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مقدمه
غیر از هنر که تاج سر آفر ینش است

بنیان هیچ مرتبیت جاودانه نیست
و او هنرمند است

آنچــه خواهیــد خوانــد حدیــث دلدادگیها و دلشــدگیهای مردی اســت که
نســیم انساندوســتی و شــمیم وطنپرســتی از بندبنــد دلگویهها و سطرســطر
دلنوشــتههایش بــه مشــام میرســد .انســان ازخودرســته و بــه جاودانگــی
رســیدهای که هســتیاش را ســودای آرمانهای بلند میهنیاش کرده اســت و
زندگانیاش را وقف ساختن عمارت سرفرازی و واالمرتبگی ایران عزیز.
ایــرج یزدانبخــش گرچه از دهــۀ پنجم عمر خــود ،ردای فاخر صنعتگری
و کارآفرینی را بر تن پوشــانده ،بیش از آنکه با زمختی صنعت و تولید نســبتی
داشــته باشد ،با لطافت طبع ،انساندوستی و فرهنگمداری خانهزاد است.
او از ســر عافیتطلبی یا انباشــتن حســابهای بانکیاش به جبهۀ کار روی
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نیاورده است ،که اگر نیتش این بود ،راههای پرشمار دیگری یافت میشد .او
ِدینی را بر دوش خود احســاس میکند که اســاس آن سازندگی کشوری است
که ســخت تشــنۀ ازخودگذشــتگی و ایثار مردان و زنانی اســت که بسازندش و
این ودیعه ارزنده را به آیندگان بسپرند.
ایــرج یزدانبخــش در آســتانه هفتادوششــمین بهــار عمــر ،هنــوز پیــش از
تمامــی مدیــران و فرزندانــش بــه کارخانــه میآید و پــس از تمامی آنهــا به خانه
بازمیگــردد .یزدانبخــش هســتیاش را در «کار» تعریف کــرده و به جای آوردن
«مســئولیتهای اجتماعــی» ،مهمتریــن ســرفصل رســالتهایی اســت کــه
برای کابینهاش ترســیم نموده اســت .او معتقد اســت موفقیت ،دســتیابی به
رویاهایــی اســت کــه در آغاز هر فعالیــت در ذهن خود داریم و ترســیم رویایی
شگفتتر پس از رسیدن به رویای ّاول.
ّ
موفقیت ،ایســتادن در قلهای ناپایدار اســت و موفق کســی اســت که این
ّ
مفهــوم را درک کنــد و همــواره به دنبال فتــح قلهای جدید و رفیعتر باشــد .رمز
موفقیت را در تفکر ،تالش ،تداوم و تحمل میدانم .چهار «ت» که نتیجه آنها
«ت» پنجم یعنی توفیق اســت و مدیر موفق کســی اســت که این چهار ویژگی
را داشــته باشــد .مدیر موفق باید تفکر علمی را به عنوان تنها ابزار موجود برای
حل مســائل در جهان پیرامون خود بشناسد؛ از سختیهای کار و نامالیمات
محیط خســته و ناامید نشــود و با ســعی و تالش ،ناممکنها را ممکن ســازد.
مدیر ارشد موفق کسی است که میداند به چه آیندهای گام خواهد گذاشت.
شــاید در دوران گذشــته کــه تحــوالت با ســرعت اندکــی اتفاق میافتــاد ،این
آ گاهــی چنــدان ضروری نبــود .اما امروز کــه تغییرات با رونــدی تصاعدی رخ
میدهند و تحوالت در عرصههای مختلف حیات بســیار ســریع و پرشــتاب
شده است ،ناآ گاهی از فردا عواقب جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
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ناشــناخته بودن آنچه پیش رو داریم و ترس از آیندهای ناپیدا از زمانهای
بســیار دور انســان را وامیداشــت تا دســت به دامان جادوگــران ،طالعبینان و
پیشــگویان شــود .اما انســان غافل از این بود که آینده پیشبینیپذیر نیست،
بلکه این بشــر اســت که آینده را میسازد .در حقیقت آنچه در تصور انسانها
میگنجــد ،روزی تحقــق خواهــد یافــت .مدیر ارشــد موفق کســی اســت که با
آ گاهی از تصویر دنیای فردا آیندۀ مجموعۀ خود را میسازد.
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امروز ،روزی دیگر

فرداهای تو روشن است

هم بدانسان که تو بنیاد میهنی

و چون از گذشتهها به امروز سفر میکین

هرگز نیاز بدان نیست که تیرگیهای ایام رفته را

مهراه خویش بری.

امروز پدیدهای شگفت است ،سرشار از توان و امکان
تا زندگی را بدان پایه بنا کین که آرزومندی.
امروز ،سرآغاز خبت است

اولنی گام به راههای نو

و دسیت به سوی مهبستگیهای نوین.

امروز ،نیک ،وقت آن است تا به یاد آری

تو خداوندگار آن نیروی شگر یف

که شادماین را به زندگانیت ارمغان تواند داد
و عشق را و رضایت را.

ا کنون روز آن است که خویشنت را در یایب
و عشق را به خود هدیه دهی و بردباری را

که سخت نیازمند آین.
و امروز هم آن است

که آهنگ رفنت کین

آهنگ فردای روشن خویش.

زندگی و روزگار ایرج یزدانبخش
بــه عنــوان دومیــن فرزنــد خانــواده در اولیــن روز آخریــن ماه ســال  1319در
نیشــابور بــه دنیا آمدم .پدرم مردی دنیادیده و زحمتکــش و مادرم زنی دقیق و
هوشمند بود؛ قصههای خوبی برایمان میگفت؛ درب خانۀ کوچکش به روی
همه باز و ســفرهاش همیشــه در انتظار مهمان بود؛ خاصیت گیاهان دارویی
را به خوبی میشــناخت و همیشــه دوســتان و فامیل از او و بخشندگیهایش
ً
داســتانها میگفتند؛ معموال طرف مشــورت دوســتان و همسایهها و همیشه
اشعار و ضربالمثلهایش زبانزد خاص و عام بود.
وقتی آن دوران را به یاد میآورم ،میبینم آموختههای بسیاری از آن به همراه
یگــردد .در آن زمان،
دارم .عالقهمنــدیام بــه ادبیــات بــه دوران کودک ـیام بــاز م 
هفتهای دو یا سه شب حافظخوانی داشتیم .پدرم با دوستانش جلساتی دربارۀ
ســعدی ،حافظ و مولوی داشــتند و من همیشــه در این جلسات حضور داشتم
ششــان میآمد .هیچ وقت یادم نمیرود
و اظهارنظر میکردم .آنها نیز خیلی خو 
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یشــد ،در
که شــبی دیباچۀ گلســتان در جمع دوســتان پدرم خوانده و تفســیر م 
آن شــب جملــۀ ّ
«فراش بــاد صبا را فرمود فــرش زمردین بگســترد و بنات نبات را
در مهــد زمیــن بپــرورد» و عبــارت «بنــات نبات» که بــه معنای دختــران گیاهان
ً
بود ،کامال توضیح داده شــد .تقدیر کارهای عجیبی میکند .من کالس چهارم
بــودم و روز بعــد معلم ادبیات همین حکایت را به ما دیکته گفت .او به اشــتباه
«بنات نبات» را «نبات نبات» خواند .دســتم را بلند کردم و گفتم «بنات نبات
کــه بــه معنای دختران گیاهان اســت ،صحیح اســت» و او گفت« :مزخرف نگو
و بنشــین» .دو بــاره گفتــم« :من دیشــب در جمعــی از صاحبنظران بــودم و این
عبارت را آنجا بنات نبات خواندند ».این دفعه با فریاد گفت« :بنشین!» پس از
پایــان دیکتــه در حالی که در همان جا مشــغول پا کنویس کردن دیکتهام بودم،
معلــم از کنــارم رد شــد و چنان محکم به گوشــم زد که اثر پنج ـهاش روی صورتم
ً
باقی ماند و بچههای کالس هم بلند شــدند و فریاد کشــیدند .البته بعدا با این
معلم بزرگوار برخورد شــد .بعدها که مســئولیتی داشــتم و ایشــان کارمند یکی از
ادارات بودنــد ،شــخصی ایشــان را بــه من معرفی کرد و پرســید« :آیــا خاطرهای از
ایشان دارید؟» گفتم« :بله ،یک سیلی محکم و ناجوانمردانه!»
دوران آمــوزش ابتدایــی را در نیشــابور گذرانــدم و برخــاف ســنتهای
خانوادگــی و فامیلــی تصمیــم گرفتم بــرای گذرانــدن دوران متوســطه به تهران
بروم .پدر و مادرم عقیده داشتند نباید از خانواده جدا شوم و عالوه بر آن تهران
را بــرای جوانی با شــرایط مــن محیطی خطرنا ک میدانســتند .اما در نهایت با
اصــرار و پافشــاری مــن به ایــن هجرت رضایــت دادند .زمانی که پــدر و مادرم
بــرای بدرقــهام به ایســتگاه قطار آمده بودنــد ،مادرم با گریه گفــت« :یک وقتی
از این ســوت قطار خوشــم میآمــد ،اما از این پس دیگر بــدم میآید ».با خودم
گفتم قطاری که به حرکت درمیآید ،هیچ راهی جز رســیدن به مقصد ندارد،
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زندگی من هم مثل این قطار است ،باید خودم را به مقصد برسانم.
پــدرم بــا اینکــه زندگی ســختی داشــتند ،قبــول کردند مرا بــه تهران بفرســتند.
ایشــان ماهیانــه شــصت تومان بابــت هزینۀ زندگی من به شــوهر عم ـهام پرداخت
میکردند .عمهام بچه نداشت و به همین دلیل مرا خیلی دوست داشت.
در دبیرســتان رازی تهــران کــه آن موقــع از مــدارس بنــام بود ،در رشــتۀ ریاضی
تنــام کــردم .در دوران تحصیل معدلم هیچگاه کمتــر از پانزده نبود که آن زمان
ثب 
معدل خوبی محســوب میشــد .همیشــه جزء ســه نفر ّاول کالس بودم و در ســال

چهــارم دبیرســتان شــاگرد ّاول شــدم .بــه دلیــل تیزهوشــی ،حاضرجوابــی و انجام
درست تکالیف معلمها دوستم داشتند و بعدها که مدیرکل شدم هر معلمی که
به دیدنم میآمد ،میگفت از همان دوران میدانستیم که آدم موفقی خواهی شد.
از ریاضــی و فیزیک بیشــتر خوشــم میآمــد .یادم اســت در دبیرســتان رازی تهران
فیز یــک و مکانیــک از هــم جــدا بــود ،در امتحان شــفاهی مکانیک بیســت گرفته
بودم و در جلسۀ امتحان کتبی به استاد گفتم« :من در شفاهی بیست گرفتهام».
معلم گفت« :سه سؤال از تو میپرسم یا بیست میگیری یا به تو صفر خواهم داد».
جالب بود که به هر ســه ســؤال پاســخ دادم و بیســت گرفتم .از حساب استداللی
چیــزی نمیفهمیــدم و چون از این موضوع خیلــی ناراحت بودم ،از معلمم کمک
خواســتم .وی گفت« :ابتدا با حلالمسائل کار کن .وقتی در حلالمسائل راهحل

را پیدا کردی ،فکر کن که چرا نتوانســتی خودت به راهحل برســی ».چنین کردم و
دیدم که گاهی اوقات راهی را تا جایی رفته و بعد رها کردهام ،در حالی که اگر دو
قدم دیگر جلو میرفتم ،به جواب میرســیدم .همین تجربه باعث شــد که مسائل
را تا آخر پیگیری کنم .باالخره از درس حساب استداللی نمرۀ هجدهونیم گرفتم.
در دبیرستان شاگرد خیلی بازیگوشی بودم ،اما بچهها مرا خیلی دوست داشتند
ی بود .یک بار بــه دلیل شــیطنت از کالس اخراج
و روابــط اجتماع ـیام بســیار قــو 
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شــدم .همکالس ـیهایم اعتصــاب کردنــد و ســر کالس نرفتنــد .مدیــر دبیرســتان
رازی که آدم بســیار مقتدری بود ،گفت« :من همۀ شــما را میفرستم نیشابور .این
نیشابوری کیست که شما برای او کالس را تعطیل کردهاید؟»
یکــردم .روزی چهار
بســیار رؤیاپــرداز بــودم و در رؤیاهــای خــودم زندگی م 
ً
نوبــت مســیر منزل تا دبیرســتان را پیاده میرفتــم و میآمدم و غالبا این مســیر
طوالنــی را با رؤیاهایم پشــتســر میگذاشــتم .در رؤیاهایم همیشــه خــود را در
کسوت مدیری میدیدم که مشغول حل مسائل و مشکالت است.
پــس از پایــان درســم و انجــام چنــد کار کوتاهمــدت در شــرکت کوکاکوال و
ســد کــرج ،در ســال  1339بــه عنوان کارشــناس در مرکــز آمار ایران اســتخدام
ً
شــدم .در ایــن دوره چیزهای زیادی یاد گرفتم .تقریبا تمــام مناطق ایران را در
مأموریتهــای مختلــف کاری دیدم؛ روزها و شــبهای زیــادی را با آدمهای
بزرگــی از رؤســای ایلهــا تــا تجربهاندوختههــا و تحصیلکرد ههــا گذرانــدم و
درسهای ارزشمندی گرفتم.
در ســال  1346مدیــر مرکــز آمار اســتان خراســان شــدم .چندی پــس از آن
ً
ازدواج کردم و در سال  1347تقریبا یکی دو ماه بعد از ازدواج ،کنکور دادم و
در دانشــگاه فردوسی مشهد قبول شدم .در آن دوران به لحاظ کاری نداشتن
مدرک دانشــگاهی چندان مهم نبود ،اما داشــتن آن را برای اثرگذاری بیشــتر و
یاد گرفتن روش آموزش ضروری میدانستم .به دلیل آشنایی با زبان فرانسه در
دبیرستان رازی به ادامه تحصیل در این رشته عالقهمند بودم و در آن ثبتنام
کردم .در کنار کارم ،تحصیل کردم تا اینکه در سال  1352از دانشگاه فردوسی
مشهد در رشتۀ زبان و ادبیات فرانسه فارغالتحصیل شدم.
در ســال  1356مدیر مرکز آمار اســتان اصفهان و در ســال  1358به عنوان
معــاون اجرایــی و اداری مرکــز آمــار ایران منصوب شــدم .در ســال  1359پس

ایرج یزدانبخش | 17

از بیســت ســال خدمــت در مركــز آمار ایران با ســمت معاون اجرایــی و اداری
بازنشســته شــدم و با همســر و فرزندانم سهیل ،شــادی و انوشه به زادگاه خود،
نیشابور بازگشتم .دوران بازنشستگی همزمان بود با تولد فرزند آخرم و همراهی
بــا همســرم در امور منــزل و نگهداری بچههــا؛ اما به دلیل فشــار مالی تصمیم
گرفتم کار جدیدی را شروع کنم .همیشه فکر میکردم تجربههایی که در مرکز
آمــار بــه دســت آوردهام باید روزی بــه کارم بیاید .در این زمان بــود که تصمیم
گرفتــم رؤیــای همیشــگیام در زمینۀ احــداث کارخانه و انجــام کار تولیدی را
تحقق ببخشــم .وقتی موضوع را با همســرم در میان گذاشــتم ،همسرم گفت:
«بــا کــدام ســرمایه؟ مگر ارزش مادی همۀ زندگی ما چقدر اســت؟» در پاســخ
مــن کــه گفتم« :یک میلیون تومان» ایشــان گفت« :مگر با این پول میشــود؟»
گفتم« :با این پول نه ،ولی با من و این پول ،آری میشود».
در ســال  1363با پشــتیبانیهای همســرم و فروش تنها داراییام که منزل
مســکونیام بــود و یــک میلیــون تومــان ارزش داشــت ،در زمینــی به مســاحت
دوهــزار متــر با هشــتصد متر ســاختمان و ده نفــر کارگر و دو مهنــدس فعالیت
خــود را در بخــش خصوصــی آغاز کردم .زمانی که پســرم ســهیل پــا به محوطۀ
کارگاه گذاشــت ،گفــت« :همین بود کارخانهای کــه میگفتی؟» و من جواب
دادم« :االن همیــن اســت ،ولــی در آینــدهای نه چندان دور ،از ابتــدا تا انتهای
این خیابان کارخانههای ما خواهد بود و این تازه آغاز راه ماست».
با کارگرها ارتباط خیلی خوبی برقرار کردم ،به نحوی که حتی نام فرزندان
آنهــا را نیــز میدانســتم و همســرم با همسرانشــان ارتبــاط نزدیکی داشــت ،به
طــوری کــه مشــکالت زندگیشــان را حــل و فصــل میکــرد و در مجمــوع یــک
خانواده بودیم.
از همان ابتدای تأســیس پارتالســتیک از طریق یکی از دوســتان با آقای
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جــواد حقیقتگــو کــه از قدیمیهــای بــازار پاچنار بود ،آشــنا شــدم .از ایشــان
قالب پاشنۀ کفش میگرفتیم و پاشنۀ کفش تولید میکردیم .در آغاز تولید ما
ً
اندک بود ،چراکه تنها دو دســتگاه پرس داشــتیم ،اما بعدا توانستیم به تدریج
تولید را افزایش دهیم.
در ســال  1369بــه طور جــدی تولید قطعات خودرو را آغــاز كردیم و کمکم
بــا خریــد تجهیــزات پیشــرفته و افزایــش تعــداد کارخانجــات ،کار را توســعه
دادیــم .فعالیــت عمدۀ ما تولید انواع قطعات الســتیكی خودرو بــود .در تمام
ایــن ســالهای تــوأم با رشــد و تالش بیشــترین اتکای مــن بیش از هــر چیز ،به
نیروها ،منابع و در یک کالم ســرمایههای انســانی مجموعههایم بوده اســت و
تــاش کــردهام همچنان که لحظهای از یاد خانوادهام غافل نشــدم ،همواره به
یاد ایشان نیز باشم .یادم میآید روزی در دفتر کارم در تدارک مقدمات مراسم
افتتــاح یکی از کارخانههــای جدید بودم که یکی از اســتادکارها باعجله وارد
دفترم شــد و گفت« :دست آقا محسن رفته الی غلطک و حالش خیلی بده.
با آمبوالنس بردنش بیمارســتان» .بدون اینکه به ادامۀ حرف اســتادکار گوش
کنم به سرعت دفتر را به سمت بیمارستان ترک کردم .در همان لحظه ،منشی
گفت« :مراســم ســاعت هشــت شــروع میشــود؛ اگــر بــه بیمارســتان بروید ،به
افتتاح مراســم نمیرسید ».گفتم« :ســهیل از تهران عازم اینجاست و خودش
را خواهد رســاند ،من هم ســعی میکنم خودم را برســانم؛ ّاول باید بدانم بالیی
سرمحســن آمده اســت یا نه .محســن مهم اســت یا مراســم؟!» منشــی گفت:
«یکــی از مدیرهــا همراهش اســت ».گفتــم« :نه؛ خــودم باید باشــم» و باعجله
خودم را به بیمارســتان رســاندم .در حالی که اشــک امانم نمیداد ،محسن را
که از درد به خود میپیچید ،پیدا کردم و به او گفتم« :این دســت من اســت،
نمیگــذارم از دســت بــرود ،ســالها بــرای ایــن دســتها خــوندل خــوردهام،
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پســرجان! خوبت میکنم نگران هیچ چیز نباش ».برادر محسن گفت« :چون
احتمــال دارد دســتش را قطع کنند ،رئیس بیمارســتان گفت بایــد به پدرمان
خبــر بدهیــم و چــون میدانســتم شــما میآییــد ،بــه ایشــان گفتــم پــدرم در راه
اســت ».ســالها بود که پدرشان فوت کرده بود .گفتم« :برو و بگو پدرمان آمده
اســت .من بــه وجود همۀ شــما افتخار میکنم پســرم ،نگــران معالجۀ برادرت
نباش».
مقدمات مداوای محســن فراهم میشــد ،ولی پزشکان امیدی نداشتند و
گفته بودند باید دست او قطع شود .پس از تثبیت وضع وی با همۀ نگرانیها
بــه ســمت کارخانــه رفتم ،امــا مرتب با بیمارســتان تماس میگرفتــم و جویای
احوالــش میشــدم .قلبــم از انــدوه پر بــود .هنگامی کــه وارد جلســۀ افتتاحیه
شــدم ،بــا بغــض ســخنرانی را شــروع کردم .هنــوز از حــال و هوای بیمارســتان
بیرون نیامده بودم و قیافۀ محسن یک لحظه از جلوی چشمم کنار نمیرفت
کــه دیــدم کاغــذی را روی تریبــون گذاشــتند ،روی برگــه نوشــته بــود« :االن از
بیمارســتان تماس گرفتند و گفتند که امید زیادی اســت که دســت محســن
ســالم بماند ».با شــادی و بغض صحبتم را ادامه دادم و گفتم برای فرارسیدن
ایــن روز بیســت ســال انتظــار کشــیدهام ،یــاد نــدارم کــه شــبی بیشــتر از ســه
ســاعت خوابیده باشــم .همۀ امیدم به این بود که کارخانهای داشته باشم که
کشورهای غربی محصوالتش را خریداری کنند .برای این کار باید خودمان را
باور کنیم و باید بدانیم با وجود تمام نامالیمات در کشا کش روزگار میتوانیم
موفق باشیم ،حتی توان الگو شدن هم داریم.
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برخی از مسئولیتهای جانبی ایرج یزدانبخش تا کنون:
1 .1رئیس هیئت رئیسۀ انجمن مدیران صنایع خراسان .
2 .2عضو هیئت مدیرۀ انجمن مدیران صنایع كشور.
3 .3عضو شورای عالی مدیران كشور.
4 .4عضو هیئت مؤسس انجمن دوستی ایران و افغانستان.
5 .5عضو شورای مشورتی صنعت و معدن استان خراسان.
6 .6عضو هیئت امنای شهرك صنعتی طوس.
7 .7عضو انجمن پلیمر ایران.
8 .8عضو شورای پژوهشی شهرداری مشهد.
9 .9عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان.
1010عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا.
1111عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو.
1212عضــو هیئت مؤســس انجمــن صنفــی تولیدكنندگان قطعــات خودرو
خراسان.
1313عضو انجمن مهندسان مكانیك ایران.
 1414عضو شورای تعالی صنعت قطعهسازی.
1515عضو انجمن مدیریت كیفیت ایران.
1616عضو هیئت منصفۀ مطبوعات استان خراسان.
1717ریاست هیئت والیبال استان خراسان.
...1818

گروه صنعتی پارتالستیک از آغاز تا امروز
گــروه صنعتــی پارتالســتیک کار خــود را ســال  1363در مشــهد بــا تأســیس
شــرکت پارتالســتیک در زمینــی بــه مســاحت دوهــزار مترمربــع و بــا ده نفــر
نیــرو آغــاز کرد .اولیــن تولید این کارخانه پاشــنۀ کفــش و انــواع اورینگها بود
تــا امــروز کــه حدود دوهــزار نفــر در ده کارخانۀ تابــع این گروه مشــغول فعالیت
هستند .برخی از کارخانجات این گروه صنعتی عبارتاند از پارتالستیك
(تولیدکننــدۀ انــواع ضربهگیــر خــودرو) ،پویاگســتر(تولیدکننده انــواع نوارهــای
الســتیكی خــودرو) ،بسپارســازه (تولیدکننــدۀ آمیــزه الســتیك) ،شــیمی
پیدایــش (تولیدکننــدۀ انــواع قطعــات پالســتیكی) ،همگرتــوس (تولیدکنندۀ
قالب و ماشــینآالت صنعتی) ،بســپارتابان (تولیدکنندۀ انواع شــیلنگهای
الستیكی) ،پارسایاران (تولیدکنندۀ لولههای سوخت خودرو) ،رنگ سیكلمه
(تولیدکننــدۀ انــواع رنــگ صنعتی ،ســاختمانی و خودرویی) و ایرانچاشــنی
(تولیدکنندۀ محصوالت غذایی).
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كارخانجــات گــروه صنعتــی پارتالســتیک ،بــا مدر نتریــن تجهیــزات،
ِ
ـوان واحــد نمونــۀ
بهروزتریــن اســتانداردهای صنعتــی را دارنــد و بارهــا بــه عنـ ِ
صنعتی استان و كشور انتخاب شدهاند.
ِ

گــروه صنعتــی پارتالســتیک ،بنا بــه رســالت اجتماعی خود و براســاس

اعتقــاد بنیانگــذار آن مشــاركت درخورتوجهــی نیــز در فعالیتهــای فرهنگی
و اجتماعــی دارد .از جملــۀ ایــن فعالیتها میتوان به مشــارکت در ســاخت
و بازســازی چندیــن مدرســه ،تأســیس مرکــز دانشــگاهی علمیکار بــردی بــا
بیستوسه رشتۀ دانشگاهی در مقاطع کاردانی تا کارشناسی ارشد ،تأسیس
انجمــن نیکــوکاری بــا هــدف تحــت پوشــش قــرار دادن دانشآموزان مســتعد
نیازمنــد ،انتشــار دو مجلــۀ وزین فرهنگیاجتماعی با نامهای ســتارۀ ســهیل
و ســتارۀ دانایی ،با گســترۀ توزیع داخلی و سراســری و بســیاری فعالیتهای
عامالمنفعۀ دیگر اشاره کرد.
با هم بخشی از پیام مدیر عالی گروه را خطاب به کارکنان میخوانیم:
فرزندم!
بــرای رســیدن بــه اینجــا ،راهی به درازای یک عمر طی شــده اســت .راهی
که سراســر ،پر اســت از حدیث «خواستن و توانستن» و ماالمال از مثل معروف
«دانایی ،توانایی است».
امــروز ،آن یــک کارگاه کوچــک ،بــه ده کارخانــهای تبدیل شــده اســت که
انــواع و اقســام محصــوالت ضروری کشــور را تولید میکننــد و نهتنها گامهای
بلنــدی در راســتای خودکفایــی ایــن کشــور برمیدارنــد ،بلکه به شــرکتهای
معتبــری همچــون پژوی فرانســه نیــز قطعه صــادر میکنند .دوهــزار متر زمین،
بــه دویســتوهفتادهزار مترمربــع افــزون شــده اســت و ده نفــر نیــروی کار ،بــه
دوهزار نفر افزایش یافته است! اینها به دست نمیآمد ،مگر با همت و غیرت
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جوشیدهای که در فرزندان نجیب و باجرئت این مرز و بوم وجود دارد.
در دل هر سیب دانۀ حمدودیست

در دل هر دانه ،سیبها ناحمدود

چیستاین است عجیب
دانه باشمی ،نه سیب

امروز از پس آن روزهای پرفراز و فرود ،نوبت عاشقی به «تو» رسیده است .به تو
تا افتخار پوشیدن لباس گروهی را یافته باشی که در قاموسش ،واژگانی چون
«نشــدن»« ،نتوانســتن» و «نخواســتن» وجود ندارد و هرچه هست« ،خواستن»
و«شــدن» و «توانســتن» اســت .مجموعــهای کــه تمــام ســرمایهاش را «منابــع
انســانی»اش میداند ،هیچگاه از جایگاهی که در آن ایســتاده اســت ،راضی
نیســت« ،خــوب مانــدن» را ســد راه تعالــی میدانــد و همیشــه به ســوی «بهتر
شدن» رهسپار است.
مــا در گــروه صنعتــی پارتالســتیک بیــش از آنکــه بــه «خــود» بیندیشــیم
بــه «ایــران» میاندیشــیم و قبــل از آنی که کار را وســیلهای برای «امــرار معاش»
بدانیــم« ،عبادت»ی مبارک و خدمتــی صادقانه برای اعتالی میهن عزیزمان
میشمریم.
دارایــی اصلی ما« ،آدمهایی» اســت کــه داریم .دختران خردورز و پســران
فرزانــهای کــه «روی پــای خــود ایســتادن» را آموختهاند و امــروز در این صنعت
پیچیــده و پرفوتوفــن ،پــا در جای پای بــزرگان جهانــیاش گذاردهاند .امروز
دانش ما اگر بیشتر از آنها نباشد ،کمتر نیست و امروز اعتبار ما اگر فراتر از آنان
نباشــد ،همشأن رقیبانمان است و به راســتی چه شهدی ،شیرینتر و گواراتر
از این موفقیتها؟!

برخی افتخارات گروه صنعتی پارتالستیك
1 .1واحد تولیدی برتر استان خراسان؛ سال .1374
2 .2دریافــت لــوح تقدیــر به عنــوان واحد تولیــدی نمونــه از وزارت صنایع؛
سال .1374
3 .3اخذ پروانۀ تحقیق و توسعه از وزارت صنایع؛ سال .1375
4 .4واحد تولیدی نمونۀ استان خراسان؛ سال .1376
5 .5دریافت گواهینامۀ  ISO 9001از شركت DNV؛ سال . 1998
6 .6دریافــت لــوح تقدیــر به عنــوان واحد تولیــدی نمونــه از وزارت صنایع؛
سال .1377
7 .7دریافــت رتبــۀ  Αسیســتم تضمیــن كیفیــت از شــركت ســاپكو؛ ســال
.1378
8 .8دریافــت ِگ ِر یــد عملكــرد فنــی  Αبا امتیاز  93از شــركت ســاپكو؛ ســال

.1379
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9 .9واحد تولیدی نمونۀ استان خراسان؛ سال .1379
1010دریافت تندیس افتخار سازندۀ برتر ساپكو؛ سال .1380
1111پیشكسوت نمونۀ استان خراسان؛ سال .1380
1212دریافت گواهینامۀ  QS 9000از شركت DNV؛ سال .2001
1313واحد تولیدی نمونۀ استان خراسان؛ سال .1381
1414کارآفرین نمونۀ استان خراسان؛ سال .1381
1515اخــذ عنــوان واحــد تولیــدی نمونۀ اســتان خراســان در گــروه صنایع
فلزی و ماشینسازی توسط شركت همگر توس؛ سال .1382
1616واحد تولیدی نمونۀ كشور و دریافت لوح تقدیر از رئیسجمهور محترم
به مناسبت روز صنعت و معدن؛ سال .1382
1717دریافــت لــوح تقدیــر و تندیــس از نخســتین جشــنوارۀ قطعهســازی
خودرو؛ سال .1382
1818دریافت تندیس سازندۀ برتر ساپكو؛ سال .1382
1919انتخــاب كارگــر نمونــۀ كشــوری در مراســم روز جهانــی كار و كارگــر بــا
حضور رئیسجمهور محترم؛ سال .1383
2020انتخــاب سرپرســت خانــوار نمونۀ اســتان و كشــور در مراســم روز زن از
سوی وزارت كار و امور اجتماعی؛ سال .1383
2121منتخب اولین جشــنوارۀ اشــتغال و كارآفرینی در ســطح كشــور؛ ســال
.1383
2222دریافــت تندیــس ســازندۀ برتــر ســاپكو از دومیــن جشــنوارۀ صنعــت
قطعهسازی؛ سال .1383
كیفیت شركت ساپكو با ِگ ِر ید
2323دریافت گواهینامۀ سیستم مدیریت
ِ

Α؛ سال .1383
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2424انتخــاب كارگــر نمونۀ اســتان خراســان از شــركت همگرتوس؛ ســال
.1383
كاری شــركتهای پارتالســتیك و همگرتــوس بــه
2525انتخــاب گــروه ِ

عنوان گروه كار نمونۀ استان خراسان؛ سال .1383

2626انتخــاب كارخانجــات پویا گســتر ،همگرتــوس ،بسپارســازه و
بسپارتابان به عنوان واحد تولیدی نمونۀ استان؛ سال .1383
2727انتخاب شــركت بسپارســازه به عنوان واحد تولیدی نمونۀ استان در
بهینهسازی مصرف انرژی؛ سال .1383
2828دریافــت گواهینامــۀ  ISO/TS 16949:2002از شــركت CERTO؛
سال .2005
2929دریافت گواهینامۀ ( ISO 10015اســتاندارد آموزش) از شــركتDNV
؛ سال .2005
3030دریافــت گواهینامــۀ ( HACCPسیســتم تضمیــن ســامت مــواد
غذایی) از شركت  TUVبه وسیلۀ شركت ایرانچاشنی؛ سال .2005
3131انتخاب شــركت بسپارتابان به عنوان شــركت نمونۀ استان خراسان
رضوی در گروه صنایع خودرو و نیروی محركه؛ سال .1384
3232انتخاب شــركت پویاگســتر خراســان به عنوان شــركت نمونۀ استان
خراسان رضوی در گروه صنایع خودرو و نیروی محركه؛ سال .1384
3333انتخاب شــركت همگرتوس به عنوان شــركت نمونۀ استان خراسان
رضوی در گروه صنایع ماشینسازی و تجهیزات؛ سال .1384
3434دریافــت گواهینامۀ ( OHSAS 18001اســتاندارد ایمنی و بهداشــت
حرفهای) از شركت DNV؛ سال .2005
3535انتخــاب مدیــر عالی گــروه به عنوان مهندس مكانیك برتر كشــور در
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چهاردهمین کنفرانس ساالنۀ مهندسان مکانیک؛ سال .1385
3636انتخــاب شــركت ایرانچاشــنی بــه عنوان واحــد نمونۀ كیفیــت برتر
صنایــع غذایی توســط ادارۀ اســتاندارد و تحقیقات صنعتی خراســان؛ ســال
.1385
3737انتخاب مدیر عالی گروه به عنوان كارآفرین نمونۀ كشوری و دریافت
لــوح تقدیــر بــه امضــای رئیسجمهــور محتــرم در دومیــن جشــنوارۀ كارآفرینی
امیركبیر؛ سال .1385
3838انتخاب شــركتهای پویاگســتر ،همگرتوس و بسپارســازه به عنوان
واحدهای نمونۀ استان؛ سال .1385
3939انتخــاب مدیریــت عالی گروه به عنوان پیشكســوت نمونۀ اســتان و
كشور؛ سال .1386
4040انتخــاب شــركتهای همگرتــوس و بسپارســازۀ توس به عنــوان واحد
نمونۀ استانی؛ سال .1386
4141انتخاب شــانزده نفــر از همكاران گروه كارخانجات پارتالســتیك به
دریافت لــوح تقدیر از مقام محتــرم وزارت كار و
عنــوان كارگــر نمونۀ اســتانی و
ِ
امور اجتماعی؛ در سال .1387
4242انتخــاب کارگــر نمونــه از شــركت همگرتــوس به عنــوان كارگــر نمونۀ
دریافت لوح تقدیر از مقام محترم ریاست جمهوری؛ سال .1387
كشور و
ِ
4343اعطــای تندیــس طالیــی بــه شــركت پویاگســتر خراســان در اولیــن
جشنوارۀ كشوری كارگاههای برتر ایمنی كشور؛ سال .1387
4444اخذ ِگ ِر ید Aتوسط شرکت پویا گستر از شركت محترم ساپكو؛ سال

.1387

اخذگ ِر ید  Bشركت رنو توسط شرکت پویاگستر؛ سال .1387
ِ 4545
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4646انتخاب بیســتوهفت نفر از همكاران گــروه كارخانجات به عنوان
گروه كار نمونۀ استان؛ سال .1387
كارگر نمونه و ِ
4747انتخــاب شــركت همگرتــوس به عنــوان واحد نمونۀ كشــوری؛ ســال
.1387
4848انتخاب شــركت ایرانچاشنی به عنوان واحد برتر كیفیت در سطح
كشور و استان؛ سال .1388
4949دریافت رتبۀ  A+استقرار نظام كیفیت از شركت سازهگستر سایپا.
... 5050

با تو میگویم
یک

شیب ایرج به دامامن نشسته

دو چشم از فرط خوابش نمیبسته

مرا گفت آن نكوگفتار فرزند

پدر جان از تو دارم پرسیش چند

بگو امشب برامی این وطن چیست

كه اندر خانه غیر از این سخن نیست
َ
گهی مادر بود صحبت از آنش
گهی خواهر بیارد بر زبانش

اثر كرد آن چنان این حرف در گوش
كه تلخیهای دوران شد فراموش
به مانند گل از شادی شكفمت
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لبش بوسیدم و با مهر گفمت

تو چون طفیل و ذهنت یبخبر هست

وطن هبر تو چیزی خمتصر هست
وطن من هسمت و فرزانهمادر

وطن مهر برادر هست و خواهر

وطن این شهر و این باغ است و خانه
كه گه گه گیری اندر آن هبانه

وطن حق دویدن است و جسنت ،به شاخ بید بند تاب بسنت

نشسنت ،خفنت ،افسانه شنیدن ،مه و مهر جهانافروز دیدن

به دامان پدر اینسان غنودن ،ز معنای وطن پرسش منودن
ویل فردا كه فكرت بازتر شد ،ز اوضاع زمانه باخبر شد
ّ
به مكتب رفیت و استاد دیدی ،بیانات معلم را شنیدی
تو را آموزگاران خردمند

بیاموزند صدها حمكت و پند

بگویندت مرارتهای اجداد

چگونه كرد این كاشانه آباد
ا گر بیین كنار جویباری

گیل زیبا فراز شاخساری

نشاین از دل خوننی آهناست

كه چون خون سیاوش پای برجاست

چننی شد خونهبای آن دلیران

به یك جا مجع و نامش گشت ایران

سخنها چون به این جا گشت منجر

تو گویی روح ایرج شد مسخر
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سر از بازوی من یكباره برداشت
ز آب دیدگان رخساره تر داشت

رخش چون غنچۀ نورسته بشكفت

به آهنگی پر از شوق و شعف گفت:

مرا هیچ از وطن حمبوبتر نیست

به عامل چیزی از آن خوبتر نیست
ی دوران تحصیلمان
گرچــه همگــی تاریــخ خواندهایــم و یكــی از دروس اصلــ 
بــوده ،ولــی تاریخ را شــاید علمی و تحلیلــی نخواندهایم و مداقــۀ الزم را به كار
نبردهایم .در برخورد با فرهنگ و تاریخ ایران ،افراط و تفریطهای فراوانی دیده
های بشر در طول تاریخ
میشــود .برخی سرمنشــأ تمام پیشــرفتها و موفقیت ِ
را به ایرانیان نســبت میدهند و دیگران با چشــم بســتن بــر فرهنگ بلندمرتبۀ

سرزمین پارسیان ،ایرانیان عهد باستان را قومی وحشی و بیتمدن مینامند.
ایــن گونــه نگرشها ســودی به حال جامعه نخواهد داشــت .تاریخ داســتان و
افســانه نیســت؛ باید تاریخ خود را بخوانیم و با فراز و فرودهای آن آشــنا شویم؛
از شكستهایش درس بگیریم و از شادكامیهایش احساس افتخار كنیم.
بسیاری از پیشرفتها یا كشفهای طول تاریخ به ایرانیان تعلق دارد ،اما
متأسفانه به نام كشور دیگری ثبت شده است و خود نیز آن را باور كردهایم .در
جلســهای كه در خدمت دكتر فریدون جنیدی بودیم ،ایشــان با بیان دالیل و
شــواهد فراوان ثابت کردند كه ایران از چندین هزار ســال پیش تمدنی بزرگ و
كتاب تاریخ مهندسی در ایران نوشتۀ دكتر
بیمانند داشته است .همچنین در ِ

مهدی فرشــاد ،نمونههای زیادی از اختراعات و اكتشافات ایرانیان در دوران
باستان را میخوانیم .ایرانیان در بهکارگیری مصالح ساختمانی ،انواع فلزها،
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مــواد نفتی ،شیشــه ،رنگها ،ماشــینهای آبــی و بادی ،ابزارهــای اندازهگیری
و نقشــهبرداری ،دســتگاههای اندازهگیــری زمان و وزن ،كشتیســازی و دهها
زمینه دیگر از ملل پیش ُرو جهان بودهاند.
از دوران پیــش از تاریــخ مصالــح ســنگی در ایــران بــه كار میرفته اســت.
خانههایــی در شــمال ایــران بــه دســت آمــده كــه پایههــای آن از ســنگچین
ســاخته شــده است و تاریخ ساختمان آنها به هفت هزار سال پیش میرسد.
همچنین در ایران كاربرد مالت گچ و مالت آهك در ســاختمانهای ســنگی
و آجری از روزگار دور معمول بوده است.
ایرانیان در اســتفاده از فلزات نیز پیشگام بودهاند .شــمال و بخش میانی
ایــران یكی از باســتانیترین مراكــز صنعت فلز جهان اســت .در قدیم ،نواحی
ً
كرمان و بلوچســتان از جمله معادن عمدۀ مس به شــمار میآمدند و اخیرا در
این نواحی كورههای ذوب مس نیز یافت شده است .در شوش قدیم لوحهای
به دست آمده است كه فلزكاران را در حال دمیدن به ابزارهای ذوب فلز نشان
میدهد.
كاربرد مواد رنگی از زمانهای پیشــین در ایران رایج بوده اســت .ســاكنان
فــات ایــران از هزارههــای پنجم پیش از میالد بدن خــود را رنگ میكردند .در
آن دوره و دورههــای بعــد از آن ،بــدن مــردگان و اشــیای مربــوط به آنهــا با رنگ
ُ
گل اخری بوده است ،رنگ میشد .دیوار خانهها نیز با همان
قرمزی كه همان ِ
رنگ و نیز با مادهای سفید رنگآمیزی شده است.
از دیگر اختراعات ایرانیان باســتان وســایل گران ِكش (جراثقال) است كه
با آن ســنگهای بزرگی را كه برای ســاختن كاخهای تخت جمشید استفاده
میشــده ،جابهجا میكردند .وزن این سنگها گاهی به َده تن هم میرسیده
اســت .ایرانیان از قرنها پیش با واحدهای زمان آشــنایی داشتند و شبانهروز
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ّ
را به یكههای زمانی تقسیم میکردند« .پاس» از واحدهای اصلی زمانسنجی
شــبانهروزی بوده و احتماال هر پاس با یك «ســاعت» امروزی برابر بوده است.
هنــوز هــم در زبــان فارســی اســتفاده از ایــن لغــت رایج اســت و بــرای مثال در
محاوره میگوییم تا پاسی از شب.
پیشــنهاد میكنم كتاب دكتر مهدی فرشــاد را بخوانید و با دســتاوردهای
گذشــتگان آشــنا شــوید .در اینجــا چنــد نمونــۀ جالــب از آن را م ـیآورم:
هشــتهزاروپانصد ســال پیــش كــه رودابــه مادر رســتم هنگام وضــع حمل به
حال مرگ میافتد ،پزشــكان ایرانی خنجر را ضدعفونی كردند ،شــكم مادر را
شكافتند و بچه را خارج کردند .هزاران سال پس از این ،مادر ژولیوس سزار به
همین درد گرفتار میشود و پزشكان یونانی عاجز از معالجه ،چندین پزشك
ایرانــی را بــه روم میآورنــد و او را ســزارین میكننــد و ایــن عمل به نــام ژولیوس
سزار ،سزارین نام میگیرد.
هیئتی كه از ســوی پدر اســكندر به دربار خشایارشاه میآیند ،متوجه ترنم
موســیقی در ســالن میشــوند ،در حالی كه اركســتری در ســالن وجود نداشته
ً
اســت .آنهــا ســؤال میكننــد و خشــایار پاســخ میدهد كــه هنرمندان مــا قبال
نواختــه و خواندهانــد و هنگامــی كــه مهمان میآیــد ،ما آن را پخــش میكنیم.
پرسش این است كه در آن دوره چگونه برق تولید میشده است .تاریخنویس
و ایرانشناســی روس بــه ایــن پرســش پاســخ داده اســت .او در دهكــدهای در
عــراق كــه متعلق به ایران بوده ،پیلی یافته اســت كه اكنون و پس از گذشــت
ســههزار ســال دوازده كیلــو وزن دارد .ایرانیــان باســتان پیلهــا را بــه هم وصل
میکردنــد و از آنهــا بــرق میگرفتنــد و بــرای آبــكاری طــا ،نقــره و دیگــر فلزات
استفاده میكردند.
حدود دههزار سال پیش كه در هیچ كجای دنیا خط شناخته نشده بود،
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ایرانیــان الفبایــی با ســیودو حرف به وجود آوردند و زرتشــت ،اوســتا را با این
الفبا ضبط كرد.
بیــش از هشــت هــزار ســال پیــش ملــت مــا نه بتپرســت كــه دی ـندار بود
و ســه اصــل اندیشــه ،گفتــار و كــردار نیك را بــه كار میبســت و جملــۀ «به نام
خداوند بخشندۀ بخشایشگر» را زرتشت جاری كرد .ضمن آنكه مردم آن زمان
هماننــد امــروز پنجگاه نمــاز میخواندند و وضو میگرفتند .ایران پس از اســام
نیز دســتاوردهای بســیار بزرگی دارد .اســام دینی جهانی است و به تمام اقوام
و ملــل بــه دیــدۀ برابر مینگرد .تعالیم عالیۀ اســام به نیازهــای مادی و معنوی
انســانها به طور خاص توجه میکند .یكی از مهمترین تعالیم اســام ،ارزشــی
اســت كه این دین برای دانش قائل اســت .با وارد شدن اسالم به ایران ،تمدن
ایرانیان در مسیر تكامل گام برداشت و این روند رو به رشد تا قرن ششم و هفتم
هجری ادامه داشــت .دانشــمندان بزرگ ایرانی در این دوران در جهان ســرآمد
علم و دانش بودند .نامهای بزرگی چون ابوعلی ســینا ،فیلسوف ،ریاضیدان،
منجم و پزشــك؛ ابوریحــان بیرونی ،ریاضیدان ،منجــم و جغرافیدان؛ ابونصر
فارابی ،فیلسوف و موسیقیدان؛ غیاثالدین جمشید كاشانی ،ریاضیدان و
كاشف عدد پی در ریاضیات؛ ّ
محمد بن موسی خوارزمی ،منجم و بنیانگذار
جبر در ریاضیات؛ زكریای رازی ،شــیمیدان ،پزشــك و كاشف الكل و حكیم
عمر خیام ،منجم و ریاضیدان مشــهور مشــعلدار علم و دانش در روزگار خود
بودنــد .در آن دوران در بــاد اســامی بــه و یــژه در ایــران ،دانشــگاههای بزرگــی
بــه نــام «نظامیــه» وجود داشــت كــه در دنیــای آن روز كمنظیــر بــود .بارقههایی
از تمــدن بــزرگ ایرانیاســامی را میتــوان در دوره صفو یــه نیــز مشــاهده كــرد.
اصفهان ،پایتخت ایران عصر صفویه با بناهایی كه از آن عصر به یادگار دارد،
نشانههایی از عظمت ایران را در خود جای داده است.
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چــه اتفاقــی افتــاد كــه چــراغ علــم و دانــش در ایــران بــه یــك بــاره كمفــروغ
شــد؟ ایــن پرســش از جمله پرســشهایی اســت كه اندیشــمندان كشــورمان
در جســتجوی یافتــن پاســخ آن هســتند .امــا آنچه بایــد بدان توجــه كنیم این
ّ
اســت كــه افــراط و تفریــط در برخــورد بــا تاریخ یك ملــت بدون شــك برای آن
ّ
ملت هیچ سودی نخواهد داشت .باید گذشتۀ خود و قوتها و ضعفهای
آن را بشناســیم؛ باید بدانیم که میراثدار تمدن بزرگی هســتیم و اگر روزگاری
پدرانمان توانستند پیشقراول قافلۀ تمدن بشری باشند ،ما نیز میتوانیم .اما
ّ
الزمۀ این امر ،آ گاهی اســت؛ بدون آ گاهی و دانش هیچ ملتی راه رســتگاری
را نخواهــد یافــت .چــه باید بكنیم تا ِدینمان را به كشــوری که با این تاریخ به
دستمان رسیده است ،ادا كنیم؟
پیر جاوید برنا
تو را ای كهن ِ

تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم

تو را ای گرانمایه ،دیر ینه ایران
تو را ای گرامی گهر دوست دارم

زادبوم بزرگان
تو را ای كهن
ِ

بزرگآفر ین نامور دوست دارم
هنروار اندیشهات َرخشد و من

هم اندیشهات ،هم هنر دوست دارم
کویر چو در یا کوهت چو جنگل

مهه بوم و بر ،خشک و تر دوست دارم

شهیدان جانباز و فرزانهات را

كه بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسمی سحر روحشان
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چنان چون ز آهن جگر دوست دارم

هم افکار پر شورشان را که اعصار
از آن گشته زیر و زبر دوست دارم

هم آثارشان را ،چه پند و چه پیغام

وگر چند سطری خبر دوست دارم

من آن جاودان یاد مردان که بودند
به هر قرن چندین نفر دوست دارم

مهه شاعران تو و آثارشان را

به پا کی نسمی سحر دوست دارم

ز فردویس ،آن کاخ افسانه کافراخت

در آفاق فخر و ظفر دوست دارم

ز خیام ،خشم و خرویش که جاوید

کند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطار ،آن سوز و سودای پر درد

که انگیزد از جان شرب دوست دارم
وز آن شیفته مشس ،شور و شراری

که جان را کند شعلهور دوست دارم
ز سعدی و از حافظ و از نظامی

مهه شور و شعر و مسر دوست دارم

خوشا رشت و گرگان و مازندرانت

که شان مهچو حبر خزر دوست دارم
خوشا ّ
خطه خنبهزای خراسان

ز جان و ز دل آن هپنهور دوست دارم

هم افسانهات را ،كه خوشتر ز طفالن
َ
برویان َدم بال و پر ،دوست دارم

آفاق رؤیاییات را كه جاوید
هم ِ
آفاق رؤیا سفر دوست دارم
در ِ

و لیكن ازین هر دو ،ای زنده ،ای نقد

امروز تو بیشتر دوست دارم
من ِ

تو در اوج بودی ،به معنا و صورت

من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

جهان تا جهان است پیروز بایش
برومند و بیدار و هبروز بایش

ایرج یزدانبخش | 39

دو
یبــرم کــه چــرا آنچــه را تجربــه
مدتهــای ز یــادی اســت در ایــن اندیشــه بــه ســر م 
میکنیــم ،به طــور کامل انجام نمیدهیم؟ چرا آنچه را می آموزیم ،به طور کامل به
یشــماریم؟ چرا به قراردادهایمان
کار نمیبندیم؟ چرا حقوق دیگران را محترم نم 
ّ
پایبنــد نیســتیم؟ چــرا آ گاهانــه یــا ناآ گاهانه بــه منافع ملی ضــرر میزنیــم؟ چرا با
وجود اینکه میدانیم کار جمعی ســینرژی ایجاد میکند و کاملتر اجرا میشــود،
کار جمعــی انجــام نمیدهیــم؟ و چــرا در جهت کمــال خود که پاســخگوی تمام
ایــن چراهاســت و کمــال جامعــه را نیــز بــه دنبــال دارد ،حرکت نمیکنیــم؟ چون
دلمــان نمیخواهد .راســتی چرا دلمــان نمیخواهد؟ درحالی کــه دلیل هر «دلم
ً
خواهد» ما ،عینا دلم نمیخواهدهای دیگری است که فالنی از ما توقع دارد.
نمی
ِ
همچنــان کــه دولت ،بانک و مدیرعامل از ما توقع دارند ،ما نیز از آنان توقع داریم.
همــه منتظریم که دیگری شــروع کند و هیچکدا م نمیخواهیم آغازکننده باشــیم؛
در حالی که باید دلمان بخواهد آغازکننده باشیم.
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اندکــی از «دلم نمیخواهد»های روزمرهمان عبارتاند از :دلم نمیخواهد
چــون حقوقــم کم اســت؛ دلــم نمیخواهد چــون مدیرم را دوســت نــدارم؛ دلم
نمیخواهــد چون پــاداش نمیدهند؛ دلــم نمیخواهد چون خانــه ندارم؛ دلم
نمیخواهــد چــون پول تحصیل بچهام را ندارم؛ دلم نمیخواهد چون مســئلۀ
ترافیــک را حــل نمیکننــد؛ دلــم نمیخواهد چــون برایــم کاری نکردهاند؛ دلم
نمیخواهــد چون در این مملکــت کار خوب فایدهای ندارد؛ دلم نمیخواهد
چــون ارزشهــا را قــدر نمینهند؛ دلــم نمیخواهد چون قوانین بهروز نیســت و
مانعتراشی میکند و خیلی دلم نمیخواهدهای دیگر.
آیــا بــه دنبال پیــدا کردن راهــکاری برای اینکــه دلمان بخواهد ،هســتیم؟
آیــا ممکن اســت آنچه مســتند نخواســتن دل من اســت را از بیــن ببریم تا دلم
بخواهد؟ آیا آنچه باعث میشود دل من نخواهد به دیگرانی که خودشان این
مشکل دلم نمیخواهد را دارند ،مربوط نمیشود؟ فکر کنید اگر من و دیگران
تالش کنیم تا شرایطی به وجود آوریم که دلمان در شرایط خواستن قرار گیرد،
چــه خدمــت بزرگی بــه جامعهمــان کردهایم« .دلــم نمیخواهد» و مســتندات
دلنخواســتن هیــچگاه بــه طــور کامــل از بیــن نمــیرود .امــا ا گــر هرکــدام از مــا
ً
مستندات خودمان را کنار بگذاریم و آنچه را در توان داریم واقعا انجام دهیم،
مستندهای «دلنخواستن» اندک اندک به کمترین مقدار ممکن میرسد:
چشم ،خمصوص متاشاست ا گر بگذارند
و متاشـــای تـو زیباســت ا گر بگذارند

دل آوارۀ مـــن! این مهـــه آواره نـگرد

خانۀ دوست مهنی جاسـت ا گر بگذارند
مـــن از اظهـــارنظــــرهای دمل فهمیدم

عشق هم صاحب فتواست ا گر بگذارند

غضــبآلـــوده نگاهم مکنید ای یاران!
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دل من مـــال مشـــاهاست ا گر بگذارند

بــا تمــام وجــودم از شــما میخواهــم ،کاری کنید کــه دلمان بخواهــد؛ چراکه
خواستن دل ،حرکت به سوی تعالی را در پی خواهد داشت .چه اتفاقی باید
ِ

در درون مــا بیافتــد ،که وجودمان را تحت تأثیــر قرار دهد تا دل را در هر عملی
به کار گیریم و این کار را ّاول از خودمان شروع کنیم؟ هنگامی که با دل شروع
میکنید ،طیف مهمی در اطرافتان به حرکت درمیآید ،دل به جنب و جوش
میافتــد و حیــات مانــدگار پیدا میکند و این طیف دلآلــود ،خود در حرکت
بــه طیــف انســانهای دیگری برخــورد میکند که حرکت دارنــد و طیف فعال
دیگــری ایجاد کردهاند .وقتی طیف دل ما آغاز فراگیر شــدن حرکتش را حس
میکنــد ،اثرگــذار یاش را بیشــتر میکنــد ،روش بــه حرکت واداشــتن دلهای
دیگــر را میآموزد و به دیگران میآموزاند .وقتی به طیف دلهای دیگر رســید،
دســت را دراز میکند ،تا دســت طیفهای اطرافش را بگیرد؛ چراکه میداند
حرکــت هــر طیف در فضای مودت ،عملیتر و نتیجهبخشتر اســت و در این
فضاســت کــه دو دســت با قدرت طیــف خود ،دو قــدرت تولیــد میکنند که
ســینرژی بیشــتری دارد .درحالی کــه در فضای ترس ،بیاعتقــادی ،ناامیدی
و خشــونت ،فقط دســتی که به هر دلیل طیف اضطراب و ترس را ایجاد کرده
اســت بایــد بقیه دســتها را بکشــد و تمــام نیرویش را مصرف کنــد تا حرکت
مختصــری آغــاز شــود؛ تازه پس از مدتــی ،این طیف هم به خاموشــی و توقف
میانجامد و چقدر جای تأسف دارد.
مــودت ،انقالبــی درونی اســت کــه با تفکر ارتقــای فــردی ،کاری جمعی را
بنیــاد مینهــد .زیــرا طیــف دل مــن همچــون مــوج پیــش مــیرود تا بــه طیف
دیگــری کــه او نیــز چــون مــوج در حرکت اســت برســد ،باهــم درآمیزنــد و موج
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قویتری ایجاد کنند و دو موج ،این بار موج سوم و چهارم و ...را ایجاد نمایند
و بــه همیــن طریــق ،تمام موجهــا به هم میآمیزنــد و طوفان عشــق و حرکت را
ایجاد میکنند.
باید آموزش ایجاد طیف حرکت ،آن هم از نوع دلآلود در دستور کار باشد.
دلآلــود از ایــن جهت کــه وظیفهای که با دل انجام میشــود ،کاملتر اســت؛
یشــود؛ خستهکننده
در جهت کمال اســت؛ جوانب آن ســنجیدهتر ازیابی م 
ّ
نیست؛ از نتایجش غرق در لذت خواهیم شد؛ بدون هیچ چشمداشتی غرق
در غرور میشــویم؛ عطر درهمآمیزی فضای انســانی درون ســینهمان با فضای
کار انجامشده را حس میکنیم و سرمست میشویم ،چشممان را میبندیم ،به
رؤیا میرویم و با انرژی و عشق بیشتری طیف بعدی را به حرکت درمیآوریم.
بــه ایــن ترتیــب گلســتانی از همت و پشــتکار که بــا حرکت دل اولیــن نفر آغاز
شــده اســت ،مجموعه را دربر میگیرد .اگر اینگونه عمل کنیم ،شک نداشته
باشــید قادریم ایران و جهان را با دلهای عاشــق و شــیفتۀ خود تســخیر کنیم
و ردپایی از خدمات صادقانه بر این کتاب قطور خدمتگزاری باقی گذاریم.
در ره منزل لییل که خطرهاست در آن
شرط ّاول قدم آن است که جمنون بایش

نقطۀ عشق منودم به تو ،هان سهو مکن
ورنه تا بنگری از دایره بیرون بایش

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی؟ ره ز که پریس؟ چه کین؟ چون بایش؟

سه
آیا زندگی از ابتدا تا انتها میتواند بدون مشکل باشد؟ آیا زندگی بدون مشکل
بهتریــن شــکل زندگی اســت؟ گاهی به نظرمان مشــکل اســت کــه در منزل با
خانــواده گفتوگــوکنیم .گاهــی پس از خروج از خانه در برخــورد با رهگذرها،
اتومبیلهــا ،کوچــه ،خیابــان و  ...دچــار مشــکل میشــویم و اوضــاع مطابــق
میلمان نیست .گاهی در محیط کار به نکاتی برمیخوریم که برایمان دلپذیر
نیســت .از مجموعــۀ ایــن اتفاقهــا کــه بــه بخــش زیــادی از آن اشــاره نکردم،
دلیلــی میســازیم تــا خدمت و کار را کــه در واقع زندگی و حیات ماســت ،به
چالش بکشیم .کلنجار میرویم و درنهایت آرامآرام به این نکته میرسیم که
خویشــتن ما حق دارد مقاوم باشــد ،کمکاری و کمخدمتی کند وتا آنجا پیش
ً
رود که فقط به کارکردن تظاهر کند و نهایتا متوقف شود.
ایــن مشــکالت بــرای تمــام مــردم وجــود دارد؛ گرچــه هرکــس فکــر میکند
مشــکل او بزرگتــر اســت و دیگــران یــا مشــکلی ندارنــد و یــا مشکالتشــان از
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اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت .در چنیــن وضعیتــی ،انســان هــا بــه طرف
کــمکاری ،تظاهــر به کارکــردن به جــای کار واقعی میروند و وقتی این مشــکل
در روان جامعــه بــه وجودآید ،نه انســانها نقــش کاملی از آدمیــت را به عهده
میگیرنــد و نــه آن جامعه میتواند راه تعالی و ســازندگی را ادامه دهد .در واقع
آدمیت که قلب بخش روانی ماســت ،کمکار میشــود و در نهایت زمینۀ انواع
امراض اجتماعی که در یک کلمه «فساد اجتماعی» است ،فراهم میشود.
بایــد بــه خویشــتن خــود بپردازیــم و دنبــال راهکاری باشــیم کــه چگونه با
مشــکالت روزمــره یــا اتفاقــات نا گهانی كه جزئــی از زندگی روزمرهمان اســت،
برخــورد کنیــم و چالشهای فرارویمان را از میــان برداریم ،بدون اینکه روی ما
اثرگذار شوند.

راه زندگی راهی اســت که در مســیرش کوهّ ،
دره ،پرتگاه ،مرداب ،جنگل،

ســنگالخ ،ســبزهزار ،کویر ،روز و شــب وجود دارد .هم زیبایی دارد هم زشتی؛
هم تحسینبرانگیز است هم خطرنا ک ،راحتی و سختی را با هم دارد .این ما
هســتیم که بــه خوبیها حتی اگر اندک باشــد ،دقت نمیکنیــم و نمیگذاریم
خویشــتن مــا را امیــدوار و شــاد و آماده خدمت كنــد .هنگامی که ســختیها
را برجســته میکنیــم ،اثرگذار یهــای منفــی بیشــتر میشــود و زمینــۀ تخر یــب
خویشــتن خــود را فراهــم میآوریــم .خوبیهــای دیگــران بــه خود را یــا کمرنگ
میکنیــم یــا فرامــوش و بالعکــس بدیهــا را بــا برداشــت و تعبیر خود برجســته
میکنیــم و آن را در مقابــل دیــدگان خود بزرگ و بزرگتر می نماییم تا جایی که
کل نگاه ما را شامل شود و خویشتنمان عصبی ،ناکارآمد و پرخاشگر بشود.
تالشکنیم با تبادل اطالعات ،با گفتمان ،با شــنیدن خالصۀ کتابها و
با انتقال تجربهها ،خوبیها و زیباییهای زندگی را برجســته کنیم و بپذیریم
نا کامیهــا و ســختیها وجــود دارد ،جــزء الینفــک مســیر زندگــی اســت ،پس
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بایــد برایــش راه حل پیدا کنیم ،کماثرش کنیم و خویشــتن خود را به بدیها و
سختیها آلوده نکنیم .دکتر علی شریعتی دربارۀ این موضوع چنین میگوید:
«و از میان پســتاندارها که با چهار دســت و پا راه میروند و همیشه بر روی
زمین خم هســتند و سرشــان وسیلۀ حمل و دفاع و جستوجوی خورا کشان
اســت ،نوعــی کاملتر شــد ،یعنی قد راســت کــرد و بــر روی دو پایش ایســتاد.
چرا کاملتر؟ چون پاهایش دســتهایش را از راه رفتن آزاد کرد و دستهایش
سرش را از جنگیدن .در نتیجه دستهایش برای «کارکردن» آزاد شد و سرش
برای «فکر کردن»».
اینچنین بود که کاملترین موجود زنده بر روی زمین پدید آمد .موجودی
کــه زیباتریــن پیکر را داشــت و متناســبترین اندامها را و ورزیدهترین دســت
و پنجههــا را بــرای گرفتــن و ســاختن و پرتــاب کــردن و زدن و نواختــن و ...بــا
هرگونــه ابــزاری کار کــردن .همــه کار از ســنگ انداختــن و پنجــه کشــیدن و
مشــت زدن ،تا نخریســی و ابریشــمبافی و نقاشــی و کندهکاری و مینیاتور و...
امــا اینهــا ظاهــر کار اســت .چنین موجــودی ،کاملتریــن «حیوان» اســت ،اما
هنوز «انسان» نیست .پس کی انسان میشود؟ از وقتی که به جای طبیعت،
خــودش ،خــودش را کاملتــر ســازد .از آمیبها تــا میمونها ،طبیعــت بود که
جانوران را کاملتر میکرد .به انســان که رســید کاملتر شدن به عهده خودش
گذاشــته شد .جانوران با تغییر در تنشــان کاملتر میشوند .شناگران آب ،در
خــاک خزنــده شــدند و خزندگان پــا در آوردند و رونده شــدند یا پــر در آوردند و
پرنــده شــدند و اینچنیــن هر نوعی از نوع پیش کاملتر شــد .اما هیچ حیوانی
با «بیشاخ و دم» شدن و راست ایستادن ،انسان نمیشود .انسان با تغییر در
روحش کاملتر میشود.
از کی انسان ،انسان میشود؟ از وقتی که میتواند «بفهمد».
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از کــی «فهمیــدن» در او کامــل میشــود؟ از وقتــی کــه «خــوب» و «بــد» را
میفهمد.
از کی فهمیدن «خوب» و «بد» در او کامل میشود؟ از وقتی که میتواند از
زندگی کردن برای خود به درجۀ «زندگی کردن برای ما» برسد.
از کــی «زندگــی کردن برای ما» در او شــکل میگیــرد؟ از وقتی که میتواند
«برای دیگران» زندگی کند.
از کی میتواند برای دیگران زندگی کند؟ از وقتی که این راز بزرگ خدایی
را کشف می کند که «هرکس زندگی خود را به دیگران بخشید ،خود از زندگی
برخوردار میشود».
به دنبال طعمۀ خود دویدن و پوزه در خا ک چریدن و سر در آخور خود فرو
بردن ،گوســفندوار زندگی کردن اســت .انســان وار زندگی کردن ،زندگی کردن
نه «برای خود» که «برای دیگران» است.
جانور میگوید« :برای من»؛ انسان میگوید« :برای ما» و کاملترین انسان،
انســان پارســایی اســت که میگویــد« :برای دیگــران» و «برای دیگــران» زندگی
کردن ،کاملترین نوع «زندگی برای خود» است و این درس بزرگ زندگی کردن
اســت کــه بایــد از خود «زندگــی» آموخت .یــک جامعه زنــده ،یک پیکــر زنده
است.
دست را ببین! زمین را شخم میزند ،کود میدهد ،تخم میپاشد ،آبیاری
میکنــد ،نیمــی از ســال را در کشــتزار رنــج میکشــد ،درو میکنــد ،خرمــن
را میكوبــد ،گنــدم را به آســیاب میبــرد ،از آرد نــان میپزد ،نان را با انگشــتان
خویــش لقمــه میکند ،در چنگ خود میگیرد .اکنون ثمرۀ کارش را در چنگ
خود دارد .اما دست چه میکند؟ لقمهای را که خود ساخته است ،لحظهای
«برای خود» نگاه نمیدارد ،تمامی آن را به «دهان» میسپارد.
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پارســایی دســت را تماشــا کنید! اگــر ّ
ذرهای از آن لقمه نزد دســت بماند،
به پوســتش بچســبد ،الی انگشــتانش گیر کند ،زیر ناخنش برود ،با وســواس
و دقــت بســیار خــود را تمیــز میکنــد ،حتی بــا آب و صابون خود را میشــوید،
پــاک میکنــد .دســت موجودی پــاک و پارساســت .از آنچه خود ســاخته و به
چنــگ آورده اســتّ ،
ذرهای بــرای خــود نمیخواهــد؛ هرچه دارد ،میبخشــد؛
دســترنج خویش را به دیگران میدهد؛ برای دیگران کار میکند؛ هیچ دســتی
خودپرســت ،خودبیــنّ ،
طمــاع و حریــص نیســت؛ هیــچ دســتی «بــرای خود»
زندگی نمیکند؛ دســت میداند اگر غذایی را که خود به چنگ آورده اســت،
بــرای خــود نــگاه دارد ،غــذا میگنــدد؛ دســت آلوده میشــود ،پیکــر میمیرد و
بــر پیکــر مــرده ،کدام دســتی اســت که بتوانــد زندگی کنــد؟! غذا در مشــتش
میماند و او گرسنه میمیرد.

چهار
ملکـــا ذکـــر تو گومی که تو پا کی و خدایی

نروم جز به مهان ره که توام راهنمایی

تو حکیمی ،تو عظیمی ،تو کر میی ،تو رحیمی

تو منایندۀ فضلــی ،تو سزاوار ثنـــایی

یکی از صفات خداوندی ،زیباپسندی است که در این شعر زیبا به نیکویی بیان
شده است .خداوند کسانی که چگونگی خوب زندگی کردن را میدانند ،دوست
دارد .خــوب زندگــی کردن به رفاه و ثروت نیســت؛ به امکانات هم نیســت؛ خوب
زندگی کردن نوعی هنر است .چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید .در شعر
«بهآذین» این نکته به خوبی بیان شده است:
زندگی زیباست ای زیباپسند

ز یبهاندیشان به زیبایی رسند

آچننان زیباست این یببازگشت
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کز برایش میتوان از جان گذشت
زندگی زیباست زیبای روان

دم به دم نو میشود این کاروان
دم به دم این کاروان گرمرو

مــیرود منزل به منزل نو به نو
تازه شو تا وا رهی از نیسیت
گــر مبانـی کاروانـی نیسیت

توجــه داشــته باشــید برای رهایی از نیســتی ،تنهــا یک راهحل دار یــم و آن این
است« :باید تازه شویم» .برای همراهی با کاروان پویای بشریت ،نباید از قافله
جــا بمانیــم .بایــد پیدرپــی تازه شــویم و دمــادم برویــم و برویم و برو یــم و منزل
بــه منزل نو شــویم تــا ماندگار و جاویدان بمانیم .این شــعر به مــا میآموزاند که
اگــر لختــی درنــگ کنیــم و از کاروان ّ
تحــول و دگرگونــی جا بمانیم ،سرنوشــت
محتوممان ،فناشدن و از میان رفتن خواهد بود .اما به راستی چگونه میشود
تازه شد و از آن مهمتر چگونه میشود تازه ماند؟ به دو شیوه:
شــیوۀ نخســت از درون آغاز میشــود و معنای آن گذشــتن از خواستهها و
ی اســت و شــیوۀ دوم از برون
خواهشهــای دور از اخالقیــات و فرهنگ انســان 
یعنــی از رفتــار و کردار ما .مردم را دوســت بداریم ،برایشــان تــاش و فداکاری
کنیم ،بدانیم بدون تعالی جامعهمان به تعالی نمیرســیم .بدانیم پیمودن راه
تعالــی ،خــود نوعی فرهنگ اســت و بهبود فرهنگ ،هم زمــان میخواهد و هم
هزینــه دربــردارد و بــا دانســتن این همه قبول کنیــم که برای ســاختن جامعه و
شهرمان باید هم زمان صرف کنیم و هم هزینه.
مگــر نه این اســت کــه تمام مــا در جامعــهای بافرهنگ ،معتقــد و باایمان
میتوانیــم بــه ســوی تعالــی رهســپار شــویم؟! مگــر نه این اســت کــه در چنین
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فضایــی ،خالقیتها ،نوآور یها و اســتعدادها متجلی میشــود یا امکان بروز
و ظهــور مییابــد؟! و مگر نه این اســت که انســان ،این خلیفــه اهلل ،این ارزش
جهــان هســتی ،حق ندارد نه برای خود و نه بــرای دیگران ،محیط زندگی را به
سمت و سویی سوق دهد که مجالی برای عرضه مبانی انسانی وجود نداشته
باشد؟!
ســال جدیــد در آن ،با بهار
ایــران عزیــز مــا از معدود كشــورهایی اســت كه ِ
طبیعت مقارن است .این همآنی ،به همراه دقت فراوانی كه در تقویم ایرانیان
وجود داشته ،گوشهای از گذشتۀ ُپرعظمت ماست .نوروز و بهار ،نماد تغییر در
طبیعت اســت و شــاید این رویداد ،بزرگترین درس طبیعت به انسان باشد.
بهار یاد میدهدمان که همه چیز در حال تغییر است و انسانها نیز از نوشدن
نا گزیر هستند .بهار میگویدمان اگر با تحوالت روزگار خود یکآهنگ نشویم،
بیتردید از قافلۀ تمدن بشری پرت خواهیم افتاد .روزگار ،روزگار دانایی است
قدرت دانش اســت نه زور بازو و
و هرکه داناتر بود ،تواناتر اســت .امروز ،قدرتِ ،
برای كسب این قدرت ،باید تالش كرد؛ تالشی فراگیر و همهجانبه.
تجربۀ سالیان پرشمار گذشته یادمان داده است که نخستین گام قبل از آغاز
یتــوان طالب پیشــرفت و تغییر
ـاد «تغییــر» در ذهنیتمان اســت .نم 
تــاش ،ایجـ ِ
مثبــت بــودّ ،اما در ذهن ،وضــع موجود را وضعــی مطلوب و تغییرناپذیر دانســت.
یشــود كه بپذیریم بیــش از هر عاملی ،رفتار
«پیشــرفت» تنها در صورتی حاصل م 
و اعمال ماســت كه سرنوش ـتمان را میسازد و آنچه بیشــترین كنترل را بر رفتار و
خود ما هســتیم« .ما»یی که از هر دســت بدهیــم ،الجرم از همان
اعمــال مــا داردِ ،
دســت میگیریم و موفقیت یا شکســت ،فور یترین پاســخ محیط به رفتار و کردار
جنگل پیر به جادوی ســرد زمســتان اســت.
خودمــان اســت .بهــار ،لحظۀ تبسـ ِـم
ِ

ـاط و استوار بهیکباره از خزان برگریز و زمستان سردخیز
وقتی عالم هســتی با نشـ ِ
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طراوت بهار و گرمای دلپذیر موســم ربیع را به ما پیشــكش میكند تا به
میگذرد و
ِ
باورمــان بــرود بایــد تغییر كنیم و نقاشــی زیبای زندگی را با قلمموی عشــق و صفا،
رنــگ جاودانگــی بپاشــیم .رنگینکمان هفترنگ تنها نصیب آنانی خواهد شــد
که تا آخرین لحظه زیر باران میمانند و از رگبارهای پرنهیب نمیهراسند.
بیایید با فکر خالق و انگیزۀ متعالی خود ،ایران را بسازیم و مطمئن باشید اگر
چنین کنیم ،جهان را ساختهایم .ما نه فقط در مقابل خانوادۀ خود ،شرکت خود،
شــهر خود و کشــور خود مســئول هســتیم که خدای بزرگ و توانا ما را در برابر تمامی
بشــریت متعهــد و مســئول دانســته اســت .هــر قدمــی که به ســوی صــاح و فالح
جامعه بشــری برداریم ،گامی اســت که در راستای رسالت الهیمان برداشتهایم و
این ،معنای انســانیت ماســت .از بهار یاد بگیریم چقدر ســاده اســت تغییر کردن
و تبدیل شدن از زمستانی سرد و یخزده به موسمی برای شکوفایی و سرزندگی.

پنج
آیــا میدانیــد هنگامــی کــه انســان بــه لحظــات آخر زندگــیاش میرســد ،چه
احساسی دارد؟ پس گوش کنید! بخشی از نوشتۀ منتسب به گابریل گارسیا
مارکــز ،چهرۀ تابنــاک ادبیات آمریکا که در ادبیات جهان بینظیر اســت را در
واپسین لحظات زندگیاش برایتان نقل میکنم.
ً
ّ
«اگر خداوند تكۀ كوچكی از زندگی به من ارزانی میداشت ،احتماال همۀ
آنچه را به فكرم میرسید ،نمیگفتم ،بلكه به همۀ چیزهایی كه میگفتم ،فكر
میكردم .كمتر میخوابیدم و بیشــتر رؤیا میدیدم .چون میدانســتم هر دقیقه
كــه چشــممان را بــر هــم میگذاریــم ،شــصت ثانیــه نــور را از دســت میدهیم.
هنگامــی كــه دیگــران میایســتادند ،راه میرفتــم و هنگامــی كــه دیگــران
میخوابیدند ،بیدار میماندم .هنگامی كه دیگران صحبت میكردند ،گوش
ّ
میدادم و از خوردن یك بســتنی شــكالتی چه حظی كه نمیبردم .خدایا! اگر
دل در ســینهام همچنــان میتپیــد ،نفرتم را بر یخ مینوشــتم و طلــوع آفتاب را
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ّ
انتظار میكشیدم ...خدایا! اگر تكهای زندگی میداشتم ،نمیگذاشتم حتی
تشــان
یــك روز بگذرد ،بیآنكه به مردمی كه دوستشــان دارم ،نگویم دوس 
دارم .به انســانها نشــان میدادم چه در اشتباهاند كه گمان میبرند وقتی پیر
شــدند دیگر نمیتوانند عاشق باشند و نمیدانند زمانی پیر میشوند كه دیگر
نتواننــد عاشــق باشــند .دریافتــهام كه یك انســان فقــط هنگامی حــق دارد به
انســانی دیگر از باال به پایین بنگرد كه نا گزیر باشــد او را یاری دهد تا روی پای
خود بایستد».
بــه راســتی اگــر در واپســین لحظــات زندگــی بــه لطــف خداوند بــه زندگی
دوران بیســت ســالگی خــود برســید چگونــه زیســتنی را ترســیم میكنیــد؟
خواهــش میکنــم در رؤیــا چنین وضعیتــی را در نظرتان تجســم کنید .مهمها
و بیاهمیتهــا چه هســتند؟ دلتــان میخواهد چطور شــروع کنید و چگونه
ادامــه دهیــد و چگونــه به آخــر خط برســید؟ گابریل ،ادیب پراحســاس ،مدل
فرضــی خــود را بــه گونــهای كــه خواندید به تصویر کشــید .شــما هم بــه تصویر
ّ
بکشید ،بنویسید ،بخوانید و لذت ببرید.
شبـی یاد دارم كـه چشمم خنفت

شنیدم كـه پروانه بـا مشـع گفت

كـه من عاشقم ،گر بسوزم رواست
تـو را گر یه و سـوز باری چـراست؟

بگفت :ای هــوادار مسكنی من!
برفت انگبنی یار شیر ین من

چـو شیر یین از مـن بـه در میرود

چـو فرهادم آتش بـه سر میرود

مهی گفت و هـر حلظه سیالب درد

فــرو میدویدش بـه رخسـار زرد

كـه ای مدعی ،عشق كار تـو نیست
كـه نـه صبر داری نـه یارای ایست

تـو بگر یزی از پیش یك شـعله خام

مـن استـادهام تــا بسـوزم متـام
تـو را آتش عشق ا گر َپـر بسوخت

مـرا بنی كـه از پای تا سر بسوخت

مهه شب در این گفتوگـو بود مشع
بــه دیدار او وقت اصحـاب مجع

نـرفتـه ز شـب مهچنـان هبـرهای

كـــه نا گه بكشتش پری چهرهای

مهی گفت و میرفت دودش بـه سر

مهنی بــود پـایان عشـق ای پسر!

ره این اسـت ا گــر خواهــی آمـوختـن

بــه كشتـن فرجیابــی از سوختـن

ا گـر عاشقـی ســر مشوی از مرض

چوسعدی فروشوی دست از غرض
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شش
یوسف گمگشته باز آید بـه كنعان غم خمـور
كلبــۀ احــزان شــود روزی گلستـان غم خمور

ای دل غمدیده حــالت بـه شـود دل بـد مكن
وین سـر شـوریده بازآید به سامان غم خمور

دور گـردون گــــر دو روزی بر مراد مـا نرفت
ً
دامئـا یكسـان نباشــد حال دوران غم خمور

گرچه منزل بس خطرناك است و مقصـد بس بعید

هیچ راهـی نیست كـان را نیست پایان غم خمور

در قــرن بیس ـتویکم کــه بــه تعبیــری قــرن اقتصــاد بیرحــم اســت ،الویــن تافلــر
نویســندۀ کتابهای موج ســوم و شــوک آینده در کتاب اخیرش با عنوان به سوی
تمدنــی جدیــد ،اولیــن خبر خــوش را میدهد« :مــا در این قرن که قــرن فراصنعتی
اســت ،دو بــاره بــه دوران اقتــدار و احتــرام و اهمیت خانــواده برمیگردیــم .در موج
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دوم (تمــدن صنعتــی) نهــاد خانــواده رو به زوال گذاشــت .تمام آنچــه در موج ّاول
یهــای بــارز و مهــم خانــواده بــود ،از دســت رفــت .بــه
(تمــدن کشــاورزی) از ویژگ 
جــای پرســتاری در منــزل ،بیماران به بیمارســتان رفتند؛ ســالخوردگان را به خانه
جهــای جوان،
ســالمندان فرســتادند؛ کــودکان بــه مهدکودک و مدرســه رفتند و زو 
حهــای گونا گــون گذراندنــد و
وقــت خــود را بیشــتر در مهمانــی و رســتوران و تفری 
خالصــه آنچــه از خانــواده باقــی مانــد ،فقــط پیوندهــای عاطفــی بود کــه آن هم به
آسانی میگسلد .اما کشورهایی که دورۀ صنعتی شدن را به طور کامل طی کنند
ً
و بــه دورۀ فراصنعتــی برســند ،خانــواده را مجــددا احیــا خواهنــد کــرد .خریدهای
گونا گــون با اینترنت ،بــدون نیاز به خروج از منزل انجام میپذیرد .آموزش فرزندان
در بســیاری از خانوادهها با اســتفاده از اینترنت و وســایل مدرن آموزشــی صورت
خواهد پذیرفت .حتی نیازهای پزشــکی با بهرهگیــری از کامپیوترهای رباتیک که
به مراکز پزشکی متصلند در منزل انجام میشود؛ در نتیجه مردم بیشتر وقت خود
را در خانه و در کنار هم خواهند گذراند .به همین دلیل روابط عاطفی استحکام
مییابد و اهمیت واقتدار خانواده به مراتب بیش از قبل میشود».
ـاد داناییمحــور زندگــی میکنیــم .عصــر فراصنعتــی ،عصر
مــا در عصــر اقتصـ ِ
اقتصــاد داناییمحــور نیــز اســت .محــور اقتصــاد ،دانایی و محــور دانایی ،انســان
اســت .وجــه غالب زندگی آینده ،زندگی هوشــمند اســت .ســاختمان هوشــمند،
خودروی هوشمند ،پارکینگ هوشمند ،خرید هوشمند و تمام امکانات این عصر
هوشــمند خواهــد بــود .توجه داشــته باشــیم در شــرایطی که در هر هجده ســاعت،
پانزد ههــزار عنوان کتاب ،با متوســط ســیصدوپنجاه صفحه به بــازار میآید ،نقش
علم و دانش از چه اهمیت مضاعفی برخوردار اســت؟! همه جا و همیشــه باید به
دانش مجهز شویم؛ انسان عصر «اقتصاد داناییمحور» هم از یوغ استثمار و بردگی
نجات مییابد و هم باید به اندیشۀ خدادادیاش پناه ببرد و خود را به آخرین علوم
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و فنون روز مجهز نماید تا مناسب این قرن شود .انسان میرود تا به جایگاه ارزشی
خود نایل آید و از کارگر یدی به کارگر فکری تبدیل شــود .این رویداد بســیار بزرگی
در عصر ماست.

ای برادر تو مهه اندیشهای

مابیق خود استخوان و ر یشهای
بــا ایــن رویــداد ،انســان و خانــواده ،دو نهــاد مهــم جامعــۀ بشــری در جایــگاه
خودشــان اســتقرار مییابند .باید توجه داشــت که ما در ِآن واحد هم در دورۀ
صنعتــی قــرار داریــم و هــم در دورۀ فراصنعتــی .رفــاه اجتماعی چش ـماندازی
اســت کــه همواره بشــر به دنبال آن بوده اســت .رفــاه اجتماعی واقعــی در پناه
توســعهیافتگی به دســت میآید و توسعهیافتگی ّمیسر نمیشــود ،مگر در پناه
صنعت و صنعت نیز تنها در شرایط مناسب توفیق پیدا میکند.

مالــزی تــا دو دهه قبل کشــور فقیری بود .در ابتدای خدمــت «ماهاتیر ّ
محمد»
ّ
بیــش از هفتــاد درصــد مــردم مالــزی فقیــر بودند و درآمــد ســرانۀ ملی این کشــور از
یکــرد ،امــا امروز درآمد ســرانۀ این کشــور ،به عنــوان یکی از
ســیصد دالر تجــاوز نم 
صنعتیترین کشــورهای قاره به بیش از نهصد دالر رســیده و ارزش صادرات این
کشــور نیــز بالــغ بر صد میلیارد دالر شــده اســت .ماهاتیر ّ
محمد نه تنهــا بیکاری را
در مالزی ریش ـهکن کرد ،بلکه دو میلیون کارگر خارجی را نیز در کشــورش ســامان
داد .او دو عامــل اصلــی را دلیل پیشــرفت کشــورش میدانــدّ .اول ،اهمیت دادن
بــه بخــش خصوصــی و کارآفرینــان و جلوگیری از بزرگ شــدن دولــت؛ دوم ارتباط
مناســب بــا تمامــی کشــورها به و یــژه کشــورهای پیشــرفته .مالــزی با ایجــاد فضا،
شرایط مناسب صنعتی شدن را آماده کرد و به رفاه اجتماعی متناسب با جایگاه
مردمانــش دســت یافت .در انتها با شــعری از ســعدی و تحلیلی بــر آن میخواهم
نتیجهگیری کنم.
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شمشیر نیک زآهن بد چون کند کسی؟
ناکــس به تربیت ،نشود ای حکیم! کس
باران که در لطافت طبعش خالف نیست
در باغ الله روید و در شورهزار خس
ً
ً
یقینا در قرن دانایی که مطمئنا با زمان ســعدی (علیه الرحمه) بســیار تفاوت
دارد ،میشــود بــا تکیــه بــر دانش و علم ،شمشــیر نیــک را از آهن بد ســاخت و
ً
بــا اســتفاده از دانش روانشناســی و جامعهشناســی ،حتما میتوان با اکســیر
تربیــت ،ناکــس را به کــس تبدیل نمود و برای شــورهزار هم فکری کــرد تا باران
لطیف در آنجا نیز الله و محصول تولید کند .از این صحبتها چه نتیجهای
ً
میگیریم؟ اوال به گفتۀ حافظ:
گرچه منزل بس خطرناك است و مقصـد بس بعید
هیچ راهـی نیست كـان را نیست پایان غم مخور
ً
ثانیــا بــا تحوالت بــه وجود آمده دیگر انســانهای نادان و نــاآ گاه نمیتوانند در
جامعه عرض اندام کنند .در عصر اقتصاد داناییمحور به انسانهای بهروز،
متفکر ،تالشگر ،پیگیر و صبور نیاز داریم؛ انســانهایی که عصر تغییر و خود
تغییر را بشناسند و بپذیرند؛ انسانهایی که سرعت درک و فهمشان با سرعت
تولیــد اطالعــات ،علوم و تکنولوژ یهای جدید منطبق باشــد؛ و انســانهایی
کــه ایــن دانش و ســواد را در عمل به کار گیرند و آنچــه را آموختهاند ،عملیاتی
کنند .برای تداوم پیروز یهایی که در حوزۀ کارمان به دســت آوردهایم و برای
حفظ جایگاهی بایسته و شایستۀ بضاعتهایمان نیازمند چنین انسانهای
هوشــمند و توانایی هســتیم تا با بهرهگیری از دانش ،آســمان را برای پروازی در
اوج آماده کنیم.

هفت
دانه میچید كبوتر

به سرافشاین بید

ال نه میساخت پرستو
به متاشا خورشید

صبح از برج سپیداران میآمد باز

روز با شادی گنجشكان میشد آغاز

نغمهساران سراپردۀ دستان و نوا

روی این سبزۀ گسترده سراپرده رها
دشت مهچون َپر پروانه ُپر از نقش و نگار
َپرزنان هر سو پروانۀ رنگنی هبار

هست و من یافتهام در مهه ذرات ،بیس

روح شیدای كیس ،نور و نسمی نفیس
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میدمد در مهه این روح نوازشگر پاك

میوزد بر مهه این نور و نسمی از دل خاك
چشم ا گر هست به پیدا و به ناپیدا باز

نیك بیند كه چه غوغاست در این چشمانداز
مهر ،چون مادر میتابد ،سرشار از مهر

نور میبارد از آیینۀ پاك سهپر

میتپد گرم ،همآواز زمان ،قلب زمنی

موج موسییق رویش چه خوش افكنده طننی

ابر میآید سر تا پا ایثار و نثار

سینهریزش را میخبشد بر شالیزار

رود میگر ید تا سبزه خبندد شاداب

آب میخواهد جاری كند از چوب ،گالب
خاك میكوشد تا دانه مناید پرواز

باد میرقصد تا غنچه خبواند آواز

مرغ میخواند تا سنگ نباشد دلتنگ
مهر میخواهد تا لعل بسازد از سنگ

تا كه صد بوسه زخورشید رباید از دور

تا كه صد خوشه چو خورشید برآرد انگور
سرو ،نیلوفر نشكفتۀ نوخاسته را

میدهد یاری كز شاخه بیاید باال

سرخوشانند

ستایشگر خورشید و زمنی

مهه مهر است و حمبت

نه جدال است و نه كنی
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اشك میجوشد

در چشمۀ چشمم نا گاه

بغض میپیچد در سینۀ سوزامن ،آه

پس چرا ما نتوانمی كه اینسان باشمی؟

به خود آیمی و خبواهمی كه انسان باشمی!

شــعری کــه از فریــدون مشــیری خواندید بــر «آدم بــودن» و «آدم مانــدن» تأ کید
داشــت .یعنی همان چیزی که ما به دنبالش هســتیم و برای موفقیت در این
امــر بایــد «انســان بــودن» و «انســان مانــدن» را تجربه کنیــم و در سایهســار این
تعالیم اخالقی به مملکتمان خدمت کنیم؛ آن هم خدمتی بیمنت.
آدم بــودن مــا انســانها بســته بــه همیــن خدمــت كردنهاســت .بــه قــول
مجتبــی كاشــانی كاش فرصتــی دســت میداد تا مــا كار را در كنــدو و از زنبور
عســل فرامیگرفتیم .اگر به شــبكۀ كاری زنبورها در كنــدو به طور عمیق توجه
كــرده باشــید ،در خواهیــد یافــت آنها بــدون التفات بــه دورادورشــان و فارغ از
تأثیــرات محیطــی ،از صبح كــه برای تالش روزانــه بیدار میشــوند تنها و تنها
بــه یــك چیــز میاندیشــند« :انجــام رســالت گروهــی» .در ایــن راه هیــچ عامل
بیرونــیای نمیتوانــد زنبورهای عســل را از انجام وظایــف محولهای كه گروه از
آنان خواسته است ،باز دارد.
روزگار گاه بر وفق مراد است و گاه برخالف میل و مراد .آن گاه كه بر وفق مراد
اســت ،فرصتی دســت میدهد تا بیاندیشــیم .بیاندیشــیم تا ندانمکار یهای
خــود را در مســائلی كــه درگیــر آن هســتیم ،بشناســیم و در جهــت رفــع آن و
جایگزینی دانایی قدم برداریم .آن وقت در روزهایی كه مسیر زندگی برخالف
میــل و مــراد ماســت ،دریابیــم چــرا و چگونه این طور شــده اســت و بــه دنبال
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آن باشــیم تا با تالش و کوشــش دوباره به مســیر كامیابی و ســعادت بازگردیم.
یادمان باشــد تنها با چنین برخوردی اســت که خواهیم توانســت تمام شقوق
و شــئون زندگــی را مطلــوب کنیــم و از دقیقــه دقیقــۀ آن اســتفاده کنیم .قصد
داشــتم راههای حركت به ســوی كمال انســانیت را تبیین کنم و نســخههایی
برای چگونه طی کردن این مسیر ارائه کنم .هنگامی که سرگرم مطالعۀ مأخذ
مد نظرم بودم ،به مطلبی دلچســب و پر از آموزههای انســانی و اخالقی ادیب
عرصۀ صنعت ،اســتاد کارآفرین و امیدافزا ،مرحوم مجتبی کاشــانی برخوردم
که با زبانی صریح و سلیس انسانیت و كمال انسانیت را به نظم و نثر تعریف
کــرده بــود .از همیــن رو تصمیم گرفتــم با نقل این یــادگار مانــدگار مجتبایی و
بــازکاوی معانــی و مفاهیــم پرمغــز مســتتر در آن شــما را در نوشــیدن ایــن جام
لبالــب از معرفت و شــناخت شــریک کنم .با این امید کــه پندهای درسآموز
آن را در زندگی شخصی و در سنگر اجتماعیمان به کار بندیم و با تمام حس
و وجود به سمت «کمال انسانیت» رهسپار شویم.
تهــا ذهن مــرا به
«چنــد پیــام زیبــای انسانســاز از ســه گوشــۀ عالــم ،مد 
خود مشــغول داشــت؛ تا اینكه چند پیام دیگر هم ،خود بر آن افزودم و شــعری
حاصــل آمــد كــه آن را با نــام «نه برای لقمهای نــان» تقدیم میكنــم .یكی از آن
پیامها همین رباعی باباطاهر ،عارف خودمان است:
مكن كاری كه بر پا سنگت آید
جهان با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامهخوانان نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت آید

ایــن رباعــی به ما یــادآوری میكند چه دنیای بزرگی داریــم و چه موجود بزرگی
هســتیم؛ امــا چگونه آن را بــا دیدگاه و رفتار خود تنگ و طاقتفرســا میكنیم.
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پیــام دیگــر ،پیام آن مدیر كارآفرین و فیلســوف خاور دور اســت كــه میگوید:
«اگــر كارمنــدان دریابنــد كه مدیر و صاحــبكار ،تنها «برای لقمــهای نان» كار
نمیكند ،آن گاه برانگیخته میشــوند تا برای رســیدن بــه آرزوهای همگانی با
یكدیگــر همكاری كنند .در این شــرایط ،هدفهــای كاركنان تنها به جداول
حقوق وابسته نخواهد بود.
پیام دیگر ،پیام «آنتونی كویین» هنرمند توانای ســینمای غرب اســت كه
در كودكی و برای معالجۀ لكنت زبان به مدرســه تئاتر فرســتاده شــد و آن گاه
در مســیر درمان ،اســتعداد خود را كشــف كرد و بازیگر توانای بیش از ســیصد
فیلم برجسته نظیر «عمرمختار»« ،زوربای یونانی»« ،پیرمرد و دریا»« ،گوژپشت
ّ
«محمد رسول اهلل» شد .او که عالوه بر این ،نویسندهای توانا ،نقاشی
نتردام» و
زبردســت و پیكرتراشــی چیرهدســت نیــز بــود ،در یكــی از مصاحبههــای خود
میگویــد« :بــا این همه ،هیچ كس نخواهد فهمید که من میخواســتم بیشــتر
از ایــن باشــم» .آری مجموعــۀ ایــن پیامهــا و دیگــر پیامهایی كه روز و شــب،
از درو دیــوار و از زمیــن و آســمان ،از تســبیح آیات الهی به گوش میرســد ،مرا
بــر آن داشــت تــا در مســیر باالرفتن از نردبــان تكامل و پرواز انســان كــه تحلیل
علمی و روانشــناختی آن «سلســه مراتب نیازها» نام گرفته است و از «نان» تا
«شــكوفایی انســان» را هدایت میكند ،یك بار دیگر از این گوشۀ عالم ،ندای
«نــه بــرای لقمــهای نــان» بــرآورم و آرزو نمایــم« :كاش كالبــدم معده نبــود» و نیز
آرزوی آن تجارتــی را بكنــم كــه در آن «طلبم از همه ،جز عشــق نباشــد و به جز
مهر بدهكار نباشم به كسی!»
گاه میاندیشم

كه چه دنیای بزرگی دار می

چه جهان پیراستهای
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ما چه تصویر بههمر خیتهای ساختهامی از دنیا
در چه زندان عبویس حمبوس شدمی
چه غر یبمی در آبادی خویش

و چه سرگردان در شادی و ناشادی خویش

آدمیزاده درخیت است

كه باید خود را باال بكشد
ببرد ریشۀ خود را تا آب

یبامان سبز شود
سایه دهد

خویش را با خود نزدیك كند

دگران را با خویش

كاش میشد مهه جا میرستمی
كاش میشد مهه جا میبودمی

كاش میشد خود را تقسمی كنمی

بنی چندین احساس
بنی چندین انسان

بنی چندین شهر
چندین ملت

گاه میاندیشم

كه چه موجود بزرگی هستمی

و چه تقدیر حقیری را تسلمی شدمی
و چه تسلمی بزرگی را هسیت گفتمی

خوردن و خوابیدن

و خرامیدن و خنیا گری خود را خشنود شدن

كاش در كالبدم معده نبود
و گلومی تهنا

جای آواز و بیان بود

نه بلعیدن نان

كاشكی مهواره

كسب نان مثل هوا آسان بود

كاش چشم و دل من سیرتر از ایهنا بود

كاش تنپوشم با من متولد میشد
مثل َپر با طاووس
مثل پوشینۀ پشمنی با میش

مثل پولك به تن نرم و لطیف ماهی

كاش بیماری با ما كار نداشت

یا طبیبان مهه عییس بودند

پدرم كاش منیرفت از دست
منیافسرد به این زودیها

كاش او این مهه فرزند نداشت

كاش ما اهل طبیعت بودمی

مادرم باران بود

مهسرم در خود من میرویید

كودكامن مهه از جنس گیاهان بودند

خوامب ،اندیشیدن

بسترم بال كبوترها بود
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كارم آرایش گل بود و پیرایش بید

دوستامن مهه افرا و صنوبر بودند

طلمب از مهه جز عشق نبود

و به جز مهر بدهكار نبودم به كیس

خانهام هرجا بود

كاش در فاصلهای دورتر از بانگ سیاستها بود

كاش معنای سیاست این بود
كه قفسها را در حبس كنمی
تا نفسها آزاد شوند

كیس از راه قفس نان خنورد
و كبوتر نفروشد به كیس

كاش میشد خود را تبدیل كنمی
گاه یك لقمۀ نان

گاه یك جرعۀ آب

گاه یك صفحه كتاب
ّ
گاه یك تكه حصیر

گاه یك چشمه در آغوش كویر

گاه هرچیز كه هركس كم داشت
كاش من بیشتر از این بودم

با سخاوتتر از این
با طراوتتر از این
آفتایبتر از این

آمساینتر از این

و تواناتر
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عاشقتر

داناتر از این

زندگی رامتر از ایهنا بود

و به من مهلت و میدان میداد

كه شكفنت را تفسیر كمن
گاه میاندیشم

كه چه دنیای بزرگی دار می

و چه موجود بزرگی هستمی

كاش میشد خود را باال بكشمی
كاش میشد خود را پیوند زنمی

كاش میشد خود را تقسمی كنمی
كاش میشد خود را تقدمی كنمی
كاش از جنس خدا میبودمی

مهه چیز

مهه جا میبودمی

من سخت در تالشم تا این روح شیشهای و زالل حا کم بر فضای شعر مجتبی
را کــه میگویــد هیچ چیزی نمیتواند مانع از بــروز و ظهور تمام و کمال مراتب
انســانیت در ما شــود ،در ضمیر ناخودآ گاه تکتک فرزندانم حاکم ســازم .اگر
در جامعه با ما بدرفتاری شده است ،اگر در محیط کار به مشکل خوردهایم،
اگــر بــا صاحبخانهمــان جر و بحث کردهایم ،اگر مشــکالت مالــی نایمان را
بریــده اســت و دههــا و صدها امــا و اگر دیگر ،هیــچ یک نباید باعث شــود که
«مــن» آنچــه در تــوان دارم را بــرای اعتالی میهنــم ،جامعهام ،خانهام ،شــرکتم
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و در نهایــت خــودم بــروز ندهم .همیشــه گفتهام کــه کمال انســانیت هر کس
بــه میــزان خدمتی اســت کــه ارائــه میدهد و هیــچ بهانــهای نبایــد ُمخل این
خدمــت بیمنت شــود .درســت مثــل قلب موجــودات زنده که بــدون آنکه از
رفتــار و کــردار صاحبش برنجد یا بیــازارد و بخواهد دقدلی ایــن رنجش و آزار
را در شــدت و ســرعت تپیدن خود تالفی کند ،بیالتفات به هر بها و بهانهای
تنها وظیفۀ اصلی خود را که پمپاژ خون سالم به تمامی اندامهای بدن است،
انجام میدهد و شرایط را برای کارکردن دیگر اعضا بدن مهیا میسازد.
مثــال دیگــر این موضوع «مودت مادرانه» اســت .همان مودتی که در شــعر
زیبای «ایرج میرزا» به تصویر کشــیده شــد ،وقتی پســری برای به دســت آوردن
عشــق و عالقۀ معشــوقهاش ،شــرط او را میپذیرد تا قلب مادر را از ســینهاش
بیــرون آورد و همانطــور گــرم و تپنده به معشــوقۀ ســنگدل هدیه کنــد .او این
کار را انجــام میدهــد و آنگاه کــه در راه منــزل یــار ،پایش به ســنگی میگیرد و
بــه زمیــن میخــورد ،از قلــب لرزان مــادر که گوشــهای روی زمین افتاده اســت
صدایی میشنود که:

وای دست پسرم یافت خراش

وای پای پسرم خورد به سنگ

بــه راســتی معنــی ایــن حرفهــا بــا واژگان و کلمــات به دســت نمیآیــد .باید
روحمــان را بــه مــودت بســپریم و به خودمان قــول بدهیم به هیــچ چیز دیگر جز
اعتالی مقام انســانیمان نیندیشــیم و کمال و تعالی خود را در ارائۀ خدمت و
کار به مملکتمان دنبال کنیم.

هشت
من با گذر از ایام جوانی و میانسالی به تجربیات ارزندهای دست پیدا کردهام
کــه از هــر فرصتــی بــرای انتقــال رایــگان آنها بــه دیگــران اســتفاده میکنم .من
خانــهام را وقتــی آبــاد میدانم كه كشــورم را آباد ببینم؛ پس پرواضح اســت که
برای آبادانی میهنم از جان مایه گذارم .مؤسسه و شركتم را وقتی موفق میدانم
كــه صنعــت كشــورم موفق باشــد و رقابــت منطقی بیــن صنایع به وجــود آمده
باشد .خدا را شکر میکنم که میبینم چنین شرایطی آرام آرام در کشورمان در
حال اســتقرار است تا «رقابت سازنده» و «رفاقت پایدار» میانمان حاکم شود
و هیچ کداممان به محو و نابودی هم نوعمان راضی نشــویم و ســعادتمان را
در «جمــع بودنمــان» دنبــال کنیــم .چراکه این ،تنها راهی اســت کــه پیش رو
داریم و ســبب میشــود تا در آیندهای نه چندان دور ،صنایعی جهانی داشــته
باشیم.
دلم میخواهد تجربۀ تمامی این ســالها را که بدون چشمداشــت مادی
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به کشــورم خدمت کردهام ،در یک کالم در اختیار شما قرار دهم و بگویمتان:
«دوســت داشــتن مطلــق ،كمــال انســانیت اســت و هرقــدر خلــوص دوســت
داشــتنمان بیشــتر شــود ،خلوص انســانیتمان افزون میگــردد» .از همین رو
است که فریدون مشیری میگوید:
«دوستت دارم را من دالویزترین شعر جهان یافتهام».
روش دســتیابی بــه ایــن گونــه دوســت داشــتن «مثبتاندیشــی» اســت و
«دوســت داشــتن واقعی» را دوســت داشــتن مادرانه مینامم .چراکه تنها مادر
فرزندش را دوست میدارد ،چه او قدر این دوست داشتن را بداند و چه نداند.
ضربالمثلــی قدیمــی داریــم که میگوید« :مادر عاشــق اســت و فرزند فارغ».
مادر فرزندش را دوست دارد و از همین رو در تمام سالیان رشد و بالندگیاش
او را كمــك میكنــد ،چــه او ارزش ایــن کمــک را بفهمــد و قدرشناســی کنــد،
چــه ارزش آن را ندانــد و قــدر نشناســد .مــادر فرزنــدش را دوســت دارد ،بیکم
و کاســت ،چــه فرزنــد این پا کی و مهــر را تالفی كند ،چه نكند .مادر هســت و
نیست خود را در راه فرزندش میدهد و در این پا کبازی هیچ منتی ندارد ،چه
فرزندش متوجه این عشــق ناب باشــد و چه نه .مادر در كنار فرزندش همیشه
میایســتد؛ در غمهایش ،گرفتار یهایش ،مشكالت خانوادگیاش ،مصائب
مالیاش ،پریشانیهایش و ...چه فرزندش در وقت نیاز در كنارش قرار گیرد،
چه او را ترک گوید.
چه الگوی زیبایی اســت مادر که این گونه زیبا «در اوج انســانیت بودن» را به
تصویر میكشــد .بیایید مادرانه یكدیگر را دوســت داشــته باشــیم و با این دوست
داشتن بیریا و بیمنت ،با سرعت بیشتری به سمت كمال حركت كنیم.
عمر برف است و آفتاب متوز

اندكی مانده خواجه غره هنوز
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بیاییــد بیندیشــیم ،بیندیشــیم و باز هم بیندیشــیم .بیندیشــیم چگونه جامع
صفــات انســانی و خدایی شــویم تا همیشــه به عنــوان الگوی اخالق ،ســرآمد
جمــع باشــیم و راهنمــای آینــدگان و بــا انتخاب این مســیر ،ســهممان را برای
ساختن ایرانی آباد و آزاد و مستقل ایفا کنیم .با این ترجیعبند اجازه میخواهم
ســخنم را با شــعر زیبا و روان ایرج میرزا كه مادر را از بدو تولد در كنار انســان و
همسفر راه زندگی انسان به تصویر میکشد ،به پایان برسانم و آرزو کنم هرکدام
از مــا جرعــهای از این جام معرفت و شــناخت سرکشــیم و یــاد بگیریم مادرانه
دوست داشتن و مادرانه مهر ورزیدن را:
گوینــد مــــرا چو زاد مــادر

پستـــان به دهن گرفتـن آموخت

شبهــــا بر گاهـــــوارۀ مــن

بیدار نشست و خفتـن آموخت

دسمت بگرفت و پا به پا بـــرد

تــا شیوۀ راه رفتـــن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبامن

الفـــاظ هنــاد و گفتــــن آموخت

لبخنــــد هنـــاد بـــر لــب من

بر غنچــــۀ گــل شکفنت آموخت
پس هسیت من ز هسیت اوست

تا هسمت و هست دارمش دوست

و من الگوی خدمت بیمنت ،الگوی دوست داشتن ،الگوی كمال انسانیت
مادر را تا هســتم و هســت دارمش دوست و صدالبته هدف و ایدئالم رسیدن
به این اوج است .اوجی كه تفكر ،رفتار و كردارش را در مادر خود میبینم.

نه
در اینجــا قصــد دارم تــا کمــی به زوایــای پیدا و پنهــان «انســان» ،موجودی که
هنوز ناشناختههای بسیاری دارد و ابعاد گونا گون وجودیاش هنوز به تمامی
شــناخته نشده است ،بپردازم .برای «انســان» تعاریف متنوعی ارائه کردهاند.
امــا ایــن تعریف کــه «انســان مجموعــهای از نیازهاســت» در نوع خــود یكی از
بهترین تعاریفی است که به جنبههای زیادی از این موجود نامکشوف اشاره
میکند.
براساس باورهای مكتب «آیور ودا» انسان از سه بخش مجزا تشکیل شده
است :جسم (سختافزار) ،ذهن (نرمافزار) و فكر که خروجی دوبخش اخیر را
پوشــش میدهد .براســاس تعالیم این مكتب ،ســامت جسم و ذهن ،فكری
متعالــی را تولیــد میكند .بــر پایۀ همین تعریف میتوانیم نیازهای انســان را به
ترتیب ،جسمی (مادی) ،ذهنی و فكری (معنوی) تقسیمبندی کنیم.
ً
وقتــی بــاور داشــته باشــیم کــه انســان مجموعــهای از نیازهاســت ،قطعــا
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ً
میپذیریــم که چون انســان دائمــا در حال تغییر و تحول اســت ،پس نیازهای
او نیــز متناســب بــا تحــوالت درونــی و بیرونــیاش دســتخوش تغییــر خواهــد
شــد .نیازهــای او افــزون میشــود ،چراکــه دیدهها ،شــنیدهها و از همــه مهمتر
آ گاهیهــای او افــزون میشــود و در پــارهای مواقــع نیــز ایــن نیازهــا كــم وكســر
میشــود ،چراکه در مســیر زندگی و متناســب با اوجی کــه او میگیرد ،ارزش و
اهمیت برخی نیازهایش از قبل كمتر میشود.
دربارۀ «نیاز انســان» حرف و حدیثهای بیشــماری از بزرگان نقل شــده
اســت« .ماهاتمــا گانــدی» رهبــر بــزرگ و پــرآوازۀ هنــد کــه پیامبر صلــح و نفی
خشــونت اســت ،دربــارۀ ایــن موضــوع معتقــد اســت« :آســایش ،در دفــع نیــاز
ً
اســت ،نه رفع آن» .گاندی شــدیدا معتقد بود که انســان میتواند با به فعلیت
درآوردن هر آنچه در نهاد و نهانش دارد ،کمبودها و نیازهایش را تأمین کند.
رهی معیری میگوید:

چشم فروبسته ا گر وا کین
در تو بود هرچه متنا کین

عافیت از غیر نصیب تو نیست

غیر تو ای خسته! طبیب تو نیست
ازتو بود راحت بیمار تو

نیست به غیر از تو پرستار تو

همدم خود شو که حبیب خودی
چارۀ خود کن که طبیب خودی
غیر که غافل زدل زار توست

یبخبر از مصلحت کار توست

بر حذر از مصلحتاندیش باش

اندیش دل خویش باش
مصلحت
ِ
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چشم بصیرت نگشایی چرا؟

یبخبر از خویش چرایی؟ چرا؟

خواهش مرهم زدل خویش کن

هرچه طلب میکین از خویش کن

پیــش از پرداختــن به ســطوح مختلف نیازهــای آدمی باید به این نکته اشــاره
کنــم کــه اگرچه انســان بایــد در جهت تعالی انســانیتاش برای رفــع نیازهای
ی خود بکوشــد ،اما اگر در راه رفع و دفع این نیازها اهمال شــود
مــادی و معنــو 
ً
یــا بــه آنها بیتوجهی کند ،قطعا در مســیر تعالی ،مشــكالت زیــادی فراروی او
قرار میگیرد و او را با موانعی خاص روبهرو میکند .پس رویارویی با مجموعه
نیازهــا و نحــوۀ برخــورد بــا هر قســم از آنهــا میتوانــد همچون شمشــیر دولبهای
باشد که هم افراط و هم تفریط در مواجهه با آن ،اثرات و تبعات ناخوشایندی
ً
را در زندگــی بــر جای میگذارد .قبال به این بحث اشــاره کرده بودم که جســم،
محمل معنویت اســت و نه بیشتر .یعنی تا آنجا موظفیم از جسممان مراقبت
کنیم که بتوانیم از آن در جهت اهداف معنویمان بهره بگیریم .هرگونه مراقبه
بیــش از ایــن ،مــا را از جــادۀ آدمیــت منحــرف خواهد کــرد .امروز ایــن نکته را
بــه آموزههــای قدیمیام اضافــه میکنم که تعالــی انســانیت در انتهای همین
معنویتهاســت .پس زمانی به کمال انســانیت دســت خواهیــم یافت که به
اعال درجۀ معنویت ،یعنی خودشناسی رسیده باشیم.
گوهر خود را هویدا کن ،کمال این است و بس

خویش را در خویش پیدا کن ،کمال این است و بس

سنگ دل را سرمه کن در آسیاب رنج و درد

دیده را زین سرمه بینا کن ،کمال این است و بس
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مهنشیین با خدا خواهی ا گر در عرش رب

در درون اهل دل جا کن ،کمال این است و بس

پند من بشنو به جز با نفس شوم بدسرشت

با مهه عامل مدارا کن ،کمال این است و بس

چون به دست خویشنت بسیت تو پای خویشنت

هم به دست خویشنت وا کن ،کمال این است و بس
حال ،این پرســش پیش میآید که انســان ،این موجود پررمز و راز که از جانب
خداونــد متعــال بــه «خلیفــه اللهــی» برگزیده شــده اســت ،در میــان این همه
نــاز ونیــاز چه بایــد بكند؟ آیا میتوانــد به تعــدادی از آنها بپــردازد و تعدادی را
فراموش كند یا باید آنها را دفع كند؟ این ســؤالی اســت كه میکوشــم برای آن
پاسخی مناسب ارائه کنم.
براســاس «هرم مازلــو» اولین نیازهای بشــر ،نیازهــای فیزیولوژیکی و مادی
اســت .به بیان دیگر نیازهای انســان با نیازهای ســختافزاری آغاز میشــود.
نیاز به غذا ،مسكن ،پوشاك و هر آنچه در قالب نیازهای رفاهی میگنجد ،پایۀ
تمام نیازهای انســان اســت .نیازهــای فیزیولوژیک زیرســاخت تمام نیازهای
انســان اســت .پس این نوع نیازها از اهمیت بســیاری برخوردارند .دومین نیاز
انســان ،ایمنی و امنیت اجتماعی اســت .بدیهی اســت نیاز اولیه در امنیت
اجتماعی اســتمرار دارد و با نبود امنیت ،زیرســاخت ســایر نیازها به سمت از
هم گسســتگی پیش میرود .سومین نیاز انسان در پلكان تعالی مازلو «تعلق»
است .تعلق ،یعنی خود را بخشی از جامعه دانستن؛ خود را متعلق به شركت
خویش دانستن و در معنای وسیعتر ،خود را متعلق به جامعۀ بشری و جامعۀ
بشری را متعلق به خود دانستن .چهارمین نیاز انسان اینک که خود را متعلق
بــه جامعــه و جامعــه را متعلــق به خود میدانــد ،نیاز به احترام اســت .احترام
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بگــذارد و احتــرام بگذارندش و این ،شــروع وادی معنویت اســت .پنجمین و
آخریــن نیــازی كه در رأس هرم مازلو قرار دارد ،نفســانیت ،تحقق نفس ،عزت
نفس و به بیانی خودشــكوفایی اســت .اینجاســت كه انســان به هســتی كل،
یعنی خداوند قادر میرسد و همه تن« ،او» میشود:
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
ً
واقعــا در میــان ایــن همــه نیاز در پلــكان هرم تعالی بایــد به كدامیك بیشــتر از
بقیــه رســیدگی کنیم؟ بــه هر نیاز تا چه اندازه باید رســید؟ چه ســهمی برایش
در نظــر گرفــت و در یــك كلمــه ،انســان بــا ایــن همــه نیــاز چــه باید بکنــد؟ آیا
میشــود حد و انتهایی برای نیازهای بشــر قائل شــد؟ کیســت که مطالباتش
حدومرزی داشــته باشــد و هرگاه به آن مرز رســید ،اعالم کند که دیگر به تمام
خواســتهایش رســیده اســت و بیش از این ،چیزی نمیخواهد؟ آیا شــما در
اطــراف و اکنافتــان چنیــن فــردی ســراغ داریــد؟ من قائــل بــه بیاعتنایی به
نیازها نیســتم؛ چراکه معتقدم اگر حوائج آدمی ،آن طور که باید برآورده نشــود،
تبعات ســوء اجتماعی در بر خواهد داشــت .معتقدم ما نیازهایمان را نه باید
دفــع كنیم و نه ســركوب؛ نه بایــد فراموش كنیم و نه پراهمیــت و كماهمیتتر
از آنچه هست ،بپنداریمشان .بلكه برای رسیدن به اکسیر آرامش باید زندگی
را آنچنان كه هســت ،ببینیم ،نه آنچنان كه میخواهیم .باید برای رســیدن به
آنچه میخواهیم ،نیازهایمان را مدیریت كنیم .نیازهای سركشمان را مهار و
مدیریت كنیم .نیازهای ســرخورده و افسردهمان را جال بخشیم و به آنها توجه
ً
کنیــم .امــا حــق نداریم دنیــا را صرفــا از دریچۀ نیازهــا و توقعات ریز و درشــت
خودمــان ببینیــم ،چراکه در این صورت بــر خود فرض میداریم که عالم و آدم
موظفاند برای رســیدن ما به غایت آمال و آرزوهایمان بســیج شــوند و ما را به
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منــزل مطلوبمان برســانند .غافل از آنکه ما جزئی از عالم کل هســتیم و باید
خــود را هزینۀ رســیدن به کمال مطلق نماییم .از همیــن رو عقیده دارم باید با
مدیریتی هوشــمند ،به نیازهایمان سر بزنیم و در دستهبندی ارزشی و امكانی
هر یک از آنها معقول و متعادل عمل کنیم ،رشدشان دهیم و به آنها بپردازیم
تا در مســیر تعالی ،همواره همراهمان باشــند و بدین شکل از انسان بودنمان،
ّ
از تشــخیص درســت مســیرمان به چنان عرفان و لذتی دســت یابیم كه تهی
شویم از بود ونبود.
هــرگاه بــه نیازهــای خــود میاندیشــید ،بالدرنــگ آن ســوی نیازهــای
شــخصیتان را هــم از نظــر بگذرانید .با خودتان بیندیشــید کــه در طرف دیگر
نیازهایمــان اجتمــاع قــرار دارد .بخش عمــدهای از نیازهای ما كــه از نیاز دوم
مشــخص و مشخصتر میشود ،نیازهای اجتماعیمان است .آدمیتمان از
آنجــا معنــی پیدا میكند كــه خود را در جمــع ببینیم ،به جمع بیندیشــیم ،به
انتظارات جمع پاسخ دهیم و انتظاراتمان را از جمع طلب کنیم.
نمــان ،باهم
در نــگاه دیگــر ،تجلــی نیازهــای معنــوی مــا آد مهــا در بــا هــم بود 
كاركردنمان ،باهم فكركردنمان و باهم خندیدن و گریستنمان است .فروش یك
میلیارد دالری فیلمی در یكی از كشورهای جهان ،جامعهشناسان را شگفتزده
كرده بود .چرا مردمی كه میتوانند بدون تحمل ســختی در صف ایســتادن و سایر
گرفتار یهایــی كــه دیدن یك فیلم در ســینما دارد ،با امكاناتی كــه در منزل دارند
آن را تماشــا کنند ،به ســینما میروند و دیدن فیلم در ســالن ســینما را به دیدن آن
در خانۀ خود ترجیح میدهند؟ بله ،انسانها دوست دارند با هم بخندند و با هم
بگریند و این ،یكی از مهمترین نیازهای ما آدمهاست.

ده
ای منهتای بودن ،ای دانش هنایی
ای ُبعد یبهنایت ،ای اوج شادماین
بر ما شعور قلیب ،آرامش درو ین

همزیسیت ،حتمل ،امیان ،خرد عطا كن.

از بند خودپرسیت ،از خشم ،آز ،شهوت،

نفرت ،جناتمان ده.

از فیض الیزالت حمروممان مگردان.

تا قلب ما مهیشه لبر یز عشق باشد.

در هر كجا كه هسمت ،در هر مقام و منصب

مهواره نام خود را آویزه راهمان كن.

آیا تا کنون از خود پرسیدهاید که سه آرزوی اساسی زندگیتان چیست؟
تمام افرادی که میخواهند به این پرســش پاسخ دهند ،یك وجه مشترك
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دارند .همگی «انســان» هستند .قبل از طرح آرزوی ّاول از خودتان بپرسید که
انسان در چه تعریف جامعی میگنجد و بعد براساس آن تعریف بپرسید اوج
اعتالی این انسان كه همان آرزوی بزرگ اوست ،چه میتواند باشد؟ «هاتف
اصفهانی» به زیبایی میگوید:

چشم دل باز كن كه جان بیین

آچنه نادیدین است آن بیین
گر به اقلمی عشق روی آری
مهه آفاق گلستان بیین

بر مهه اهل آن زمنی به مراد
گردش دور آمسان بیین

آچنه بیین دلت مهان خواهد

وآچنه خواهد دلت مهان بیین
یب سر و پا گدای آجنا را

سر به ملك جهان گران بیین

هرچه داری ا گر به عشق دهی
كافرم گر جویی زیان بیین

جانگدازی ا گر به آتش عشق

عشق را كیمیای جان بیین

آچنه نشنیده گوش ،آن شنوی

وآچنه نادیده چشم ،آن بیین

حــال به این ســؤال جــواب دهید که برای موجودی با چنیــن جایگاه و عظمت
چه فضایی الزم اســت كه در آن «انســانیت»ها متجلی شــود .نخســت فضای
ً
مملكــت اســت ،ســپس محــل كار و پس از آن خانــواده كه اتفاقا فضاســازی را
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باید از خانواده شروع كرد .ثمرۀ تمام این تالشها ساخته شدن مملکت است.
مملکتی که خانۀ ّاول و آخر همۀ ماســت و امروز عجیب تشــنۀ همت و یاوری
من و شماست ،مملکتی که در واقع خانۀ بزرگ ماست .كاشانی میگوید:
در یپ سرفرازی وطمن

بار صدساله میكشد بدمن

عهد كردم ز سخیت این بار
پیش آمال خویش دم نزمن

از وطن بوی عشق میآید

بوی این سرزمنی دهد سخمن

«آچنه» از یاد میرود ،وطن است

«آن كه» از یاد میبری تو ،ممن

خاك یب «ما» و «من» كه مهین نیست
َ
یبوطن ،من هم عاقبت گ َومن
خاك میافسرد ز رفنت من
میشكوفد ویل زآمدمن

دیگران خاكشان ز خویش آباد
ز من آزرده مهین كهمن

اسب ز ین كن سوارها رفتند
ما به جا ماندهامی مهوطمن!
گل بیدار باغ ایران باش
خار بیدار ساقۀ تو ممن

از خزان تا هبار راهی نیست

عاقبت این طلسم میشكمن
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این انسان ،این دانا و این خلیفه اهلل برای اینکه خود بتواند به آرزوهایش نایل
آیــد ،چــه باید بكند؟ شــناخت آرزوهــا و برنامهریزی درســت برای رســیدن به
آنهــا الزمــۀ موفقیت و ســعادتمندی اســت .اگر هر یــک از ما آمــال و آرزوهایی
را در ضمیر خودآ گاهمان پرورانده باشــیم و روز و شــب در ســودای رســیدن به
این آرزوها باشــیم ،اما در عمل هیچ اندیشــهای برای نایل آمدن به آن نداشته
باشیم ،خود پیداست که آب در هاون کوفتهایم و ِعرض خود بردهایم.
همان طور که از قدیم گفتهاند «از تو حرکت و از خدا برکت» .ســعی کنیم
آرزوهایمان رنگ تعلق نداشــته باشــد .بضاعتهــا و واقعیتهای خودمان را
در آرزوهایمــان متجلی ســازیم .هرچند معتقدم باید آرزوهای بزرگ داشــت تا
در زندگی «بزرگ» بود ،اما اگر آرزوهای بزرگ ما همگی حول مادیات و حدیث
نفسهایمــان باشــد ،وقتــی قســمتی از آنهــا محقــق نشــود ،بــه شــدت ضربــه
خواهیم خورد و مأیوس خواهیم شد .از مجتبی كاشانی بیاموزیم:
گلم از خود رهیدن را بیاموز

به سر منزل رسیدن را بیاموز

جمال تنگ و راهی دور در پیش

به پاهایت دویدن را بیاموز

زمنی یب عشق خا كی سرد و مرده است
به قلب خود تپیدن را بیاموز

جهان جوالنگهی مهواره زیباست

به چشمت خوب دیدن را بیاموز
بیاموز آفر یدندت توانا

توانا! آفر یدن را بیاموز

تو اهل آمساین ای زمیین

به بال خود پر یدن را بیاموز

صدایت میكنند از عامل عشق
به گوش جان شنیدن را بیاموز

تو ابر رمحیت گاهی فرو ر یز

ز اشك خود چكیدن را بیاموز

سبك مهواره بار زندگی نیست

به دوش خود كشیدن را بیاموز

جهان از هر دو دارد ،شادی و غم

شكیب داغ دیدن را بیاموز
نیاسودن به دوران جواین

به پایان ،آرمیدن را بیاموز
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یازده
طعم خوش با هم بودن

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری كه در این گنبد دوار مباند

درود به آنهایی كه با تمام وجودشــان ســختیها را تحمل میکنند و نه تنها از
مشکالت و ناهموار یهای راه دم نمیزنند ،بلكه میدانند گفتن نارساییها
و ســنگالخهای راه ،فضــا را بدتــر از آنچه هســت ،میكند و بــه همین دلیل با
ن چارهجویی
تدبــر و تحمــل میکوشــند تــا بــرای یافتن راههــای میان ُبــر و آســا 
کنند .این افراد در هنگام بروز مشکالت همفكری میكنند ،به یکدیگر كمك
مینماینــد و راهحلهایــی مییابنــد و باالخــره خود و گروهشــان را بــه نقطهای
میرســانند كــه برایشــان پذیرفتنــی اســت .نقطــهای که بــه قــول آن ظریف ،با
برداشــتن حرف «میم» از ابتدای کلمه «مشــکالت» آن را به «شکالت» تبدیل
و ذائقۀ خود و همراهانشان را شیرین و پرحالوت میکنند.
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من در این مقال با این دســته از آدمها کار دارم و خواهم کوشــید ،ســخنم
را بــه ایــن افــراد معطــوف کنــم .همانهایــی که هیــچگاه در مقابل مشــکالت
ســر فرود نمیآورند و همیشــه خود را از مشــکالت ،قویتر ،باارادهتر و مصممتر
میدانند .امیدوارم شما فرزندان خوب من نیز در زمرۀ همین افراد قرار بگیرید
و همیشه تاب و توانتان برای رفع انحرافات و نارساییها آنچنان باشد که به
مثال و مصداقی برای اطرافیانتان تبدیل شوید.
در اینجــا و بــرای آنکــه حق مطلــب ادا شــود ،از «مجتبی كاشــانی» ،مدیر
مدبــر و کارآفریــن امیدبخــش عرصــۀ صنعــت مــدد میگیــرم و تصو یــری از
روحیــۀ مجتبایــی را که در لحظههای ســخت و صعب باید اینگونه بود ،ارائه
مینمایم:

من پر از شعرم ،پرم از شعر ناب
من پر از نورم ،پرم از آفتاب

من پر از مهرم ،پر از آیینهام

عشق میكارد كیس در سینهام

من پرم از ابر ،شبمن ،چشمهسار
من پر از باران ،پرم از آبشار

من پر از جنگل ،پر از افرا و سرو

من پر از آوای زیبای تذرو

من پر از باغم ،هبارم ،بودمن
من پر از پویایی و پیمودمن

من پرم از «های و هوی» زندگی

من پرم ،پر ،من پر از آ كندگی
من پرم از چشم ،پر از دیدمن

من نسمی مژده روییدمن

حلظهای دارم پر از در یا و موج

حلظهای دارم پر از پرواز و اوج

حلظهای دارم پر از غوغای رود

حلظهای دارم پر از شعر و سرود

حلظهای دارم شرایب ،شوخ ،شاد

حلظهای دارم كه دور از من مباد

حلظهای كه آرزوی حلظه هاست

حلظهای كه هرچه میبیمن خداست
حلظهای كه من رها هسمت ز «من»
من جدامی از تن و از خویشنت

این تویی ،این «من» ضمیری بیش نیست

«من» در این جا جلوهای از خویش نیست

با دل سودایی سرگشتهام

من به دنبال خدا میگشتهام

در زمنی ،در آمسان ،در كهكشان

لیك او نزدیكتر از جسم و جان

او به ما از نور خود تابیده است

عطر خود را بنی ما پاشیده است
او هبار آورد بعد از فصل سرد

او نشاط آورد بعد از رنج و درد

سبزه و گل را به ما تقدمی كرد

عشق را در بنی ما تقسمی كرد
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غرق خود بودم ،به خود پرداخمت

من خدا را دیدم و نشناخمت

حلظهها گاهی خدایی میشوند
باعث این آشنایی میشوند

در خلوص و خلوت پهناینام
من پر از موسییق روحاینام

ای خدای حلظههای دلپذیر

شادی این حلظه را از ما مگیر

بــه راســتی در کــوران ســختیها چــه بایــد كــرد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه در
نگاهی كلی ،تمام مســائلی كه به ما مربوط میشــود ،ســخت و حلناشــدنی
تصویر میشــوند .نقشــههای اســتعمار بیــداد میكند ،سیاس ـتهای مرموز و
منحــوس اســتعماری ،همچــون اژدهایــی ســیریناپذیر خود را بــر زوایای پیدا
و پنهــان زندگــی مــا تحمیل کرده اســت .اگر کمی دیر بجنبیم و چشــمانمان
را در برابــر حقیقــت اســتعمار و اســتثمار و بدتــر از همه اســتحمار بــاز نکنیم،
خیلــی زود در زمــرۀ مردمانــی قــرار خواهیــم گرفت کــه خداوند مهربــان ،وعدۀ
انهــدام و نابودیشــان را داده اســت .امــروز دشــمن ســعی میکنــد خــودش را
بــه هــر قیمتــی بــر ما تحمیــل کند .چــه در روابــط خوب آدمهــا با هــم و چه در
روابــط بــد آنها .بــرای او تنها ثــروت ،دانش ،نیــروی كارآمــد کار ،جوانان نخبه
و تیزهــوش و ســرمایههای مــادی و معنــوی ایــن کشــور مهــم اســت و از هیــچ
سعیای برای به دست آوردن حداکثر امکانات ما فروگذار نمیکند .استعمار
خیلــی حسابشــده خــود را بر زندگــی ما تحمیــل میکند و هیچ زمــان چهرۀ
کریــهاش را در ظاهــر زندگــی ما نمایان نمیســازد ،بــه طوری کــه خیلیها فکر
میکنند «دایی جان ناپلئون» ســمبل انســانهای منفیبافی اســت که ســعی
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دارند یک نخ همه کارها را به استعمار نسبت دهد .اما استعمار وجود دارد و
باید شومی ترفندهایش را جدی بگیریم .فرهنگ استعمار هیچ گاه در روابط
خــوب مــا تنش ایجــاد نمیكند .او بــه ما اجــازه میدهد تــا آرام و بیصدا ،آن
طــور کــه در ظاهر میخواهیــم ،زندگی كنیم و در عوض ،مثــل خوره و از باطن
مــا و فرهنــگ اصیلما ن را میپوســاند .وقتی به عمــق میرویم ،میبینیم این
اژدهای مخوف به بلعیدن تمام هســتی و تمام آیندۀ ما مشــغول اســت و حاال
كــه زمان پرتنش روابط اســت ،باز هــم اژدها میبلعد ،نه ما كــه منطقه را .ولی
مــا کــه از نیا کانمان آموختهایم در هر صورت در برابر ظلم و تعدی ایســتادگی
کنیــم ،ایــن بار هم بایــد راههای ورود اهریمــن را ببندیم و نگذار یــم خانۀ آباء و
اجدادیمان سودای رؤیاهای تاریخی او شود.
قبــول کنیــم کــه «آبادی میخانه ز ویرانی ماســت» و اگر درســت عمل کنیم،
ّ
اگر ملی فکر کنیم ،اگر منافع کشــور را بر منافع شــخصی خود ارجح بدانیم ،اگر
در هر گامی که برمیداریم ،به اعتالی مملکتمان بیاندیشیم ،استعمار جدید
و کهنــه چطور میتوانــد از پس هفتاد میلیون ایرانی معتقد و متعهد برآید و برای
ذخایر ما ،مغزهای ما ،آیندۀ ما ،سرنوشت ما و فالح و صالح ما تصمیم بگیرد؟
این مملکت خانۀ ماست و ما حق نداریم ،حتی در بدترین شرایط ،وقتی بحث
بــودن یــا نبودن این خانه پیــش میآید ،خود را به تغافل بزنیم و بیاعتنا باشــیم.
شــرایط اقتصــادی مملکت به واســطۀ تحری مهــای بیگانه در موقعیت مناســبی
نیســت ،اما وظیفۀ ما در این موقعیت چیســت؟ آیا باید بیاعتنا شویم؟ آیا حق
دار یــم در شــرایطی کــه بیگانه قصــد ما را کرده اســت ،ما هــم از درون با بدگویی
و دلســردی و یأس ،آب به آســیاب او بریزیم؟ آیا رواســت که به جای دوچندان
تهــا ،جــای وطن
یمــان و جبــران کارشــکنیها و مخالف 
نمــودن دامنــۀ خدمت 
کنیــم و ایــن خاک پاک را به امان خودش رها ســازیم یا بمانیــم و در کنج عزلت
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تعیین سرنوش ـتمان را به اغیار واگذاریم؟ البته منظورم این نیســت که راه نقد
منصفانه و ارائۀ پیشــنهادهای ســازنده را ببندم؛ چراکه راه توســعه و پیشرفت از
یگــذرد .باید با هم بحث کنیم ،نقاط ضعف را
میانۀ همین نقدهای ســازنده م 
بازگــو کنیــم ،بر قوتهایمان تکیه کنیم و راه فردا را بگشــاییم ،امــا نباید به بهانۀ
نقــد کــردن یکدیگــر ،راه را بــرای نفــوذ بیگانه بــاز کنیــم .بیگانهای کــه میدانیم
تمــان نســوخته و تنها بــه فکر تأمیــن منافع
هی ـچگاه دلــش بــه حال مــا و مملک 
خویش اســت و هیچ چیــز بهتر از همین درگیریهــا و دلگیریهای ما نمیتواند
منافع بلندمدت او را تأمین و تضمین کند.
آلمانها بعد از جنگ جهانی دوم ،در شرایطی که کشورشان با خاک یکسان
شــده بود ،ایســتادند ،ســختیها و نابســامانیها و تلخیها و محرومیتها را به
جــان خریدند و تا پای جان کوشــیدند که از خاکســتر جنــگ و نابودی ،ققنوس
پیشــرفت و ســرآمدی را بــه پــرواز درآورنــد و امروز بــه اولین کشــور اروپایی تبدیل
شدهاند .آلمان جنگزده را مردمانش ساختند؛ همان مردمانی که میتوانستند
بــا درگیــری شــعلههای ویرانگــر جنــگ ،خاک کشورشــان را تــرک کننــد و منافع
یشــان را بر آیندۀ کشورشــان ترجیح دهند و در جایی آرام و بیدردسر به
شخص 
زندگی خصوصیشان ادامه دهند .آنها این طور عمل نکردند .ماندند و سختی
«ساختن» را بر خفت «رفتن» مرجح دانستند و آلمان را آلمان کردند .ما چرا این
گونــه نباشــیم و این گونــه رفتار نکنیم .ا گــر هر یک از ما در حــوزۀ کاری خودش،
تنها و تنها به ساختن مملکتش بیندیشد ،مطمئن باشید هیچ اژدهای مخوفی
نخواهــد توانســت کشــور را از مســیری کــه برای ترقی و پیشــرفت برگزیده اســت،
منحــرف ســازد .مهــم آن اســت کــه «باهــم بــودن» و «در کنــار هــم مانــدن» را یاد
فهــای جزئی و پوشــالی ،ســوءتفاهمهای ناراســت و بیقابل و
بگیر یــم و اختال 
کدورتهای نامیمون و بیارزش ،سد راه تعالی و پیشرفتمان نشود .متأسفانه
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گاهــی شــاهدیم بهان ههــای ریز و درشــتی مانند خســتگی ،نارضایتــی از مافوق،
مشکل نقدینگی و ...باعث میشود دست و دلمان آن طور که باید به کار نرود
و وظایف سازمانیمان را ناتمام و ناقص به انجام برسانیم .در چنین شرایطی آیا
به اســتعمار کمک نکردهایم تا زودتر و بهتر به امیال و تمنیاتش دســت یابد؟ آیا
ضعفهای موجود را پررنگتر و مشــکالت را برجســتهتر نکردهایم؟! ایران عزیز و
اســامی ،امروز بیش از هر زمان دیگر تشــنۀ یاری دیدن و یاری چشــیدن اســت.
قدر ایران را بدانیم و از صمیم قلب یار یاش کنیم.
بـــــر سر آمن كه گر زدست برآید

دست به كاری زنـم كه غصه سرآید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشتـــه درآید

صحبـت حكام ،ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بـــو كه برآید

بــــر در اربـــاب یبمروت دنیا

چند نشیین كه خواجه كـی بـه در آید؟
ترك گــــدایی مكن كه گنج بیایب

از نظر رهروی كـه در گــــذر آید

صالح و طالــح متاع خویش منودند

تا كه قبول افتد و چه در نـظـر آید

بلبل عاشق! تو عـــمر خواه كه آخر
باغ شود سبز و شاخ گــل به بر آید

غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست

هــر كه به میخانه رفت ،بـــیخبر آید

دوازده
عشق یعین با تو خواندن از جنون

عشق یعین سوخنتها از درون
عشق یعین سوخنت تا ساخنت

عشق یعین عقل و دین را باخنت

عشق یعین دل تراشیدن ز ِگل

عشق یعین گم شدن در باغ دل

عشق یعین تو مالمت کن مرا

عشق یعین میستامی من تو را
عشق یعین در یپ تو در به در

عشق یعین یک بیابان دردسر
عشق یعین تو بران از خود مرا

عشق یعین باز میخوامن تو را
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عشق یعین شاخهای گل در سبد
عشق یعین دل سپردن تا ابد

عشق یعین سروهای سربلند

عشق یعین خارها هم گل کنند

عشق یعین تو بسوزاین مرا

عشق یعین سایهبامن من تو را
عشق یعین بشکین قلب مرا

عشق یعین میپرسمت من تو را

عشق یعین تک درخیت در کویر

عشق یعین عاشقاین سر به ز یر

عشق یعین بگذری از هفتخوان
عشق یعین آرش و تیر و کمان

چند روزی است که این پرسش اساسی ذهنم را به خود مشغول کرده است که در
«بحران های خیلی ســخت» چه در زندگی شــخصی ،چه در زندگی اجتماعی و
چه در محیط کارمان چه راهکارهایی باید طراحی کنیم تا با «مدیریت بههنگام
بحران» بتوانیم نتایج دلخواه را به دســت آوریم و با کمترین هزینه ،مســیر ســخت
پیشآمــده را پشــت ســر بگذار یــم؟ در بــارۀ ایــن موضوع ،اشــعار و مقــاالت زیادی
خواندم .برای نمونه حافظ شیرازی میفرماید:
بر سر آمن که گر ز دست برآید

دست به کاری زمن که غصه سرآید
یا میگوید:

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم خمور

کلبه احزان شود روزی گلستان غم خمور
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یا میگوید:

دست از طلب ندارم ،تا كام من برآید

یا تن رسد به جانان ،یا جان ز تن درآید

خوشحال شدم که دامنۀ غنی ادبیات و فرهنگ ما اینچنین دربارۀ امیدواری
و مثبتنگری پرواژه و ماالمال اســت و این ،نشــان میدهد که پیشــینیان ما
هیچگاه مشکالت را به چشم موانعی الینحل و عبورناپذیر نگاه نمیکردهاند؛
بلکه ابتدا «مشــکل» را به «پروژه» تبدیل و ســپس در «پروســه»ای آن «پروژه» را
حل میکردهاند.
تجربــۀ چهــار دهه کار مدیریتی به من آموخته اســت که در مشــکالت ،قویتر
یشــویم .جامعهای را در نظر بگیرید که در میان افراد آن جامعه ،چنددســتگی
م 
ّ
و تشتت حاکم است .حال فرض کنید بحران یا مسئلهای ملی برای این جامعه
پیــش میآیــد که تمــام طرفهای چندگانــۀ آن جامعه را با خــود درگیر میکند .در
تهــای قبلی را کنــار میگذارنــد و برای
ایــن وضعیــت ،افــراد ،مشــکالت و کدور 
مقابله با آن مشکل عمومی ،تمام نیروها و پتانسیلشان را بسیج میکنند.
همین مسئله دربارۀ ما نیز صادق است .در مشکالت یاد میگیریم با هم
کار کنیم؛ درست مانند یک تیم فوتبال که وقتی یک گل عقب است ،روحیۀ
بــازی گروهــی در بازیکنــان بیشــتر تحریک میشــود تا زمانی که یــک گل جلو
هستند .عالوه بر این ،مشکالت باعث میشود که در مقایسه با شرایط عادی
بیشتر و بهتر از عقل و خرد جمعیمان استفاده کنیم و با تفکر و تعقل درست
به سمت برطرف کردن موانع فراراهمان حرکت کنیم.
به نظر من مهم این است که در «بحرانهای خیلی سخت» بتوانیم اصل
بحــران را مدیریــت کنیــم و بــدون دســتپاچگی یا تزریــق این انــرژی منفی که
«همــه چیز از دســت رفت» یا «من میدانم که شکســت میخوریم» ســینرژی
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جمع را تحریک کنیم و آنها را برای دفع بحران ،کنار هم بسیج کنیم .کارنامۀ
بیســتوپنج ســال حضور موفق پارتالســتیک گواه این ادعای من است که
کمر سازمانها هیچگاه زیر بار سنگینترین بحرانها شکسته نمیشود ،بلکه
پایــان بــازی زمانی رقم میخــورد که بازیگــران و بازیگردانــان ،ناامیدانه خیال
کننــد بــازی بــه آخر رســیده و دیگر هیچ راهی بــرای غلبه بر مشــکالت نمانده
اســت .حــال آنکه بهتر اســت بــه جای آنکه در تاریکی بنشــینیم و ســیاهی را
نفرین کنیم ،شمعی روشن کنیم و در شعاع روشنایی آن به دنبال کلید چراغ
بگردیم و روشنایی را این گونه به اعضای خانواده هدیه کنیم.
راه برو نرفت از مصائب پیشآمده ،زانوی غم اختیارکردن و ذکر «چه کنم»
گرفتــن نیســت ،بلکــه مواجهــه با مشــکالت ،آن هم بــا تدبیر و اندیش ـهورزی و
کمک گرفتن از خرد جمعی و دانش گروهی است .بحرانهای سخت روزگار
هــر قــدر هم ســخت و الینحل خــود را بنمایانند ،باز انســان از آنها ســختتر و
ّ
حللتر است .به قول مجتبی کاشانی «ما تواناتر از آنیم که میپنداریم».
بیایید این توانایی و قدرتی را که از گردونۀ «باهم بودن» نصیبمان میشــود،
قدر بدانیم و به آن اعتقاد پیدا کنیم .در چنین شــرایطی اســت که نه تنها در بروز
«بحرانهای سخت» غافلگیر و دستپاچه نمیشویم ،بلکه با شنیدن صدای پای
بحــران درمییابیــم عرصۀ دیگری برای زایش فکــر نو ،تالش نو و همتی نو فراراهمان
گشوده شده است که قادریم یک بار دیگر نشان دهیم از مشکالت سرتر هستیم و
در کشاکش دهر ،سنگ زیرین آسیاب .هیچگاه از بحران نهراسید و آن را فرصتی
برای جوانه زدن دوبارۀ اندیشههای ناب وجودتان تعبیر و تفسیر کنید.

سیزده
درون معبد هسیت،

بشر ،در گوشۀ حمراب خواهشهای جانافروز،

نشسته در پس سجادۀ صدنقش حسرتهای هسیتسوز،
به دستش خوشۀ ُپربار تسبیح متناهای رنگارنگ
نگاهی میكند سوی خدا ،از آرزو لبر یز

به زاری ،از ته دل ،یك «دمل میخواست» میگوید!

شب و روزش ،دریغ رفته و ای كاش آینده است!

دمل میخواست دنیا خانۀ مهر و حمبت بود

دمل میخواست مردم در مهه احوال با هم آشیت بودند.
طمع در مال یكدیگر منیكردند.

كمر بر قتل یكدیگر منیبستند

مراد خویش را در نامرادیهای یكدیگر منیجستند
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ازین خونر خینتها ،فتنهها پرهیز میكردند.
مگو این آرزو خام است

مگو روح بشر مهواره سرگردان و نا كام است

ا گر این كهكشان از هم منیپاشد،

وگر این آمسان در هم منیریزد،

بیا تا ما فلك را سقف بشكافمی و طرحی نو در انداز می
به شادی گل بر افشانمی و می در ساغر انداز می

میدانیم با آرامش خاطر اســت که انســان میتواند برای تجلی انســانیت خود
تــاش کنــد و نقش خلیفــه اللهی خود را روی زمین به درســتی ایفا نماید و باز
میدانیــم آرامــش در رفــاه اجتماعی ّمیســر اســت و رفاه اجتماعــی در اقتصاد
شــکوفا .بــرای شــکوفا شــدن اقتصــاد و بــه دنبــال آن ،بســط و گســترش رفــاه
اجتماعی ،در طول تاریخ مکاتب زیادی ایجاد شدهاند که یا از بین رفتهاند و
یا کمرنگ و بیرونق به حیاتشــان ادامه میدهند .در این میان ،دو مکتب
بزرگ داعیۀ توفیق داشــتند و با رقابت تنگاتنگ همراه زمان پیش آمدندّ :اول
کمونیســم و بعد کاپیتالیسم .کمونیســم را همه میشناسیم و سرنوشتش را یا
دیدهایــم یا در البهالی صفحات تاریخ خواندهایم .تجربۀ کاپیتالیســم و نظام
ســرمایهداری آزاد هم این روزها پیش روی ما گشــوده اســت .اما کاپیتالیســم
ّ
کــه مرکــز تجلیاش امریکا بود و هنوز هم هســت ،از آنچنان آزادیای برخوردار
بــود کــه برای رشــد و گســترش خود هــر اقدامی را کــه حس میکرد به ســودش
خواهد بود ،نفی نمیکرد .در دیدگاه نظامهای کاپیتالیســتی هدف وســیله را
ّ
توجیه میکرد و رســیدن به قلههای بلند قدرت اقتصادی ،سیاســی و نظامی
بــه هــر وســیله و ترتیبــی جایز بود .ایجــاد شــرکتهای چندملیتی بــرای فرار از
پرداخــت مالیــات ،نابــود کــردن رقبا بــا اقدامات خــاف اصــول و اخالقیات
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انســانی ،نــگاه ابــزاری بــه نیــروی کار و توســل به اخــراج و بیــکاری کارگران به
عنوان بیدردســرترین راه برو نرفت از مشــکالت و بحرانهای اقتصادی و در
یک کلمه ،خواســتن پول برای پولداری و خواســتن پولداری برای به دست
آوردن پول بیشــتر ،اساس نگاه نظام ســرمایهداری را تشکیل میداد و این دور
باطــل همچنــان ادامــه دارد و دارد و دارد .اقتصاد هم روح دارد و هم باید با آن
همچــون موجــودی زنــده رفتار کرد؛ بــر مدار اخــاق و انســانیت .هنگامی که
اقتصاد بههم بریزد ،ناخواســته انســانی که تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این اقتصاد
اســت نیــز ب ه هم خواهد ریخت و شــما جهانی را تصور کنید کــه در آن ،گوهر
«انسانیت» به هم ریخته و متالشی شده باشد.
اقتصادی که در تمام دنیا تعبیرش ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی است،
وقتــی لجامگســیخته و بیمبنــا تنها در پی ســودآوری و پولانــدوزی میافتد
و بــه جنبههــای خدمتــی ،انســانی و عقیدتــی ســرمایهگذار یهایش بیتوجه
میشود ،فرجامی نا گوار خواهد داشت و سالها وقت را برای از نو بنیاد کردن
ویرانههای حاصل از نگاه تکروانه در وادی اقتصاد متحمل خواهد شد.
نبود نگاهی جامع بین و انســاننگر سرمنشــأ تحوالت پرهزینه و ویرانگری
اســت که ســایۀ شــوم و نامبارکش را تا سالهای ســال بر فضای زندگی انسان
هزارۀ ســوم مستولی خواهد کرد .قدرت ّاول جهانی بودن یا حرف ّاول اقتصاد
دنیــا را زدن آن گاه میتواند ارزشــمند و قابل احترام باشــد کــه به رفاه جهانی،
عدالت جهانی و توزیع برابر امکانات جهانی بیانجامد .حاال میشود فهمید
چرا آن شاعر نغزپرداز گفته است:
خللپذیر بود هر بنا که میبیین

مگر بنای مودت که خایل از خلل است

امــروز بهتــر از هر زمان دیگری میشــود فهمید تنهــا راهحلهایی در دنیای
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امروز جواب میدهند که برای رفاه و آسایش انسانها و ترقی آنها برنامه داشته
باشد .در غیر این صورت یا در آرزوی واهی قدرت یا در رؤیای خیالی ثروت،
جهان را با بحران مواجه میکند .اجازه بدهید به همین مقدار بسنده کنیم و
ضرورت درآمیختن نگاه انسانی و مودتگرا در تمام عرصهها به ویژه وادی پر
فراز و فرود اقتصاد را از زبان مجتبی کاشانی بشنویم که سرود:
میشود سینه را گلستان كرد
یا كویری بدون باران كرد

میتوان خشم را به خاك نشاند
یا جهان را ز خشم ویران كرد

میشود چشمه شد به آبادی

میتوان سیل بود و طغیان كرد
میتوان خاطری خزاین داشت
یا خزان را گلم ،هباری كرد

مهر را میتوان به بند كشید

میشود پیشكش به یاران كرد
عشق را میتوان فراری داد
میشود عاشیق فراوان كرد
میشود این كین عز یز دمل
با هنر میتوان و یل آن كرد

میتوان تا افق دوید به شب
مهه را در سپیده مهمان كرد

میتوان آمسان دلها را

با تبسم ستارهباران كرد

چهارده
اگر از خورشید بپرسید چرا گرما و نورش را به ما هدیه میکند؟ به گمانم جواب
خواهــد داد ایــن ماهیــت او اســت که نورافشــانی کند و روشــنایی بــه دیگران
ببخشد .اگر از باران بپرسید که چرا با آمدنش نشاط و سرزندگی را به طبیعت
ارزانــی مــیدارد او هــم خواهــد گفــت کاری کــه میکنــد ،قســمتی از ذات او
اســت .این ،بسیار مهم است که انسان به طور فطری واجد خصایص مثبتی
باشــد کــه در دیگــران انــرژی و انگیزه ایجــاد کند .ما هــم باید مثل خورشــید،
ماهیتمان سرشــار از ســخاوت باشــد و همچون باران لبریز از نشــاط تا برای
جهان پیرامونمان وجودی مثبت و مؤثر داشته باشیم.
اجــازه بدهیــد ســؤال دیگــری مطــرح کنــم .به نظر شــما اگــر انســان ،هدیۀ
مــادی یا متاعی برای اعطا به عزیزانش نداشــته باشــد ،چــه هدیهای میتواند
بــرای اطرافیانــش در نظــر بگیرد کــه عاطفه و عالقۀ آنها را به ســوی خود جلب
کند؟ پاســخ به این پرســش یکی از بزرگترین درسهای زندگی اســت که من
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با پشــتوانۀ ســالیان دورودراز تجربهاندوز یام در اختیارتان قرار میدهم .هیچ
چیــز بهتــر از این نخواهد بود کــه بدانیم چگونه قادر خواهیم بــود برای جامعه
و محیــط زندگیمــان ســودمند باشــیم و اثــرات مســتقیم و نامســتقیم ز یــادی
در ارتبــاط بــا اطرافیانمــان از خــود بر جــای گذاریم .دوباره به پرســش قبلیام
بازمیگردم .چه هدیهای است که از بذل و بخششهای مادی برای همراهان
زندگی و افرادی که با آنها حشــر و نشــر داریم بهتر و ســودمندتر است؟ به نظرم
بهتریــن هدیــهای که میتوانیــد به دیگران ببخشــید عبارتاند از به دشــمن،
عفو و بخشــش؛ به رقیب ،تحمل و بردباری؛ به دوســت ،قلبی سرشار از مهر و
عاطفه؛ به فرزند ،الگویی مناســب برای انســان بودن و انسان ماندن؛ به مادر،
رفتار و ســلوکی که ســبب افتخار او به شــما شــود؛ به خود ،توجه و باالخره به
تمام انسانها عشق و محبت.
برخــی ارزشهــا را تمــام جوامــع بشــری قبــول دارنــد و تمامــی آد مهــا فــارغ
از کیــش و آییــن و رنگ پوستشــان به هنجارهایی مشــخص و قراردادشــده
ایمان و اعتقاد دارند .با هر مرام و مسلک ،با هر رنگ و قومیت و با هر فرهنگ
و خاســتگاهی کــه باشــند ،ایثــار ،گذشــت ،فــداکاری ،مهربانــی ،صداقــت،
صمیمیــت و کارگشــایی از کار دیگــران را ارزش میداننــد و بــه شــخصی کــه
واجــد ایــن ویژگیهــای مثبــت و ارزنــده اســت ،به دیدۀ عــزت و احتــرام نگاه
میکنند .تقدیم این ارزشها از طرف هر انســانی به انســان دیگر و از جانب هر
فردی به جامعه به اعتالی مقام انسانی او در نگاه دیگران منتهی میشود.
ّ
این اعتال لذت خاص خود را دارد و شــادی خاص خودش را در وجود آن
فرد ایجاد میکند .به بیان سادهتر این ارزش و تقدیم آن به دیگران یا به جامعه
ّ
حرکت در جهت کمال انسانیت را رهنمون میشود .در راه کسب این لذت
حتــی چشــیدن تلخیهــا و کشــیدن ســختیها ،لذتبخش و مســرتآفرین
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است ،رنجهایش پذیرفتنی است و اضطراب ناشی از آن مطبوع:
ً
اال یا اهیا السایق ادر کأسا و ناوهلا
که عشق آسان منود ّاول ویل افتاد مشکلها
ّ
انتهایــی نمیتــوان بــرای ایــن لــذت متصور شــد .هرچه بــه اوج م ـیروی هنوز
اوجهــای دیگــری را در مقابل میبینی که ارزش جان کندن و پیش رفتن دارد
و هیچ شــهدی در جهان نمیتواند شــیرینی همین تالش جانفرســا و کوشش
بیمنتها را برای انسان به ارمغان آورد.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست
آجنا جز آن که جان بسپارند ،چاره نیست

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

و ایــن جایگاهــی اســت کــه هر فــردی میتوانــد به عنــوان چش ـمانداز تعریف کند
و در طول زندگی بکوشــد تا به اهداف تعیین شــده ،دســت یابد .جامعۀ بشــری،
نمون ههــای بســیار ز یــادی از این نوع نگرش مترقــی و ارزشمدارانــه را به خود دیده
اســت .نمونههایی که هر یک میتواند الگویی مناســب برای تعالی و پیشرفت ما
باشد؛ از «آلبرت شوایتزر» و «ماهاتما گاندی» تا «لویی پاستور» و «ابوعلی سینا».
با مطالعۀ زندگی این بزرگان میتوان دید و حس کرد که هر انســان وارســته
در پــی رســیدن بــه همیــن کمــال و تعالــی اســت .ما هــم میتوانیــم چنین راه
پررهرویــی را انتخاب کنیم و برنامۀ زندگیمان را برای رســیدن به ســرمنزلی از
آن بچینیــم .مطمئن باشــید هر چقــدر از این راه را بپیماییم و به هر ســرمنزلی
کــه دســت یابیــم ،گامــی اســت که بــه ســمت و ســوی متبلــور ســاختن گوهر
وجودیمــان برداشــتهایم .راهــی اســت کــه درســت رفتهایم و مســیری اســت
کــه آ گاهانــه انتخــاب نمودهایم .درس بــزرگ پیمودن این راه ،آن اســت که به
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باورمان برود ما هم میتوانیم به مقام انسانهای بزرگ برسیم ،از آن عبور کنیم
و افقهای جدیدی را فراراه انسانیت بگشاییم.
گوهر خود را هویدا کن ،کمال این است و بس

خویش را در خویش پیدا کن ،کمال این است و بس

سنگ دل را سرمه کن در آسیاب رنج و درد

دیده را زین سرمه بینا کن ،کمال این است و بس

سوی قاف نیسیت پرواز کن یب پر و بال

یبحمابا صید عنقا کن ،کمال این است و بس
میتوانیــم در لحظــۀ تحویــل ســال جدیــد ،هنگامــی کــه از خداونــد مهربــان
میخواهیم حال ما را به بهترین حالها بگرداند ،در ادرا کمان «احسن الحال»
را حالــی بدانیــم کــه جــز خدمت بیمنــت نتــوان آن را تصویــر کرد .یعنــی بدون
چشمداشــت و توقــع از جامعه ،خانواده ،همســایه و ...خدمــت کنیم .خدمت
کنیــم چــون میخواهیم گوهر خداییمــان را متجلی ســازیم و خودمان را در این
خدمــت بیمنــت معنــی کنیــم .نمیدانــم ا گــر در واپســین روزهــای ســال کهنه
بخواهیــد دقایقــی در حــاالت و احواالتتان در ســالی که گذشــت ،تفکر کنید
و بــه همیــن صفــت ارزنده «خدمت» بیاندیشــید ،چه کارنام ـهای از خود تصویر
میکنید؟
بــه راســتی در ارزیابــی عملکردتــان در ســال گذشــته چــه دســتاوردهایی
ً
داشــتهاید؟ یقینــا وقتــی در ما ههــا و روزهای ســال دقیق شــوید ،اتفاقات زیادی
را خواهیــد دیــد کــه چه خوب و چه بد ،پشــت ســر گذاشــتهاید .بیاییــد غمها و
شادیها را کنار هم بگذاریم و به هر کدام نمره بدهیم .کدام زمان ،نمرۀ بیشتری
به خود اختصاص میدهد؟ غمهای در مسیر اعتال یا شادیهای این مسیر؟

پانزده
در مرکــز آمــار ایــران ،مدیــرکل گیلکیای داشــتیم کــه با لهجۀ زیبــای گیلکی
تعریــف میکرد پســرش در خانــه لجاجت میکــرد و هرچه بــه او میگفتند ،او
عکس آن گفته را انجام میداد .روزی از روزها پدر از پســرش میپرســد« :پســر
پســر حاضرجواب رندانه پاســخ میدهد:
جان! چرا اینقدر با ما لج میکنی؟» ِ

«پدر جان! چه کســی به من یاد داد لجبازی کنم؟» و پدر که از پاســخ صریح
و ســریع فرزنــدش درمیمانــد ،بــا قیافــهای حــق به جانــب میگوید« :تــا اینجا
درســت ،تو لجبازی را از رفتارهای من و مادرت یاد گرفتهای؛ اما پدرســوخته!
حاال که میدانی لجبازی بد است ،چرا لجبازی میکنی؟!»
نتیجــهای کــه میخواهــم از این داســتان واقعــی بگیرم این اســت که چرا
آدمها به همان اندازه كه میدانند و میتوانند ،دانستهها و توانشان را عرضه
نمیکننــد و همیشــه فاصلــۀ زیــادی بین آنچــه میتوانند انجام دهنــد و آنچه
انجام میدهند وجود دارد؟ بارها گفتهام برای عرضه نکردن هر آنچه میشود

 | 110باتو میگویم

عرضــه کــرد دالیل بســیاری وجود دارد .حقــوق كم ،احترام كــم ،تأمین نبودن
آیندۀ شغلی ،کممحلی مدیر یا سرپرست ،دعوای خانوادگی ،قرض و بدهی،
نداشــتن امنیــت شــغلی و صدهــا مســئلۀ دیگــر کــه وقتی بــه طور مجــزا نگاه
میکنیم ،هرکدامشــان منطقی و مســتدل به نظر میرسند ،اما به نظر من برای
انجــام درســت کارها یک دلیل کافی اســت و آن عشــق به «آدم بــودن» و «آدم
مانــدن» اســت .بــه همان اندازه كــه خودمــان را و تواناییهایمــان را به جامعه
عرضه کنیم ،انسانیم و ارزش داریم .آدمی كه هیچ بخشی از توانش را آنچنان
که هست ،تقدیم نمیکند ،انسان نیست و از آدمیت بویی نبرده است .ریشۀ
ً
خیلــی از کژیهــا و نقصهــای ما در این اســت کــه اصال نمیدانیــم راهی که
برگزیدهایم به ترکستان است و بار کجی است که هیچگاه به منزل نمیرسد.
وقتی راه برایمان روشــن شد و پیش از هرچیز به ایرادها و کمبودهایمان واقف
شدیم ،آن گاه سؤال آقای مدیرکل پیش میآید که «حاال که فهمیدی این راه
و این کار و این اخالق اشــتباه اســت ،چرا دســت از آن نمیکشی و همچنان
آن را تکــرار میکنــی؟» رســیدن بــه ایــن نقطــه ،آغــاز اصــاح دو بــارۀ آد مهــا و
بازســازی مجدد هنجارهای درست اجتماعی اســت .پزشکان عقیده دارند
یافتــن علــت مــرض ،بــه تنهایــی پنجاه درصــد درمان اســت؛ چراکه تــا وقتی
ندانی علت بیماری چیست ،چگونه میتوانی آن را عالج کنی؟
صبــح کــه خانــه را بــه قصد محــل کار تــرک میکنیــم ،وقتــی درب آپارتمان را
ً
بیمحابا و محکم به هم میزنیم ،بچۀ همســایه که اتفاقا شــب قبل در تب چهل
درجه میسوخته و تازه سپیدۀ صبح به خواب رفته است ،باصدای مهیب بسته
شــدن درب آپارتمــان مــا از خواب میپــرد .او دو بــاره گریه میکند .پــدر و مادر آن
بچه که تمام طول شــب را باالی ســرش بیدارباش بودهاند ،مضطرب و دستپاچه
یشــوند .امکان ســاکت کردن بچه وجود ندارد .پدر که باید ســر
از خواب بیدار م 
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ً
کار بــرود ،بــا ایــن اوضاع قادر نیســت خانــه را ترک کنــد ،اتفاقا امــروز روز ممیزی و
بازرســی عملکرد او در اداره اســت و غیبتش در ســر کار میتواند تعابیر نامطلوبی
یشــود به رئیس خود زنگ بزند و از او مرخصی بخواهد.
داشــته باشــد .او ناچار م 
این رفتار کارمند از دید آقای رئیس ،بدترین نوع بیمســئولیتی و نداشــتن وجدان
یشــود و نه تنها بــا مرخصی او موافقت نمیکنــد ،که تازه تهدید
ســازمانی تعبیر م 
هم میکند در صورت حاضرنشدن در محل کار و ارائه نکردن گزارش به بازرسان
شرکت توبیخ شده و تنزل سطح خواهدیافت.
میبینیــد کوبیــدن محکــم درب آپارتمان کــه در زندگیهای روزمــره امروز
ً
اصــا بــه حســاب نمیآیــد ،تا چــه انــدازه میتوانــد فرکانسهای منفــی ایجاد
کنــد؟! از ایــن دســت مثالهــا دور و بــر مــا بســیار اســت و اثــرات وضعــی و
پیامدهای اجتماعی آنها تأثیرات فراوانی روی برنامهها و فعالیتهای روزمرۀ
ً
ما دارد .وقتی پوســت میوه را از پنجرۀ ماشــین به خیابان پرت میکنیم ،اصال
بــه ایــن نکته توجه نداریم که رهگذری که پایش روی پوســت میوه لیز خورد و
محکم روی زمین افتاد ،چند دقیقه قبل از سکتۀ ناگهانی پدرش مطلع شده
و با ســرعت در حال رســاندن پول به بیمارســتان است تا اجازۀ عمل جراحی
پدرش صادر شود ،اما حاال خودش باید سوار بر برانکارد به بخش شکستگی
بیمارستان برده شود و سرنوشت پدر هم ...بگذریم.
باد مینالد به گوشم بارها
تو شبیه هجرت پروانهای

باز کن این پیله را از دور خود

تا بیایب گنج در ویرانهای

خامویش ،تنپوش تهنای تو شد
تو به این دیوارها خو کردهای
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عشق آمد یک شیب ایوان تو

تو شتابان سوی او رو کردهای

پس نگاه آتشنیات را بگو
تا که زجنیر تو را باور کند

یا بگو از بادۀ سودای او

یک شیب یک جرعه در ساغر کند

گر یه کردن چارۀ درد تو نیست
باید ّاول پیلهات را وا کین

چشمهایت را بگو دیوانه جان!
بستهای میل متاشا میکین؟
مشعداینهای تو پژمردهاند

شاپرکهایت مهه دلمردهاند
شاخ و برگ آرزوهایت ببنی

سییل سخیت ز سرما خوردهاند

تو ندیدی ،من فراوان دیدهام

بالهایی را که هی شالق خورد

البهالی حسرت پر پر زدن

آخرش پروانهای در پیله ُمرد

باز در را بستهای بر روی خود؟

میروی زندان کین فر یاد را ...
باز میپیچی درون پیلهات؟

میروی تا نشنوی این باد را

شانزده
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری كه در این گنبد دوار مباند

«یكــی شــدن» در مفهــوم زیبایش ،گــروه كاری خانــواده ،گروه كاری شــركت،
گروه كاری شهر و گروه كاری مملكت را میسازد و باعث میشود همه با هم و
به دنبال رسیدن به «آرمانی مشترک و فراگیر» تالش کنیم و در جبههای واحد
تالش برای ساختن کشورمان را پیش بگیریم.
ً
اصــا بــا خودتــان نگویید ما کجــا و تأثیرگذاری روی فضاهــای فرهنگی و
خدمتــی ایــران کجــا؟! مگر رودهــا و دریاهــا و اقیانوسها از همیــن قطرههای
کوچــک و ناچیــز تشــکیل نشــدهاند؟! مگر همیشــه فصل بهار با شــکوفههای
کوچک از راه نمیرسد و ناگهان انقالبی در کالبد زمین و زمان ایجاد نمیکند؟!
اگر هر یک از ما به دایرۀ اثرگذار یهایمان ایمان داشته باشیم ،بیشک از تمام
تــوان و قوتمــان در جهت تعالی و ترقی شــرکت و شــهر و کشــورمان اســتفاده
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خواهیــم کــرد .برای این کار ،یعنی اثربخش بــودن و تأثیرگذاریّ ،اول باید الگو
شــد و بعــد در جهت تعمیم آن کوشــید .کنکور یها بــرای موفقیت در کنکور
خیلی دوست دارند پای صحبت نفرات ّاول کنکور سالهای قبل بنشینند.
ّ
المپیادیها هم از مصاحبت با قهرمانان المپیادهای گذشته لذت میبرند.
ورزشــکاری کــه بــرای اولین بــار میخواهد در فینــال مســابقات دوی صدمتر
شــرکت کنــد ،حاضر اســت همه چیــزش را بدهد ،امــا بتواند فــوت و فنهای
اســتادی را از قهرمان ســال قبل این مسابقات بشنود .میخواهم این را بگویم
کــه اگــر هریک از ما بتوانیم در پیشــه و حرفــۀ خودمان «نمونه» شــویم ،دیگران
برای فراگرفتن رموز موفقیت ما پیشــقدم میشــوند و این ،آغاز انتشــار و فراگیر
شدن ما خواهد بود .به قول «حمید مصدق»:
چه كیس میخواهد من و تو ما نشو می؟
خانهاش ویران باد!

من ا گر ما نشوم تهنامی،

تو ا گر ما نشوی ،خویشتین
یكــی از مهمتریــن پیشنیازهای موفقیــت« ،گروه بودن» و «گروهــی کار کردن»
است .دیگر دوران قائم بودن کارها بر یک نفر گذشته است؛ حاال شرکتها و
کشورهایی موفقاند که میدانند چگونه میان افراد و اعضایشان وحدترویه
برقــرار کننــد و گروههایــی تشــکیل دهنــد که اعضــا ،قدرت هماهنــگ کردن
خودشان با شیب حرکتی گروه را داشته باشند.
شهــای تیمیاند و
امــروز پربینندهتریــن و پرمخاطبتریــن ورزشهــا ،ورز 
افراد تیم در کنار هم برای رســیدن به هدفی مشــترک میکوشــند و در بسیاری
از مــوارد تکنیکهــای فردیشــان را بــه نفــع کار گروهــی بــروز نمیدهنــد و بــه
ً
جــای گل زدن ،گل میســازند و پــاس گل میدهند .قبال هــم گفته بودم یکی
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از ســیوچهار ســوادی کــه در هــزارۀ ســوم بســیار مهــم و تعیینکننــده اســت،
ســواد ارتباط جمعی اســت .اگر عالمۀ دهر باشــیم ،اما در این عصر نتوانیم در
کار گروهــی و مشــارکتهای جمعی شــرکت کنیم و متناســب بــا نقشهایی
کــه به ما محول میشــود ،منشــأ توفیق گروه نباشــیم ،چندان بــه درد این دوره
نمیخوریم .این ویژگی تنها به ورزشهای گروهی منحصر نیســت .در خانه،
در خانــواده ،در محلــه ،در شــرکت ،در شــهر و خالصــه در تمــام عرصههــای
زندگــی اجتماعــی باید بتوانیم با دیگران ارتبــاط بگیریم و خودمان را در قالب
گروه تعریف کنیم .به قول شاعری که گفته بود:
قطره را تا كه به دریا جایی است

پیش صاحبنظران دریایی است
قطره دریاست ا گر با دریاست
ور نه او قطره و در یا دریاست

پــس همــه بــه دریای عشــق «گروههــای كاری» بپیوندیــم و در قالــب یک گروه
واحــد بــا آرمانها و اهدافی مشــترک ،تمام پتانســیلهای وجودیمان را به کار
گیریم تا در نهایت گروه به اهداف از قبل تعیینشدهاش دست یابد.
یکی از مباحث بسیار مهم که باید دربارۀ آن گفته و شنیده شود ،مبحث
«مقصد و مقصود» است .راستی من چرا زندهام؟ چرا زندگی میكنم؟ آیا مراد
از ایــن آمــدن ،فقــط رفاه منتهی به خــور و خواب و توجه به غرایز بوده اســت؟
ً
آیــا ایــن نظام سراســر نظــم و ترتیب پدیدار گشــته تا ما صرفــا بیاییم و همچون
ّ
موجــودی بــدون فكــر از لذایــذش لــذت ببریــم و پــس از مدتی هم برو یــم؟ نه!
زندگی باید چیز دیگری باشد .به قول مجتبی کاشانی:
گاه میاندیشم

كه چه دنیای بزرگی دار می
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چه جهان پیراستهای

ما چه تصویر بههمر خیتهای ساختهامی از دنیا
در چه زندان عبویس حمبوس شدمی
چه غر یبمی در آبادی خویش

و چه سرگردان در شادی و ناشادی خویش

آدمیزاد درخیت است

كه باید خود را باال بكشد
َببرد ریشه خود را تا آب
یبامان سبز شود
سایه دهد

خویش را با خود نزدیك كند

دیگران را با خویش
گاه میاندیشم

كه چه موجود بزرگی هستمی

و چه تقدیر حقیری را تسلمی شدمی
و چه تسلمی بزرگی را هسیت گفتمی

خوردن و خوابیدن

و خرامیدن و خنیا گری خود را خشنود شدن

دوســت دارم همگــی بــه این ســؤال پاســخ دهیم کــه «مقصد» ما در این ســفر
کجاســت؟ و «مقصود»مــان چیســت؟ آیــا خــوردن و خوابیــدن و خنیا گــری،
فلســفۀ وجودی ما آدمهاســت یا نه ما برای هدفی واالتر خلق شــدهایم؟ آنچه
من به آن رسیدهام و در طول این مدت دریافتهام این است که حتی تحصیل
ً
علــم و دانش و قرارگرفتن در جایگاه اجتماعی مناســب هم صرفا «مقصد»ی
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اســت بــرای رســیدن بــه مقصــودی باالتــر ،کــه آن ،خدمت بــه جامعۀ بشــری
اســت .دوبــاره بــر این نکتــه تأ کید میکنــم که به هیــچ عنوان فکــر نکنید من
و شــما در تصمیمســاز یهای اجتماعیمــان بیتأثیر هســتیم .قبــل از ابداع و
اختــراع اینترنت ،بشــر ،اینترنت پرمحتوای دیگری را در كنار خود داشــت كه
در آموزشدهــی و نقشپذیریهایــش بســیار مهم و تعیینکننــده بود .مطالب
زیــادی در آن پیــدا میشــد و آموزشهای فراگیری میشــد در آن کســب کرد.
این اینترنت «جامعۀ اطراف ما» بود .مردم بیشترین سطح آموزشها و تربیت
خــود را با قرارگرفتن در متن این اینترنت کســب میکردنــد .این اینترنت هنوز
هــم فعال اســت و در كنــار اینترنت رایانهای كه الحــق واالنصاف نقش بزرگی
کتــر و
در اشــتراک دانــش بشــری ایفــا کــرده اســت ،توانســته مــا را بــه هــم نزدی 
تجربیاتمــان را در اختیــار یکدیگر قرار دهد .بهــره گرفتن از این علوم و فنون
ســبب میشود دانش انسانها بدون تحمل هزینههای کسب آن افزایش یابد
ً
و نیازی به بازپیمایی مســیرهای که قبال توســط دیگران پیموده شــده اســت،
نباشد.
اینجــا نیــز دوباره معنــا و مفهوم «کار گروهی» پررنگ میشــود .فرض کنید
فمــان بخواهیم
اگــر هــر یک از ما مجــرد از دیگران و بیارتبــاط با محیط اطرا 
ی را خودمان تجربه و کسب نماییم ،چه زمان درخور
تمام دانشهای اکتســاب 
توجهــی را بایــد از دســت بدهیــم و چــه مخاطراتــی را بایــد از ســر بگذرانیــم تا
ً
تجربهای عینی را که قبال آزموده شــده اســت ،بیازماییم .زندگی گروهی و کار
جمعی ،این ُحســن را دارد که امکان تشــریک مســاعی و اشتراک در یادگیری
میدهــد تا هرکس دربارۀ مقولهای بیندیشــد و تکاپو کنــد ،آن گاه یافتههایش
را در معــرض اســتفادۀ دیگــر اعضای گروه قــرار دهد و بدیــن ترتیب خودش و
دیگران را توانمندتر سازد .به امید اینکه هر یک از ما با باور داشتن تواناییهای
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درونیمــان بــرای تغییــر شــرایط موجود و رســیدن بــه وضعیت مطلــوب تالش
کنیم و در پایان به قول «لویی پاستور» خوشحال باشیم از اینکه هرچه در توان
داشتهایم برای اعتالی سرزمین پدر یمان انجام دادهایم.
روزها فكر من این است و مهه شب سخمن

كه چرا غافل از احوال دل خویشتمن

از كجا آمدهام آمدمن هبر چه بود؟
به كجا میروم آخر ننمایی وطمن

ماندهام سخت عجب كز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده است مراد وی از این ساختمن؟

مرغ باغ ملكومت نمی از عامل خاك

دو سه روزی قفیس ساختهاند از بدمن
تا به حتقیق مرا منزل و ره ننمایی
یك دم آرام نگیرم ،نفیس دم نزمن

من به خود نامدم اینجا كه به خود باز روم
آن كه آورد مرا باز َبرد در وطمن
ای خوش آن روز كه پرواز كمن تا بر دوست

به هوای سر كویش پر و بایل بزمن

هفده
«ســه ره پیداســت :پا كــی ،پوچــی و پلیدی و تــو كلمهای نامفهومــی ،وجودی
بیماهیتــی كــه بــر ســر این ســه راه ایســتادهای .تــا ایســتادهای هیچــی ،چون
ایســتادهای هیچی .یكی را انتخاب میكنی و با انتخابت معنی میشــوی».
(دکتر علی شریعتی)
در اینجا قصد دارم دربارۀ موضوع پراهمیت «انتخاب» با شما صحبت کنم.
جملۀ آغازین را دوباره مرور کنیم .معلم بزرگ انقالب ،مرحوم دکتر علی شریعتی
«انتخاب» را شــروع معنا شــدن انســان و هو یــت یافتن او تعر یــف و تعبیر میکند.
یعنی تا آن زمان که راه زندگیمان را انتخاب نکردهایم ،معنا نشدهایم و با انتخاب
مسیر حرکتمان هویت مییابیم و ماهیت وجودمان را آشکار میسازیم.
من برای «انسان» تعریف ویژهای قائل هستم .معتقدم «انسان» جامدی است
در ســیال جامعــه غوط ـهور کــه بــر مبنــای وزن مخصــوص خــود ،جایگاهــش را در
اجتماع به دست میآورد .اگر با زور و تحمیل او را باال ببرند و در جایگاهی فراتر از
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استعدادش بنشانند ،همین که رهایش کنند به جایگاه استحقاقیاش بازمیگردد
و اگر به اجبار و با فشار بخواهند او را پایینتر از مرتبهای که لیاقتش را دارد محدود
ســازند ،بــه محــض اینکــه رهایــش ســازند ،دوباره بــه ســطح قبل ـیاش برمیگردد.
امــا تنهــا تفــاوت این جامد بــا بقیۀ جامدات این اســت کــه او وزن مخصوصش را
خــودش «انتخــاب» میکنــد .میبینید که در این تعریف از انســان دو بــاره به باب
یشــوند و در جامعه
«انتخــاب» رســیدیم .یعنــی آدمها بــا انتخابهایشــان معنا م 
شــأنیت و منزلــت مییابند .در داســتانی تاریخی و واقعی خوانــده بودم که از یكی
از فرماندهــان بــزرگ ارتشهای جهان پرســیدند آیا هیچ وقــت در طول جنگهای
بزرگی كه فرماندهیاش با او بوده است ،پیش آمده که ترس و اضطراب بر او غلبه
كند .فرمانده در پاسخ میگوید به کرات پیش آمده است که در حین نبرد ،چنین
حسی بر او غالب شود و آن ،زمانی بوده که پس از مطالعات زیاد و كارشناسیهای
دقیق و جامعنگر از ستاد فرماندهی جنگ از او میخواستهاند که دستور حمله را
برای روز و ســاعت مشــخص امضا و اعالم کند .او امضای فرمان شروع حمله را از
سختترین و در عین حال اضطرابآلودترین لحظههای عمر خود تصویر میکند
و میگو یــد (نقــل به مضمون)« :من باید تصمیــم میگرفتم کی و چگونه حمله آغاز
شــود .هربــار به این نقطه میرســیدم ،بــا تمام تجرب ـهای که از جنگهای گذشــته
داشــتم ،بــا تمام تخصصی کــه در هدایت و راهبری جنگ کســب کــرده بودم ،باز
تســازی قرار گرفتهام که نهتنها
هم احســاس میکردم ،در آســتانۀ تصمیم سرنوش 
با آیندۀ خودم و خانوادهام ،بلکه با سرنوشــت چندین لشــگر و چندین هزار ســرباز
و از همه مهمتر با آیندۀ کشــورم مرتبط اســت و از همین رو نفس در ســینهام حبس
یشــد .این تصمیم در واقع نوعی انتخاب بود .انتخابی ســخت با اثراتی پردامنه
م 
كه ســخت از آن میترســیدم .اشــتباه من میتوانست باعث از بین رفتن چند صد
هزار نفر بشود و استقالل و کیان کشورم را نیز دستخوش تغییر گرداند».
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خیال نکنید تنها یک فرمانده در میدان جنگ و برای نواختن شیپور حمله در
معرض چنین انتخاب سختی قرار میگیرد .تمام ما به نوعی در زندگی روزمرهمان
با چنین انتخابهایی مواجهیم .برخی با تعقل و تدبر ،درست تصمیم میگیریم
و بعضی با برخوردهای احساسی ،درست تصمیم نمیگیریم .پزشکی که در اتاق
عمل مشــغول جراحی قلب بیمار اســت ،امدادگر آتشنشــانی که مأموریت یافته
است که اعضای یک خانواده را از محاصرۀ شعلههای آتش نجات دهد ،پلیسی
که در حال تعقیب دزد یک طالفروشــی اســت ،کارمندی که سرگرم تهیۀ گزارشی
بسیار مهم برای مافوق خود است و کارگری که در خط تولید کارخانهای مشغول
تبدیــل کــردن مــواد اولیه به محصول اســت ،کدام یــک از اینها میتوانند درســت
تصمیم نگیرند ،صحیح انتخاب نکنند و راه را به بیراهه بروند؟! اشــتباه هر یک
از ایــن گرو ههــا میتوانــد به ســامت یک بیمــار ،زندگی یک خانواده ،ســرمایۀ یک
مالباخته و آیندۀ یک سازمان ضربات جبرانناپذیری وارد کند.
جالــب اســت کــه مــا نیــز در طــول زندگــی بارهــا و بارهــا در معــرض همیــن
تســاز قــرار میگیر یــم .حــال ممکن اســت بســیاری از این
بهــای سرنوش 
انتخا 
بهــا و تصمیمــات منبعــث از آن را بــه یــاد نداشــته باشــیم و برخــی دیگــر
انتخا 
مثــل انتخــاب رشــتۀ تحصیلــی ،دانشــگاه محــل تحصیــل ،شــغل ،همســر و...
در خاطرمــان ماندنــی شــده باشــد .پــس انتخاب و در پــی آن ،تصمیم بــه اجرای
انتخابها اســت که ما را معنی میكند ،به اوج میبرد یا به حضیض میرســاند.
البتــه برخــی اوقــات هم پیــش میآید که انتخابی ســالیان ســال مــا را در نقطهای
یســازد و از پیشــرفت و تعالــی و ترقــی بــاز م ـیدارد .ایــن ما هســتیم که
متوقــف م 
یمــان را تعییــن کنیم .فرق اســت میان انســانی کــه «خدمت» را
بایــد مســیر زندگ 
مشــی کلــی و برنامــۀ حرکتیاش قــرار میدهد و شــخصی که «شــهرت و ثروت» را
یشــود انتظار داشــت جامعه به هر
هدف اصلی زندگیاش انتخاب میکند .آیا م 
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دو ایــن نفــرات امتیــاز یکســان بدهــد و با یک چشــم به آنهــا بنگــرد؟! آن کس که
تمــام زندگ ـیاش را وقــف ظهــور ارزشهای انســانی کرده اســت و به هــر اقدامی از
منظر میزان ارزش تولیدی آن مینگرد ،با کســی که در هر ســام و علیک ســودش
را محاســبه میکنــد و هیــچ قدمی را جز برای کســب ثروت و شــهرت بر نمیدارد،
تفاوتهای اساسی دارند که این تفاوتها به نوع نگاهشان به زندگی و «انتخاب»
مسیرشان در زندگی برمیگردد.
اجــازه بدهیــد حــال کــه صحبــت بــه این جــا رســید ،از دوســت و شــاعر توانای
معاصر که هرچه از پروازش میگذرد بیشتر و بهتر شناخته میشود یادی بکنم و شعر
زیبایــی از کتاب باران عشــق وی را برایتان بنویســم .مرحوم مجتبی كاشــانی ،مدیر
اندیشــمند و بــا قریحۀ صنعت در هر بیت این شــعر «انتخــاب»ی را مطرح میکند و
سپس میکوشد خواننده را با درک و شناختی کامل به «تصمیم» رهنمون سازد:
برخیز تا سواره از این شب سفر كنمی

با هم شبانه عزم طلوع سحر كنمی

در تیرگی به خویش خز یدمی سالها

سایل بیا كه خویش ز خود باخبر كنمی
بگشای الی پنجرۀ بسته را به مهر
تا كی به قهر پنجره را بستهتر كنمی

ای مهربان سیاهی از این بیشتر خمواه

باید كه روشنایی از این بیشتر كنمی
ما جلوۀ طلوع سهپر می ،خاور می

تا كی نظر به قافلۀ باختر كنمی؟!

اندیشه پژمر ید و ز پرواز باز ماند

فكری بیا به نو شدن بال و پر كنمی

ای رهسپار علم بیا مرد درد باش
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با این چراغ شاید از این شب گذر كنمی

تا با هنر شوند مر یدان علم هم

هم عشق را سفینۀ علم و هنر كنمی

در كارگاه و مزرعه بیدار و سخت و سبز
با شور كار آتیه را پرمثر كنمی

«سالك» شیب نبود كه صبحی ز یپ نداشت
باید خطر كنمی كه شب را سحر كنمی

در فکر و ذهن مجتبی «خطر کردن» عالج عبور از شب و سیاهی و تاریکی است.
او در سراســر زندگــی خــود نیــز همیــن راه را «انتخــاب» کــرد و چون موج که سـ ِـر باز
یشــمرد.
ایســتادن ندارد ،دائم در تالطم بود و آســودگی و بیخیالی را آغاز عدم م 
یتــوان بهترین را انتخــاب کــرد و درنهایت به
امــا پرســش این اســت كــه چگونه م 
بهترین تصمیم رســید؟ پاســخ به این پرســش بیشــتر از آنکه از البهالی صفحات
سهــای سفیدشــده به دســت
بهــا درآیــد ،از میــان ســینههای ســوخته و گی 
کتا 
میآید .تجربه بهترین هادی و راهنمای پاسخ به این سؤال اساسی است .تجربۀ
چهار دهه خدمت صادقانه به کشور به من نشان داده است که حداقل سه عامل
پایدار در اتخاذ بهترین تصمیمها و انتخابها مؤثر است:
 .1اندیشــۀ جامعنگــر :برخــی بــرای گرفتــن یــک تصمیــم ،تنهــا بــه اثــرات
کوتاهمــدت و میانمــدت آن نــگاه میکنند؛ فارغ از آنکه هــر انتخابی میتواند
پیامدهای بلندمدتی هم داشته باشد که با تأثیرات آنی و کوتاهمدت آن همسو
نباشــد .جامعنگری در انتخاب و پردازش حواشــی هر نوع تصمیمسازی این
امکان را به ما میدهد تا با حاشیۀ امنی دست به انتخاب ببریم و خسارتها
و هزینههای احتمالی آن را به حداقل برسانیم.
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 .2مشــاوره با كارشناســان قابل اعتمــاد و مجرب :قدیمیهــا ضربالمثلی
داشــتند بــا ایــن مضمون کــه «همه چیز را همــه کس داند و همه کــس هنوز از
ً
مادر زاده نشده است» .در دنیای پررقابت امروز ارج و بهای کار گروهی کامال
ً
مشــخص شــده اســت و به اثبــات نیاز نــدارد .حتما بــرای هر یــک از ما پیش
آمــده اســت کــه وقتی به صــورت انفرادی و بــا تکیه بر خــرد فردیمان تصمیم
گرفتهایم و در جمع مطرح کردهایم ،نظرات و پیشــنهادات خبرگانی که در آن
جمــع بودهانــد ،چنــان ایدۀ مــا را صیقل داده اســت که خروجــی آن به مراتب
از طراحــی اولیــه ما بهتر و ثمربخشتر بوده اســت .بــرای انتخاب خوب باید از
عقل جمعی و خرد گروهی تمام صاحبان فکر و اندیشه بهره جست.
یهــا مثــل معروفــی دارنــد که
 .3اســتفاده از تجــارب خــود و دیگــران :افریقای 
میگو یــد فیــل حیوان زیرک و باهوشــی اســت چرا کــه هر روز هنگام غــروب آفتاب
لختی میایســتد و به راهی که از صبح پیموده اســت ،فکر میکند .ســختیهای
راه را در ذهنش مرور میکند و میان ُبرهایی را که میتوانسته از آنها استفاده نماید
از نظر میگذراند .صرف نظر از راســتی یا افسانه بودن این ضربالمثل ،در دنیای
ما انســانها نیز کســانی موفق هســتند که اهل ایســتادن و تأمل کــردن در کارهای
روزانــۀ خویشانــد .این دســته از افراد ســاعاتی از شــبانه روز خود را صرف بررســی
اتفاقات و رخدادهای آن روز میکنند تا با درس گرفتن از وقایع اتفاقیه ،درسهای
الزم برای مواجهۀ احتمالی با شــرایط مشــابه در آینده را گرفته باشــند .تیزهوشتر
از این دسته آنهایی هستند که با درایت خویش از تجربیات دیگران درسآموزی
میکننــد ،بــدون آنکه برای کســب این تجربه هزینهای پرداخته باشــند .این گروه
در واقــع هزینــۀ تبحر و کارآزمودگی خــود را از جیب دیگرانی میپردازند که برای به
دست آوردن یک تجربه ،بهای کم یا زیاد آن را پرداختهاند و آن تجربه را به دست
آوردهاند.

هجده
آیا شما فقیرید یا ثروتمند؟
در اینجــا قصــد دارم واژههــای فقیــر و ثروتمنــد را تعریــف کنــم .در قدیــم
میگفتند فقیر کسی است که پول کافی برای رفع نیازهایش نداشته باشد؛ اما
در تعریف جدید فقیر کسی است که انتخابهایش محدود باشد و برعکس
ثروتمند کسی است که انتخابهای بسیار زیادی دارد و در میان گزینههایش
بــه چیزهایــی که آرزویشــان را داشــته اســت رســیده باشــد .بــرای نمونه فرض
کنیــد که شــما برای انتخــاب مواد غذایی منزل خود به فروشــگاه میروید و با
انواع مواد غذایی در قفسهها روبهرو میشوید .بدیهی است که دوست دارید
تمــام آنهــا را انتخــاب کنیــد و با خــود به منزل ببریــد ،اما ایــن کار را نمیکنید
چــون میزان پول موجــود در جیبتان اجازۀ چنین خریــدی را نمیدهد .گاهی
فقط حق دارید یک جنس را انتخاب کنید .شــک نیســت که در این حالت
از لحــاظ مالــی فقیر هســتید؛ چراکه در خرید جنسهای ضــروری منزل خود
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انتخابهایتــان محدود شــده اســت .امــا اگر این امــکان وجود داشــت که با
وســیلۀ نقلیــۀ ارزان به حومۀ شــهر بروید و از مراکز خریــد اصلی آن کاال جنس
مــد نظرتــان را تهیه کنید دیگر از لحاظ تأمین کاال فقیر نیســتید .هرچند هنوز
میــزان پولتــان تغییــر نکرده اســت؛ اما چون شــما حق انتخابهای بیشــتری
برای کاالها دارید نسبت به قبل ثروتمندتر شدهاید .جالب است نه؟!
فقط کافی اســت از خود بپرســید در حوزهها و جنبههای مختلف زندگی
چقدر حق انتخاب و چه گزینههایی برای برگزیدن پیش روی شماست .اگر
میخواهید در شغلتان پیشرفت کنید از خود بپرسید با ویژگیها و قابلیتها
و مهارتهایی که در خودتان دارید چه تعداد فرصت شغلی پیش رو دارید؟
بدیهی اســت هرچه تعداد فرصتها و حق انتخابهای شــما بیشــتر باشــد
و هرچــه حــوزۀ تصمیمگیــری شــما وســیعتر و گزینههــای پیش رویتان بیشــتر
باشــد شــما ثروتمندتــر خواهیــد بــود .دیگــران از روی حــق انتخابهای شــما
و راهحلهایــی کــه بــرای حــل مســئله دارید میــزان توانگری شــما را احســاس
میکنند.
در حالــت عکــس آن هم اگر با وجود داشــتن مدرک و ثــروت ،گزینههایی
که پیش روی شماســت محدود و انگشتشــمارند و هیچ کدام از آنهایی که
ً
شما قلبا آرزو داشتید ،نیستند پس سریع دست به کار شوید و با ایجاد تغییر
در نگــرش و تفکــر و باورهــای خود و مهمتر از همه با اصــاح رفتارها و عادات
خود گزینههای بیشــتری اختیار کنید .ســرزمین فقر جای ماندن نیســت باید
ً
ســریعا از آن بیرون آمد .تنها راه هم این اســت که گزینههای انتخابی خود در
تمام جنبههای زندگی را بیشــتر کنید .به قول کنفوســیوس مهم نیست چقدر
آهسته میرویم ،اگر نایستیم.
در اینجا به چند نمونه از تفکرات آدمهای ثروتمند اشاره میکنم:

ایرج یزدانبخش | 127

یســازم .آدمهای
 .1آدمهــای ثروتمنــد معتقدند که من زندگی خویش را م 
فقیر معتقدند که زندگی من تصادفی پیش میرود.
 .2آدمهــای ثروتمنــد روی فرصتهــا تمرکــز میکننــد .آد مهــای فقیر روی
موانع تمرکز میکنند.
 .3آدمهای ثروتمند با آدمهای مثبت و موفق معاشرت میکنند .آدمهای
فقیر با آدمهای منفی و شکستخورده معاشرت میکنند.
 .4آدمهــای ثروتمنــد ترجیــح میدهند بر اســاس دســتاوردها بــه آنها پول
پرداخــت شــود .آدمهــای فقیــر ترجیــح میدهنــد بر اســاس زمــان بــه آنها پول
پرداخت شود.
 .5آدمهــای ثروتمنــد برخــاف ترســی کــه دارند دســت به عمــل میزنند.
آدمهای فقیر به ترس اجازه میدهند که متوقفشان کند.
 .6آدمهــای ثروتمنــد همیشــه در حــال رشــد کــردن و یاد گرفتن هســتند.
آدمهای فقیر فکر میکنند همه چیز را میدانند.
گاه میاندیشم

كه چه دنیای بزرگی دار می

چه جهان پیراستهای

ما چه تصویر بههمر خیتهای ساختهامی از دنیا
در چه زندان عبویس حمبوس شدمی
چه غر یبمی در آبادی خویش

و چه سرگردان در شادی و ناشادی خویش

آدمیزاده درخیت است

كه باید خود را باال بكشد
َببرد ریشه خود را تا آب
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یبامان سبز شود
سایه دهد

خویش را با خود نزدیك كند

دگران را با خویش

كاش میشد مهه جا میرستمی

كاش میشد خود را تقسمی كنمی
بنی چندین احساس

بنی چندین انسان

بنی چندین شهر
چندین ملت

گاه میاندیشم

كه چه موجود بزرگی هستمی

و چه تقدیر حقیری را تسلمی شدمی
و چه تسلمی بزرگی را هسیت گفتمی

خوردن و خوابیدن

و خرامیدن و خنیا گری خود را خشنود شدن

كاش در كالبدم معده نبود
و گلو می تهنا

جای آواز و بیان بود

نه بلعیدن نان

كاشكی مهواره

كسب نان مثل هوا آسان بود

كاش چشم و دل من سیرتر از ایهنا بود

كاش تنپوشم با من متولد میشد
مثل پر با طاووس

مثل پوشینۀ پشمنی با میش

مثل پولك به تن نرم و لطیف ماهی

كاش بیماری با ما كار نداشت

یا طبیبان مهه عییس بودند

پدرم كاش منیرفت از دست

كاش او این مهه فرزند نداشت

كاش ما اهل طبیعت بودمی

مادرم باران بود

مهسرم در خود من میرویید

كودكامن مهه از جنس گیاهان بودند

خوامب ،اندیشیدن

بسترم بال كبوترها بود

كارم آرایش گل بود و پیرایش بید

دوستامن مهه افرا و صنوبر بودند

طلمب از مهه جز عشق نبود

و به جز مهر بدهكار نبودم به كیس

خانهام هرجا بود

كاش در فاصلهای دورتر از بانگ سیاستها بود

كاش معنای سیاست این بود
كه قفسها را در حبس كنمی
تا نفسها آزاد شوند
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كیس از راه قفس نان خنورد
و كبوتر نفروشد به كیس

كاش میشد خود را تبدیل كنمی
گاه یك لقمۀ نان

گاه یك جرعۀ آب

گاه یك صفحه كتاب
ّ
گاه یك تكه حصیر

گاه یك چشمه در آغوش كویر

گاه هرچیز كه هركس كم داشت
«كاش من بیشتر از این بودم»

با سخاوتتر از این

باطراوتتر از این
آفتایبتر از این

آمساینتر از این
و تواناتر

منیافسرد به این زودیها

عاشقتر

داناتر از این

زندگی رامتر از ایهنا بود

و به من مهلت و میدان میداد

كه شكفنت را تفسیر كمن
گاه میاندیشم

كه چه دنیای بزرگی دار می

و چه موجود بزرگی هستمی

كاش میشد خود را باال بكشمی
كاش میشد خود را پیوند زنمی

كاش میشد خود را تقسمی كنمی
كاش میشد خود را تقدمی كنمی
كاش از جنس خدا میبودمی

مهه چیز

مهه جا میبودمی

با امید به اینکه مهه روز به روز ثرومتندتر شو می.
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نوزده
آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان از جمله وظایف پدران و مادران است.
از جملــه ایــن مهارتهــا مهــارت تفکــر خالق یــا به عبــارت دیگر نوعــی دیگر
دیــدن اســت .یعنــی فــرد در مواجهه با مشــکالت در حال کشــف راههای نو و
بدیعــی باشــد که کمتر کســی به آن توجه کرده اســت .باید به فرزنــدان یاد داد
که با شــیوههای متفاوت بیندیشــند و از تجربههای متعارف و معمولی جلوتر
بروند و راههای جدید خلق کنند.
یکــی دیگــر از درسهایــی کــه میشــود در زندگــی بــه فرزندان آمــوزش داد
مهــارت مقابلــه درســت بــا مشــکالت و تنشهاســت .امــروزه بــا وجــود ایجاد
تغییــرات عمیــق فرهنگــی و تغییــر در شــیوۀ زندگــی ،بعضــی از جوانــان ما در
رویارویــی با مســائل زندگــی تواناییهای الزم و اساســی را ندارنــد و همین امر
آنــان را در مواجهــه با مســائل و مشــکالت روزمره و مقتضیات آن آســیبپذیر
کــرده اســت .لــذا وظیفۀ پــدران و مادران عزیز اســت کــه فرصتهایــی فراهم
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کنند تا نوجوانان مهارتهای شخصی و اجتماعی را فراگیرند.
در زندگی ،برای نیفتادن ،باید دوید .مصداق این جمله به بچههایی
کــه تــازه راه رفتن یاد میگیرند برمیگردد .چون هنــوز پاهای آنها رمق ندارد
و نمیتواننــد وزنشــان را در حالــت ایســتاده بــه مــدت زیــادی نگهدارنــد،
ناخــودآ گاه میدونــد ،آنها میدانند اگر بایســتند میافتنــد ،پس میدوند.
آنقــدر میدونــد کــه یا خــود را در آغوش پدر و مــادر جای دهند یــا به دیوار
و مانعــی برســند و بــه آن تکیــه دهند یــا ســرانجام روی زمین بیفتنــد .آنها
بــرای اینکــه نیفتنــد میدوند و در حین دویدن از شــوق میخندند و جیغ
میزنند .شاید این دویدن بیشتر از چند ثانی ه طول نکشد ،اما هرچه باشد
ً
از فورا افتادن بهتر اســت .جالب این جاســت که بعد از مدتی کودک یاد
میگیرد که تعادل خود را حفظ کند و بایستد.
ما انسانها همگی زمانی کودک بودهایم ،رشد کردهایم و قد کشیدهایم
و بزرگ شــدیم و بســیاری از خاطرات و درسهای زمان کودکی را فراموش
کردهایــم .یکــی از آن درسهــا کــه میتوانــد در مقابلــه با مشــکالت زندگی
مــا را یــاری کنــد همیــن درس دویدن بــرای نیفتادن اســت .ایــن درس در
تمام جنبههای زندگی قابل اســتفاده اســت؛ از کسب درآمد و اشتغال در
حرفــهای ثروتآفریــن گرفتــه تا کســب تحصیل و یاد گرفتــن یک مهارت،
حتــی در شــیوۀ ارتباط با انســانهای اطرافمان .گاهی در شــرایط ســخت
زندگــی کــه همــه چیــز بر ضــد ماســت شــگرد شــگفتانگیز دویــدن برای
نیفتــادن میتوانــد راهــی نجاتبخــش باشــد .پــس شــما هــم بــرای اینکه
ّ
نیفتیــد بدویــد .ایــن قانون زندگی اســت و هیــچگاه به کمتــر از قله راضی
نشوید.
در پایان شعر مدرسۀ عشق مجتبی کاشانی را تقدیم میکنم.

در جمایل كه برامی بایق است

باز مهراه مشا مدرسهای میساز می
كه در آن مهواره ّاول صبح
به زباین ساده

مهر تدریس کنند
و بگویند خدا

خالق ز یبایی

و سرایندۀ عشق
آفر ینندۀ ماست

مهربایناست كه ما را به نكویی

دانایی ،زیبایی و به خود میخواند

جنیت دارد نزدیك ،ز یبا و بزرگ
دوزخی دارد  -به گمامن -

كوچك و بعید

در یپ سودا نیست

كه ببخشد ما را

از كتاب تاریخ جنگ را بردارند
در كالس انشا

هركیس حرف دلش را بزند
غیرممكن را از خاطرهها
حمو كنند

تا كیس بعد از این

باز مهواره نگوید :هرگز
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و به آساین مهرنگ مجاعت نشود

زنگ نقایش تكرار شود

رنگ را در پاییز تعلمی دهند
قطره را در باران

موج را در ساحل
ّ
زندگی را در رفنت و برگشنت از قلۀ كوه
و عبادت را در خدمت خلق

كار را در كندو

و طبیعت را در جنگل و دشت

مشق شب این باشد
كه شیب چندین بار

مهه تكرار كنمی عدل

آزادی ،قانون ،شادی

امتحاین بشود

كه بسنجد ما را تا بفهمند چقدر
عاشق و آ گه و آدم شدهامی

در جمایل كه برامی باقیست

باز مهراه مشا مدرسهای میساز می
كه در آن آخر وقت

به زباین ساده

شعر تدر یس كنند

و بگویند كه تا فردا صبح

خالق عشق نگهدار مشا

بیست
در وادی تولید و کارآفرینی به عنوان صنعتگری شــناخته میشــوم که ادبیات
را وارد دنیــای بــه ظاهــر ســخت و زمخــت صنعــت کــرده اســت .به شــما هم
توصیــه میکنــم ادبیــات غنــی و ُپرمغــز پارســی را وارد زندگی و کارتــان کنید و
فواید و ثمراتش را خیلی زود در افزایش بازده و راندمان کارتان مشاهده کنید.
ادبیات ما دنیایی از معنی را در دل خود دارد و قادر است نگرش ما را به کار و
زندگی عوض کند .اجازه بدهید برای شــروع ،شــعری از زنده یاد دکتر کاشانی
را برایتان بیاورم که با موضوع این نوشتار بیارتباط نیست:
گلم از خود رهیدن را بیاموز

به سرمنزل رسیدن را بیاموز

جمال تنگ و راهی دور در پیش

به پاهایت دویدن را بیاموز

جهان جوالنگهی مهواره زیباست

 | 138باتو میگویم

به چشمت خوب دیدن را بیاموز
تو اهل آمساین ای زمیین

به بال خود پر یدن را بیاموز

صدایت میکنند از عامل عشق
به گوش جان شنیدن را بیاموز

نسیمی باش و از باد هباری

سحرگاهان وزیدن را بیاموز

تو ابر رمحیت گاهی فرو ر یز

ز اشک خود چکیدن را بیاموز

به عاشق غمزه و غم میفروشند
تو از ّاول خر یدن را بیاموز
سبک مهواره بار زندگی نیست
به دوش خود کشیدن را بیاموز

کمانت میکند این بار سنگنی
تو پیش از آن مخیدن را بیاموز

جهان از هر دو دارد ،شادی و غم

شکیب داغ دیدن را بیاموز

به دنیا دل سپردن نیست دشوار
ز دنیا دل بر یدن را بیاموز

نیاسودن به دوران جواین

به پایان ،آرمیدن را بیاموز

به جوالن در سخن «سالک» مپرداز
دمی در خود خز یدن را بیاموز
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در اینجا مناسب میبینم به تعریف چند مفهوم بپردازم.
مســئولیت اجتماعــی :مســئولیت اجتماعــی فــردی را میتــوان پیگیــری و
حساســیت داشــتن فــرد نســبت بــه اتفاقاتــی کــه در جامعــه اش رخ می دهد
وتالش برای شرکت فعال در جهت حل مشکالت آن تعریف کرد .هر کدام از
ما میتوانیم به طرق مختلف در ایجاد تغییرات مثبت در محیط پیرامونمان
ً
مشارکت داشته باشیم ،مثال با تشکیل یا عضویت در انجمن ها و سازمانهای
مردم نهاد غیر دولتی  ،عضویت در شوراهای محله  ،ترویج کتابخوانی  ،سواد
آموزی به بی سوادان و ...
بــرای مســئول بــودن از نظر اجتماعــی نه تنهــا الزم اســت در فعالیتهای
اجتماعی شــرکت داشــته باشــیم ،بلکه باید آن را به شــکل یک سبک زندگی
درآوریم .فقط با وارد کردن مســئولیتپذیری اجتماعی به ارزشها و سیســتم
ً
اعتقادی شخصی خود میتوانیم واقعا از نظر اجتماعی مسئول باشیم.
بــرای ایــن کار مــی توانیم از مهــارت ،تواناییهــا و عالیقمــان در راه کمک
بــه اجتمــاع اســتفاده کنیــم .دقت کنیــد که همــه مســئولیتهای اجتماعی
ً
چه فردی و چه شــرکتی کامال داوطلبانه اســت و بر این ایده اســتوار اســت که
به جای منفعل بودن نســبت به مشــکالت اجتماعی ،می بایســت رویکردی
فعــال نســبت به آنهــا داشــته باشــیم .مســئولیت اجتماعــی یعنــی رفتارهای
مضــر ،مخــرب و غیرمســئوالنه را کــه ممکن اســت بــه جامعه و افــرادی که در
آن زندگــی میکننــد صدمــه بزنــد از بیــن ببریم  ،از ســاده تریــن کارها همچون
مشــارکت در بازیافــت زبالــه ها گرفته تــا اقدامات مختلف در جهت توســعه
فردی و اجتماعی.
ً
تعالیخواهی :انسان ذاتا به تعالی و پیشرفت تمایل دارد .اما بعضی وقتها
یشــود و وجودی که آ کنده از انرژی
مشــکالت ریز و درشــت مانع این طی مسیر م 
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و شــور و شــوق اســت ،مســیر بیتوجهی و روزمرهگی را پیش میگیرد .از خودم و از
شــما میخواهــم تا افــکار منفی را از خــود دور کنیم .دنیا به اندازۀ کافی مشــکل و
گرفتــاری دارد ،پــس بــا ناامید شــدن دنیایمــان را تیره وتــار نکنیم .همیشــه روحیۀ
مثبت داشته باشیم و این روحیۀ مثبت را به دیگران هم انتقال دهیم.
برای تعالی تالش کنیم تا با انرژی مثبت ،هر چه بیشــتر خواســتههایمان را به
داشــتههایی ارزشــمند تبدیل کنیم و با ســعی در رشــد و صعود فکری و معنوی،
تعالی روحی را برای خود و دیگران به ارمغان بیاوریم.
مهربــان بــودن :این جمله شــاید پیــش پا افتاده و ســطحی به نظر برســد ،اما
مهربان بودن یکی از ضرورتهایی است که ایران امروز بسیار به آن احتیاج دارد.
امروزه مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،بسیاری از ویژگیهای مثبت مردم ما را
کمرنگ کرده است .از شما میخواهم چه در محیط کار و چه در جامعه مهربان
باشــید؛ اشــتباهات دیگران را ببخشــید؛ در مقابــل دیگران جبههگیــری نکنید؛
عذرخواهــی یــا لبخنــدی ســاده میتواند گــره از مشــکالت بزرگ باز کند .شــاید
ســخت باشــد ،اما ما راه دیگری برای بهتر شــدن زندگیهایمان نداریم .مجتبی
کاشانی کارآفرین بزرگ در نوشتهای جایگاه انسان را به تصویر میکشد:
نیوتن میآسود ،در پناه سایه در زیر درخت
نا گهان سییب افتاد زمنی ،نیوتن آن را دید

سپس از خود پرسید که چرا سوی هوا پرت نشد؟

ا کتشافات جهان اتفایق بود که چننی میافتاد

که کیس میفهمید و به ما میفرمود
که چه چیزی چه پیامی دارد
و چه رازی دارند آیات خدا!

راز و اسرار جهان کشف میشد یک روز

یک کیس میفهمید که کجا آمر یکاست
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یا کجا غار علیصدر ،کجا قطب جنوب

یک کیس میفهمید که خبار

قدر یت دارد ژرف و کیس میفهمید

چه گیاهی ،چه شفایی و چه دردی چه عالجی دارد

یک کیس میخوابید در زیر درخت نیوتن یا داوود
گیو یا گالیله ،ترزا یا مر می!

و فرو میافتاد یک گالیب یا سیب و هلو یا گیالس
راز و اسرار جهان کشف میشد یک روز

ما نبینمی کیس میبیند ،ما نگویمی کیس میگوید.
یک کیس در جایی به جهاین میگفت

که زمنی میچرخد دور خورشید و بر حمور خویش
و گالیله توبه کند با هتدید

و بگوید که خنواهد چرخید؛ آری

و زمنی توبه خنواهد کرد ،خواهد چرخید

هیچ کس منتظر مهلت مخیازۀ ما نیست گلم

هیچ کس منتظر خواب تو نیست که به پایان برسد

حلظهها میآیند ،سالها میگذرند
و تو در قرن خودت میخوایب

قر نها می گذرند و تو در قرن خودت میماین

ما از این قرن خنواهمی گذشت ،ما از این قرن خنواهمی گر خیت

با قطاری که کسان دگری ساختهاند ،هیچ پروازی نیست
برساند ما را به قطار دوهزار و به قرن دگران
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مگر انگیزه و عشق ،مگر اندیشه و علم

مگر آیینه و صلح و تقال وتالش.

هیچ کس گاری ما را به قطاری تبدیل نکرد
هیچ کس ذوق و اندیشۀ پرواز نداشت

هیچ کس از سر عبرت به جهان خیره نشد

هیچ کس از سفری حتفه و سوغات نداشت

من در این حیرامن که چرا قافلۀ علم از این جا نگذشت؟
و ا گر آمد و رفت ،پدرامن سرگرم چه کاری بودند؟

ما چه کردمی برای دگران؟

و چرا از خم این چنبره بیرون نشدمی؟

نازننی! زندگی ،ساعت دیواری نیست
که ا گر هم خوابید
به مهنی کوتاهی

بتواین آن را تنظمی کین ،کوک کین

برساین خود را به زمان دگران

کامیایب صدیف نیست که آن را موجی بکشد تا ساحل
و در او مرواریدی باشد غلطان ،نایاب

هیچ صیاد زبردسیت نیز
باز یب تور و تقال حیت

ماهی کوچکی از دریایی صید نکرد

خبت از آن کیس است

که به کشیت برود و به دریا بزند

دل به امواج خطر بسپارد

و خبواهد چیزی را کشف کند
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و بداند که جهان ،پر از آیات خداست

بشنود شعر خداوندی را در کار جهان
و ببندد کمرش را با عزم

و منازش را در مزرعه ،در کارگهی بگذارد

و مناجات کند با کارش

و در اندیشۀ یک مسئله خوابش ببرد
و کتابش را بگذارد در زیر سرش

و ببیند در خواب ،حل یک مسئله را

باز با شادی درگیری یک مسئله بیدار شود

ابن سینا ،رازی ،گراهام بل ،پاستور

و انیشنت و نوبل و ادیسون وادیسون

و ادیسون بشود.

خبت از ِآن سییب است که در آن حلظه فتاد
و از آن نیوتن که به آن اندیشید
و در آن راز بزرگی را دید

خوش به حال آن سیب
خوش به حال نیوتن.

خواهــش میکنــم ایــن ابیــات را چندیــن بــار مطالعه کنیــد و ببینید بــاتوجه
بــه اطرافمــان چه ارزشهایــی را میتوانیم خلــق کنیم و چه تحولــی در جهان
هستی ایجاد کنیم.
امیــدوارم بــا امیــد و انگیــزهای فــراوان در اندیشــۀ فتح قلههــای موفقیت و
کامروایی باشــید و در مواجهه با مشــکالت و سختیها هیچ ترس و واهمهای
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بــه دل تــان راه ندهیــد و ایمان داشــته باشــید با «تفکــر» و «تــاش» و «تدبیر» و
«تداوم» میتوانیم به «توفیق» دست پیدا کنیم.
همیشــه گفتــهام مشــکل تــا وقتــی ناشــناخته اســت« ،مشــکل» نامیــده
میشــود .وقتی آن را شــناختیم ،دیگر مشــکل نیســت ،بلکه مســئلهای است
که باید آن را حل کرد .خطر همیشــه در کمین کســانی اســت که از شعورشان
به خوبی اســتفاده نمیکنند .هیچ خطری متوجه متفکران نیســت .کسی که
خــوب فکــر میکنــد و فکــرش را به خوبــی اجــرا مینماید ،به راحتــی از چنگ
خطرها و مشــکالت میگذرد .تلفاتی که بالیای طبیعی ،مثل ســیل و زلزله در
کشورهای پیشرفته به بار میآورد را با تلفات در کشورهای فقیر مقایسه کنید.
ً
اصال قیاسکردنی نیست؛ چرا؟

بیست و یک
میخواهم شما را كمی از زندگی و كار روزمره دور كنم و به آینده ببرم .آیندهای
كــه از همیــن حاال باید با تفکر و تالش و تحمل بســازیم .نوشــتهام را با تعریف
جدیــد ســواد شــروع میكنــم .تعریــف قدیم ســواد ،توانایــی خواندن و نوشــتن
ِ
متنی ســاده بود ،اما این تعریف امروز عوض شــده اســت .آیــا در عصر حاضر
هم میتوان كســی را كه قادر اســت متن ســادهای را بخواند و بنویســد باســواد
ً
دانســت؟ مســلما نــه .در قرن بیســتویكم ســواد تعریف جدیدی پیــدا کرده
اســت .حتی ممكن اســت كسی كه تحصیالت دانشگاهیاش را با موفقیت
پشت سر گذاشته است نیز فرد باسوادی نباشد.
پژوهشگران بیش از سیوچهار نوع سواد مفید و مدرن معرفی کردهاند که
عنوان ســواد علمی یا همان تحصیالت دانشــگاهی میشناســیم
آنچــه مــا به
ِ
تنها یکی از آن انواع اســت .ازجمله این ســوادها میتوان به «ســواد فرهنگی»،
«ســواد اجتماعی»« ،ســواد سیاســی»« ،ســواد اقتصادی»« ،ســواد رســانهای»،
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«ســواد اطالعاتــی»« ،ســواد محیــط کار»« ،ســواد خانوادگــی» و ...اشــاره کــرد.
بــا ورود بــه قــرن بیســتویکم میالدی بســیاری از مفاهیــم تغییر كرده اســت و
«ســواد» در مفهــوم قدیمــیاش بــه کار نمــیرود .امروز یكــی از جنبههای مهم
ســواد« ،ســواد رسانهای» است« .ســواد رسانهای» توانایی اســتفاده از رسانهها
ً
اســت .در قــرن بیســتویکم میــزان اطالعــات افــراد ،صرفــا براســاس میــزان
تحصیالت دانشــگاهی آنها سنجیده نمیشود .یك فارغالتحصیل دانشگاه
بایــد به طور مــداوم دانش خود را بهروز كند .در حــال حاضر فارغالتحصیالن
دانشــگاهی ،بعد از شــش ماه دانششان كهنه میشــود و باید اطالعاتشان
را بــهروز كننــد وگرنــه در رشــتۀ خودشــان بیســوادند .تمــام افــراد و نس ـلها به
بازآمــوزی و ســواداندوزی از نــوع جدید نیاز دارند .در جامعۀ اطالعاتی كســی
كه خواندن و نوشــتن میداند و حتی فراتر از آن ،تحصیالت دانشگاهی دارد،
ً
اما مثال نحوۀ اســتفاده از اینترنت را نمیداند ،باســواد تلقی نمیشــود .همین
مســئله باعث میشــود تا نهادهای آموزشــی ،از جمله دانشــگاهها به ناچار به
سمت «تغییر» حرکت کنند .به این ترتیب قرن بیستویکم به سمتی میرود
كه بیشــتر مشــاغل به ســواد ،دانش و مهارتهای جدید نیاز دارد .در شرایطی
كــه در هر هجده ســاعت ،پانزدههزار عنوان كتاب با متوســط ســیصدوپنجاه
صفحــه آمادۀ ارائه به بازار میشــود ،علم و دانــش اهمیتی مضاعف مییابد.
مــا نیــز برای بقــا در این دنیای پر از دانش باید بتوانیــم خودمان را به این دانش
مجهز کنیم .در عصر ما انســان میرود تا در جایگاه اصلیاش قرار بگیرد .اگر
یــك رادیو بیســتهزار تومان ،یك تلویزیــون یک میلیون تومــان ،یك كامپیوتر
دو میلیــون تومــان و یك ابزار پزشــكی ده میلیون تومان قیمــت دارد ،اختالف
ً
مادۀ اولیۀ آنها چندان زیاد نیست .اما این شعور و خرد انسان است كه عمال
ارزش افزوده ایجاد کرده و ارزش محصولی را تا میلیونها تومان افزوده است.
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یعنــی انســان بــا ارزش تفكــرش میتوانــد اقتصــاد را بــه اوج ببــرد .مــا در عصر
اقتصــاد دانشمحور زندگی میكنیم؛ عصری که در آن محور اقتصاد ،دانایی
اســت و محمل این دانایی ،انسان است .وجه غالب زندگی آینده را «زندگی
هوشــمند» نامیدهانــد؛ ســاختمان هوشــمند ،خــودروی هوشــمند ،پاركینــگ
هوشمند ،خرید هوشمند و...
در تعریــف «علــم اقتصــاد» گفتهاند که «علم تخصیــص منابع محدود به
نیازهــای نامحــدود» ،اما امــروز باید بگوییــم «اقتصاد» علــم تخصیص منابع
نامحــدود (یعنــی دانش) بــه نیازهای نامحدود اســت» .دیگر نمیتــوان مانند
گذشــته ،علــم اقتصــاد را علــم بهرهبــرداری درســت از منابع کمیــاب تعریف
کــرد .چراکــه «دانــش» منبعی نامحدود اســت .تافلــر معتقد اســت انقالب در
ثروتآفرینی ســبب شده است که برای نخستین بار کمر فقر جهانی شکسته
شود .روزگاری جهان با تنها پانصد میلیون نفر جمعیت ،گرسنه و طاعونزده
بــود .امــا امــروز میتوانــد بیش از شــش میلیارد نفر را بــه مدد دانــش نوین اداره
کند.
جمعبندی بحثم این است كه برای موفقیت در عصر حاضر باید «نگرش
آیندهساز» داشته باشیم .نگرش افراد به برنامهریزیهای کالن متفاوت است.
برنامهریزیها در چهار دســتۀ متفاوت طبقهبندی میشوند .این چهار دسته
عبارتاند از گذشتهگرایی ،حالگرایی ،آیندهگرایی و آیندهسازی.
گذشــتهگرایان ،وضعیــت گذشــته را بــه حــال ترجیــح میدهنــد و بــر این
باورنــد كه امور از «بد» به ســوی «بدتر شــدن» پیش مــیرود .آنها نه تنها در برابر
تغییــرات مقاومــت میكننــد ،بلكــه در تالش هســتند تــا تغییــرات را خنثی و
بیاثــر كننــد و بــه موقعیــت گذشــته بازگردنــد .حالگرایــان ،از وضعیت حال
حاضرشــان خرســند هســتند .بنابراین اعتقــاد دارند دخالــت در روند جاری
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وقایــع بــه بهتر شــدن شــرایط نمیانجامد و ممکن اســت وضع را بدتــر كند .از
نظــر آنها هرچه پیش آید ،خوش آید .آیندهگرایان اما نمیخواهند امور آنچنان
باشــد كه هســت یا آنچنان كه روزگاری بوده اســت .آنها باور دارند آینده بهتر
از امروز و بهتر از گذشته خواهد بود .اینكه چقدر بهتر خواهد بود ،بستگی به
آمادگــی آنهــا برای آینــده دارد .آنها تالش میكنند آینــده را پیشبینی و خود را
برای آن مهیا سازند .اما آیندهسازان نمیخواهند امور را به حال خود بگذارند
و نمیخواهنــد بــه گذشــته بازگردنــد .آنهــا میخواهنــد آینــدۀ دلخــواه خود را
طراحــی و راههایــی ابــداع كنند تا چنین آینــدهای تحقق یابد .آیندهســازان از
وقوع تهدیدها پیشگیری میکنند و برای خود فرصت خلق مینمایند .وقتی
در زندگی افراد موفق جستوجو میکنیم به این نتیجه میرسیم که قریب به
اتفاق این افراد ،برنامهریزی آیندهساز داشتهاند.

بیست و دو
ن آدمــی تــا به خودش میاندیشــد و فقط بــرای خودش فكــر میكند ،در
بهیقیــ 
بخش مادی زندگی اســت و هنوز تجلی انســانیت را در خود ندیدهاست و به
ً
بیان ســادهتر آدمشــدن را آغاز نکردهاست .اصال مگر میشود بخواهیم انسان
را تعریف كنیم و جز خدمت ،جایگاه دیگری برایش متصور شویم؟!
بهجرئت میتوانم بگویم زندگی واقعی یك انسان در خدمت خالصه
میشود و خدمت یعنی با جمعبودن و برای جمع بودن و كار كه زندگی
را به تصویر میكشد ،عملی جز خدمت نیست .ما كار میكنیم و انتفاع
آن بــه جمــع ،بــه شــهر و بــه كشــور میرســد و ایــن یعنــی خدمــت ،یعنی
زندگی.
حداقــل مــا و خیلیهــای دیگــر میدانیــم كــه اشــتغال بــدون كارگــر و
كارفرمــا بهوجود نمیآید .ایندو الزم و ملزوم یكدیگرند .قرن بیســتویكم
قرن كارگران متفكر است و كارگران در این قرن سرمایهاند و حتی كارگران
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یدی بدون استفاده از تفكر نمیتوانند به كارشان ادامه بدهند و صدالبته
كــه بدون كارآفرین و كارآفرینی این ســرمایۀ متعالــی و این مهمترین ارزش
قــرن بیســتویكم بــه نقطــۀ مطلــوب اشــتغال و خدمــت نخواهد رســید.
وقتی فضای جامعه بهسوی تنش میرود ،ایندو كه باهم زندگی میكنند
و چــون باهــم كار میكننــد الجرم باید هم را دوســت داشتهباشــند ،از هم
فاصلــه میگیرنــد و تــا جایی پیــش میروند كه بــه تقابل میرســند و این،
سختترین و نابجاترین گذرگاه زندگی انسانیمان است.
بایــد ایــن مفهــوم را ادراك کنیم كه مــا باهم و در كنار هم معنی میشــویم.
بســیاری كــه توســعه و تعالــی و پیشــرفت ایــران عزیــز برایشــان ســنگین و
تحملناپذیــر اســت ،میخواهنــد میــان كارفرمــا و كارپذیــر فاصلــ ه ایجاد
كننــد و آنهــا را رودرروی هــم و منافعشــان را در تضــاد باهــم قــرار دهنــد،
امــا كارفرمــا و كارپذیــر الزم و ملــزوم یكدیگرنــد ،مكمــل همانــد و وجــود
هرکدامشان به دیگری مربوط است .نباید فریب وسوسههایی را خورد كه
سود و منفعتشان در نزاع و كدورت و كینۀ ایجادشده میان طبقۀ كارگر
و كارآفریــن خالصــه میشــود .یادمان باشــد همۀ مــا ســرباز ایرانیم ،ثروت
ّ
ملی هستیم و در قبال وجببهوجب خا كمان مسئولیم.
در ره منزل لییل كه خطرهاست در آن
شرط ّاول قدم آنست كه جمنون بایش

نقطۀ عشق منودم به تو هان سهو مكن
ورنه چون بنگری از دایره بیرون بایش

كاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

كی روی؟ ره زكه پریس؟ چه كین؟ چون بایش؟

بیست و سه
پدر یعین تپش در قلب خانه

پدر یعین تسلط بر زمانه

پدر یعین تسیل وقت اندوه
پدر یعین زمن نام و نشانه

پدر یعین فدای اهل خانه

پدر مشکلگشای اهل خانه

پدر سرخ میکند صورت به سییل
رخ فرزند نگردد زرد و نییل

مهربان که باشــی بیآنکه بخواهی ،مهربان بودن بر پیشانیات آشکار خواهد
شــد ،نگاهــت برق دوستداشــتنی میگیــرد و اطرافیانت متوجــه روان پاک و
پرعشــق تو میشوند .از طریق پاکی درون میتوانی در همان جایی که هستی
به مرکز عالم تبدیل شــوی و شــاهد باشــی که کل کائنات ِگرد دل تو به طواف
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میآیند .برعکس وقتی ســنگدل و نامهربان باشی اطرافیان تو به سرعت آن را
یشــوند ،بیآنکه
درک میکنند و حتی انســانهای نابینا وقتی از کنارت رد م 
بدانــی متوجــه موج انرژی منفی اطراف وجودت میشــوند .تــو هرگز نمیتوانی
نامهربانــیات را پنهــان کنی ،حتی اگر ماهرترین هنرپیشــۀ روی زمین باشــی.
همیشــه یادمان باشد محبت مثل سکهای است که اگر در قلک دل هرکسی
بیندازی دیگر نمیتوانی درش بیاوری مگر دلش را بشکنی.
این رمزها را همه بلدند ،بیآنکه برای گشــودن آنها آموزشــی دیده باشــند.
همیشــه از افــراد موفق ســؤال میشــود که چطــور در برخــورد ّاول متوجه ذات و
فطــرت طــرف مقابل خود میشــوند و به آدم های خوب احســاس خوبی پیدا
میکننــد و آدمهــای بــد را در همــان نــگاه ّاول میشناســند و طــرد میکننــد.
حقیقــت این اســت کــه ُمهــر مهربانی و درســتی بــه محض پاک شــدن باطن
بر پیشــانی آدمها و در نگاه و صدا و رفتارشــان ظاهر میشــود .برای شــناخت
آدمهای مهربان از روی چهره و آهنگ صدا و حرفهایی که میزنند و سبک
زندگیشــان به خوبی میتوانید زیبایی درونشــان را ببینید .فقط کافی اســت
چشــم دل باز کنید .به ســند و ســابقه و کارنامه و شــاهد نیازی نیســت ،فقط
باید چشم دل باز کرد و آن را دید .به قول احمد شاملو:
مهرباین را بکار

باالی هر زمیین  ....و زیر هر آمساین

و ا گر جای دانههایی که کاشیت را فراموش کردی.

روزی باران

جایشان را به تو نشان خواهد داد.

تو منیداین کی و کجا آن را خواهی یافت.
اما بیشک کار نیک هر جا که کاشته شود روزی به بار مینشیند.

بیست و چهار
یشــود کــه یاد
معتقــدم بیشــتر مشــکالت فــردی و عمومــی مــا از این ناشــی م 
نگرفتهایــم بــا هم کار کنیــم ،در کنار هم کار کنیــم و از دانش و تجربۀ یکدیگر
اســتفاده نماییــم .هر کدام از ما برای خودمان یک «قبلۀ عالم» هســتیم و فکر
و تصمیــم شــخصیمان را از «خرد جمعی» باالتــر میدانیم .هنوز نپذیرفتهایم
که معدل کیفیت تصمیمات گروه بیشتر از تصمیمات فرد است .اگر همین
یک قلم در ذهن و اندیشۀ ما نهادینه شود ،خیلی از مشکالت این روزهایمان
خودبهخود برطرف خواهد شد.
اصل «تغییــر» را تنهــا راه برو نرفت از
در دهــۀ هشــتم زندگــیام ،همچنــان ِ

مشــكالت میدانــم و معتقدم اگــر میخواهیم آیندهای جدید برای كشــورمان
رقــم بزنیــم ،باید تن بــه «تغییر» دهیم و افراد جدیدی بشــویم .نمیشــود همان
آدمهای قبل باشــیم و بعد توقع داشــته باشــیم که جامعه و كشــورمان متحول
شود.
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آید هبار و پیرهن بیشه نو شود

نوتر برآورد گل ا گر ریشه نو شود

زیباست روی كا كل سبزت کاله نو

زیباتر آنكه در سرت اندیشه نو شود

آرم انجمن مدیران صنایع کانادا یک دایناســور است؛ میدانید چرا؟ مدیران
صنایــع کانــادا میخواهنــد بگوینــد اگــر «تغییــر» نکنیــم و خــود را پیوســته بــا
ً
شــرایط جدید تطبیق ندهیم ،انقراضمان قطعی اســت .حتما آن داســتان را
شــنیدهاید كه روزی پسری مزاحم روزنامهخواندن پدرش شد .پدر كه اوقاتش
تلــخ شــده بود ،صفحهای از روزنامه را كه نقشــهای از جهــان بود ،قطعه قطعه
كرد و به پسرش گفت« :من نقشهای از دنیا به تو میدهم تا ببینم میتوانی آن را
ً
دقیقا همان طور كه هســت بچینی؟» پدر می دانست پسرش تمام روز گرفتار
این كار ســخت خواهد بود ،اما پس از یک ربع ســاعت ،پســرك با نقشۀ كامل
برگشت .پدر با تعجب پرسید« :چگونه توانستی این نقشه دنیا را بچینی؟» و
پســر گفت« :خیلی راحت .پشــت این صفحه ،تصویری از یك آدم بود .وقتی
توانستم آن آدم را دوباره بسازم ،دنیا خودبهخود دوباره ساخته شد!»
واقعیت امروز ما مصداق همین داستان است .اگر ساختن را از خودمان
آغاز کنیم ،مطمئن باشید جامعه دوباره خودش ساخته میشود .این ،همان
واقعیتــی اســت کــه مجتبی کاشــانی بــه زیبایی هرچــه تمام در شــعر «تصویر
عشق» میگوید .کاشانی معتقد به حرکت اعتدالی زمین بود .میگفت تغییر
یشــود و
را باید از خودمان آغاز کنیم .ایمان داشــت «بهار» با یک گل شــروع م 
توصیهاش این بود که هرکس از خودش شروع کند:
ق یعین دشت گلكار ی شده
عش 

در كویر ی چشمهای جار ی شده

یك شقایق در میان دشت خار
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باور امكان با یك گل هبار

بهار ،زیباترین تجلی خداوند برای اثبات لزوم تغییر است و نوروز از آن جهت
نزد ایرانیان محترم و عزیز است که آغازی است برای یک شروع دوباره .انگار
زمیــن و زمــان ،کنتور خود را صفر کرده اســت و قرار اســت همه چیــز از نو آغاز
شــود .طبیعــت ،درختــان را قبــای شــکوفه میپوشــاند و خــا ک ُمرده با ِســحر
بهار دوباره زنده میشــود و زندگی میبخشــد .این همان تغییری اســت که راز
ماندگاری جهان است.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشــت« ،قانون جاذبه» اســت .بر هر چیز
تمرکز کنیم ،تمام کائنات دست به دست میدهد تا همان چیز محقق شود.
انســان خوشبین و مثبتاندیشــی باشــیم ،قانون جاذبه کاری میکند که
اگر
ِ
همین نگاه مثبت در زندگی ما ســایه بیندازد .اما اگر بدبین باشــیم و به همه
چیز به دیدۀ شک و تردید بنگریم ،همین نگاه به زندگیمان تسری مییابد.
در دل هر سییب ،دانۀ حمدودی است
در دل هر دانه ،سیبها ناحمدود

چیستاین است عجیب
دانه باشمی نه سیب

به تجربه فهمیدهام در هر کاری که میکنیم ،هم میشود جنبههای مثبت آن
ً
را دیــد و هــم وجوه منفــیاش را .اتفاقا تفاوت آدمهای موفق و ناموفق از همین
جــا شــروع میشــود .آنها کــه مثبــت میبیننــد ،بهتــر میتواننــد از موقعیتها
اســتفاده کننــد و برعکــس آنهــا که همیشــه چشمشــان بــه نیمۀ خالــی لیوان
ً
است ،امکان استفاده از فرصتها را کمتر پیدا میکنند .حتما آن داستان را
شــنیدهاید که روزی حضرت مســیح(ع) با عدهای از پیرواناش از بازارچهای
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میگذشــت .ناگهــان گروهــی را دید كه به دور ســگمردهای جمع شــدهاند و
دربارۀ آن گفتوگو میكنند .یكی میگفت بوی بد آن ،انسان را خفه میكند.
دیگری میگفت چقدر كثیف اســت .ســومی میگفت چقدر زشــت اســت.
وقتی نوبت به عیســی مســیح رســید ،فرمود« :تمام شما عیب او را گفتید ولی
مــن در ایــن همه زشــتی ،دندانهای ســفید و زیبای او را میبینم» .اگر ســعی
کنیــم همیشــه در میــان زشــتیها ،زیباییهــا را ببینیم و به دیگران هم نشــان
دهیم ،بنای پیشرفت و تعالی بر «مثبتبینی» و «تفکر خالق» بنا میشود.
نکتــۀ دیگــر قانونــی اســت کــه در پــارت الســتیک ،نــام آن را «قانــون نقطه
ســر خــط» گذاشــتهایم .همیشــه در روز تولد فرزندانــم در گروه بــه آنها میگویم
از همیــن قانــون اســتفاده کنند و گذشتهشــان را روی خط بــاالی دفتر زندگی
نقطه بگذارند و دوباره از سر خط آغاز کنند .با این تفاوت که این بار با درس
گرفتن از تجربههای گذشــته بهتر و بیشــتر از فرصتهایشان بهره بگیرند .بهار
نیــز همیــن خاصیــت را دارد .میشــود دوبــاره زندگــی را از ســر خط آغــاز کرد،
شکســتها و نامالیمات را کنار گذاشــت و دوباره تالش و تقال را از سر گرفت
تــا در ســال جدیــد ،شــکوفایی و پیشــرفت و پیــروزی را بــرای خــود ،خانواده،
شرکت ،شهر و کشورمان به ارمغان بیاوریم.
از خدای مهربان میخواهم ســرزمین عزیز ما را مملو از پرباری و سرشــاری
و نعمت گرداند .به ایرانیان شــرح صدر عطا کند تا با تدبیر و تعقل ،آرامش و
متانت و از همه مهمتر صبر و تحمل ،با دشــوار یها و ســختیها مواجه شوند
و بداننــد که ایران عزیز ما به ســربازانی فکــور و دوراندیش نیاز دارد .افرادی که
ســنگ زیرین آسیاب باشــند و بیتوجه به ناهموار یها و موانع ،برای رسیدن
به هدف از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

بیست و پنج
همگــی بایــد با خردورزی و تفاهم آنچه در توان داریم برای رشــد و پیشــرفت و
سرفرازی این خا ک پا ک عرضه کنیم تا روزهایی پرنشاط در انتظارمان باشد.
توجه شما را به این نکته جلب میکنم که میل به موفقیت و میل به ّاول شدن
ً
ذات انســانها وجــود دارد و انســانها ذاتــا دوســت دارنــد در فعالیتهای
در ِ
فردی یا اجتماعی ّاول بشــوند .تمام پیشــرفتهایی كه بشــر به دســت آورده،
محصول همین خصلت اســت .یعنی عدهای خواستهاند و تالش كردهاند تا
ِ
باعث بهبود زندگی شده است.
پیشرو باشند و این تالش و خواستن ِ
وقتی پیشــرو باشــید ،در مقابل فشــارها و شــوكهای كوچك و بزرگ ایمن
خواهید بود .یك مدیر معروف صنعتی میگوید« :سعی كنید در صنعت خود
شــمارۀ یــك یا حداکثر شــمارۀ دو باشــید .در غیر این صورت با ســرما خوردن
ً
رقبای پیشرو شما حتما سینهپهلو میكنید» .شما وقتی نمونه میشوید که به
الگویی برای جامعۀ خودتان تبدیل شوید .اما شاید سختتر از نمونه شدن،
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حفــظ این وضعیت اســت .تعریف جدیــد از «موفقیت» میگو یــد« :موفقیت
ّ
ایســتادن در قلــهای ناپایــدار اســت» .یعنی اگــر میخواهید بــه موفقیت ادامه
دهیــد ،بایــد بتوانیــد در دنیــای پــر از تغییــر ،همیشــه در اوج بمانیــد .بــه ایــن
هدف نمیرسید ،مگر اینكه انعطافپذیر باشید و بتوانید با دنیای پر از تغییر
امروز هماهنگ بشــوید .آرم انجمن مدیران صنایع کانادا «دایناســور» اســت.
میدانیــد بــرای چــه؟ چــون ایــن موجــود عظیمالجثــه نتوانســت خــودش را با
محیــط اطراف و تغییرات زیســتی پیرامون خود ســازگار کنــد .به همین دلیل
نســلاش منقرض شــد .این بهترین و مهمترین آموزهای است که برای زندگی
در هزارۀ سوم باید فرابگیریم؛ یعنی اگر همپای محیط «تغییر» نکنیم ،از میان
برداشته خواهیم شد.
اگر دوست داریم خودمان ،سازمانمان و كشورمان پیشرفت كند ،بخش
زیــادی از ایــن پیشــرفت ،بــه نگاه ما به زندگی وابســته اســت .خیلــی وقتها
نگرش یا همان ذهنیت ما مانعی در برابرمان است .چارۀ كار ،تغییر پارادایم یا
همان پیشفـرض ذهنـی است .مـا بـا خیلـی از مسـائل ،با پیشفـرضی ذهنی
روبهرو میشــویم و این باعث میشــود بدون دلیل بخشــی از انرژی مثبتی كه
میتواند صرف بهتر شدن و پیشرفتمان بشود ،از بین برود .برای مثال بدون
اینكه از محدودیتهایی كه سازمانمان با آن مواجه است ،آ گاه باشیم ،فكر
میكنیــم ســازمان نمیخواهــد بــه نیــروی كارش اهمیت بدهد .ایــن طرز فكر
مخرب اســت و به قول ســهراب ســپهری «چشمها را باید شســت /جور دیگر
باید دید».
پارادایم دیگری كه در استعمار ریشه دارد ،برخورد ما ایرانیها با پدیدههای

ّ
ملیمان اســت .به محصوالت ساخت داخل نگاه كنید .این ذهنیت وجود
دارد كــه هر چیزی كه ســاخت داخل اســت ،كیفیت نــدارد .چرا ما هیچ چیز
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ّ
ملی نداریم؟ من همیشــه میگویم ممكن اســت محصــوالت ایرانی به خوبی
ماركهای معروف دنیا نباشند ،ولی به آن بدی هم كه میگویند نیست .باید
روی طرز فكرها كار كرد ،آن هم كار فرهنگی.
بعد ازجنگ دوم جهانی آلمانها وقتی دیدند کشورشــان با خاک یکسان
شده است و باید دستشان را به پای خودشان بگیرند و بلند شوند ،ابتدا در
حیاط خانههایشــان ســیبزمینی کاشتند و قول شــرف دادند تا کشورشان را
از نو نساختهاند و تا نیازهایشان را خودشان تولید نکردهاند ،از هیچ محصول
خارجــی دیگــری اســتفاده نکننــد« .اقتصــاد مقاومتــی» یعنــی همیــن؛ یعنی
ایرانی ،ایرانی بخر!
انســان موجــودی اجتماعــی اســت .هــر انســانی در قبــال جامع ـهاش،
مســئولیت دارد؛ اما مسئولیت بعضیها بیشــتر است .بدانید جامعه اصالح
نمیشــود ،مگــر اینكــه اجزای آن یعنی ما انســانها اصالح شــویم .گام ّاول در
اصالح خود ،انتقادپذیری است .برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی نباید
بــه اشــتباهات و خطاهای دیگران بیتوجه باشــیم ،بلکه باید در برابر شــرایط
اطرافمان حساستر باشیم و در حد توان ،دیگران را آ گاه كنیم.
ً
ـات ریز و
انســان ذاتــا بــه تعالی و پیشــرفت تمایــل دارد .امــا گاهی مشك ـ ِ
راه انســان میشــود و وجودی كه آ كنده از انرژی و شــور و شــوق
درشــت مـــانع ِ
اســت ،مســیر بیتوجهی و روزمرهگی را در پیش میگیرد .به شــوخی یا جدی
میگوینــد ایرانیهــا بیشــتر از هر عبارتــی از «ولش كن» و «بیخیال» اســتفاده
میكنند .از خودم و از شما میخواهم تا افكار منفی را از وجودمان دور كنیم.
دنیــا به اندازۀ كافی مشــكل و گرفتاری دارد .با ناامیدشــدن دنیایتان را ســیاه
و تیره و تار نكنید .همیشــه روحیۀ مثبت داشــته باشــید و این روحیۀ مثبت و
جســتوجوگر را به دیگران نیز انتقال دهید .بیایید با هم بودن را تمرین كنیم
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و الگویی باشیم برای همكاری و همراهی:
قطره را تا كه به دریا راهی است

پیش صاحبنظران دریایی است
قطره دریاست ا گر با دریاست
ورنه او قطره و در یا دریاست

بیست و شش
تو میتواین بیش از ایهنا «مهربان» بایش
خورشید بایش ،ابر بایش ،آمسان بایش

ای ماهپیشاینتر ین اسطورۀ خلقت!
تو میتواین لوح زرین زمان بایش

ای شاهكار عشق! ای شیر ینتر ین فرهاد!

باید ردیف مثنویهای جهان بایش

حاال كه نامت در غرور موجها جاریست
باید خودت سرچشمۀ آب روان بایش

یعین رفیق روزهای سخت دلتنگی!
یعین شر یك دردهای دیگران بایش

هركس در این دنیای خا كی قصهای دارد

پس سعی كن تا برگ آخر« ،قهرمان» بایش
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«علــم اقتصــاد» تخصیــص منابــع محــدود بــه نیازهــای
تعریــف قدیمــی
ِ
نامحــدود بــود .امــا امروز این تعریف عوض شــده اســت .حــاال می گویند
تخصیــص منابــع نامحــدود به نیازهای نامحــدود .امروز منبــع نامحدود،
دانــش مــا انســانها اســت کــه هرچــه از آن برداریــم ،کــم نمی شــود .بارها
ً
گفتهام که از بابت آینده اصال نگران نیســتم؛ به شــرط آنکه بدانم فرزندانم
دارنــد بــا دانــش و فکرشــان در مجموعه کار مــی کنند .طوطــیوار آمدن و
طوطیوار رفتن ،طوطیوار نشســتن و طوطیوار برخاســتن ،راه موفقیت در
شــرایط امروز نیســت .امروز شــرکتهایی میتوانند به بقاء و حیاتشــان
امیــدوار باشــند که میداننــد چگونه از دل هر تهدید ،یــک فرصت ایدئال
بسازند و هر خطری را به سکویی برای جهش تبدیل کنند.
اینجا میخواهم با شما راجعبه انسان ،این موجود ناشناخته و جنبههای
ـت
روحــی و روانــیاش صحبــت كنم .بخــش زیادی از خوشــبختی و سرنوشـ ِ
انســانها به روحیۀ آنها وابســته اســت .انســانهای موفق و كشــورهای پیشرو،
توفیــق خــود را مدیون اندیشــههای قوی هســتند .تمام مردم جهــان مانند من
و شــما آرزومنــد ســامت جســم و آرامــش روح هســتند .روح مــا در معــرض
حملۀ میکروبهایی اســت که خطر آنها کمتر از خطر میکروبهای جســمی
نیســت .پــس اگــر در مقابل ایــن میکروبهــای روحی مقــاوم نباشــیم ،گرفتار
ضعف اعصاب و مشکالت روانی میشویم.
هــر وقــت احســاس کردیــد که میــل بــه فعالیــت و خالقیــت دارید و
دلتــان میخواهــد کار مفید و مثبتی انجام دهیــد ،بدانید بار ذهنیتان
مثبــت اســت و حالتــان خــوب اســت .در عــوض ،هــر وقــت دســت و
دلتــان بــه کار نرفت و بــه کارهای منفــی تمایل داشــتید ،بدانید که بار
ذهنی شما منفی است و در نتیجه حالتان خوب نیست .سعی کنید
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حال مثبت را در خودتان تقویت کنید .به طور خالصه حال بد مساوی
اســت با اندیشــۀ بد و منفی و حال خوب برابر اســت با اندیشــۀ مثبت.
موالنا میگوید:

فكر آن باشد كه بگشاید رهی

پــس اگــر قرار اســت بر مشــکالت غلبه کنیم ،بایــد مثبت باشــیم و خوب فکر
کنیــم .برای موفقیت باید توأمان عشــق و آ گاهی را به خدمت بگیریم .دوگانۀ
یا عشــق یا عقل درســت نیســت .درســت اســت كــه بــرای توفیــق در كارها به
سیســتم و روش احتیــاج داریــم ،اما فراموش نكنیم این انســانها هســتند كه
روشهــا را پدیــد میآورنــد و اجــرا میكننــد .ادیســون اگــر بــه انســانها عشــق
نداشــت ،هیچ وقت در شــرایط ســخت و با محرومیت فراوان به سراغ اختراع
عنوان
المــپ بــرق نمیرفــت .ماتسوشــیتا ،صنعتگر بــزرگ ژاپنی كه از او بــه
ِ
فیلســوف بــزرگ شــرق نــام میبرنــد ،میگوید« :نخســت انســان ،ســپس كاال.
ً
نســازی قطعا
نخســت انســان ،ســپس تولید» .بــدون انســانها و بــدون انسا 
نمیتوان موفق بود .مدیرعامل سامسونگ ،یكی از نمونههای خوب در زمینۀ
خودســازی و بــه تعبیــر علمــیاش خویشتنســازی اســت .او در خاطراتــش
میگویــد« :برای شــركت ما مشــكل خیلی بزرگــی پیش آمده بود كه شــركت را
ً
به ســمت ورشكستگی میبرد .من مدیران ارشــد را شدیدا بازخواست کردم.
در همــان ایــام ،یــك روز كــه از جایی رد میشــدم ،نور آفتاب به طــور ناگهانی
بــر مــن افتــاد .بــا خــودم گفتــم در مشــكل بهوجودآمــده همــه را توبیــخ و تنبیه
ً
كــردم ،بــه جز خودم .ســهم من در این مشــكل چه بود؟» ما معموال مشــكالت
گام
را فرافكنــی میكنیــم و جز خودمان بقیــه را مقصر میدانیم .اما نخســتین ِ
خویشتنسازی این است كه از خودمان آغاز كنیم .این جمله را مثل یك ذكر
همیشه و همیشه تكرار كنیم« :تغییر از من آغاز میشود».
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چیــزی کــه مــن از شــما میخواهــم پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چرا
دنبال راهحــل میرویم؟ همیشــه باید
فقــط وقتی دچار ســختی میشــویم بــه
ِ
عنوان مهمترین ســرمایه اســتفاده کنیم و رو به
از ذهنمــان و خالقیتمــان به
ِ
تعالی باشیم.

بیست و هفت
انســانهای بزرگ پیروزی و برنده شــدن را اراده میکنند ،انســانهای کوچک
آرزوی پیروزی و نباختن را.
آیا صبح که از خواب بلند میشوید به نیت پیروزی بیشتر سر کار میروید
یا برای حفظ آنچه که دارید و ترس از دست دادن آنها؟ این همه زحمتی که
در شــبانه روز در زندگــی بــر خــود همــوار میکنیــد آیا بــرای بردن و برنده شــدن
اســت یا برای نباختن و زمین نخوردن؟ چرا بعضی از دوســتان با وجود اینکه
ســخت تــاش میکننــد ،اما هر روزشــان بدتر از روز قبل اســت ،ولی بعضی با
تالش معقول و متعادل هر روز بهتر از دیروز میشوند؟
شــاید از خودتان بپرســید مگر تالش برای پیروزی با تالش برای شکســت
نخــوردن فــرق دارد؟ هــر دوی اینهــا یــک معنــا دارند .امــا حقیقت این اســت
کــه ایــن دو یــک معنا ندارند .نوع تالش کســی که برای پیــروزی تالش میکند
بــا کســی کــه بــرای فــرار از شکســت زحمت میکشــد به طــور اساســی تفاوت
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دارد .کســی کــه از تــرس باختــن تــاش میکند ،دائــم در هول و هراس اســت
ّ
و از تــاش خــود لــذت نمیبــرد و از هــر فرصتــی برای فــرار از کار و اســتراحت
اســتفاده میکند .ســقف آرزوهای چنین آدمی بســته شده اســت و او آسمان
جدیدی برای پریدن باالی ســر خود نمیبیند و تمام زحمتش برای از دســت
ّ
نــدادن فضــای پرپــر زدن کنونیاش اســت .او از زندگی لــذت نمیبرد؛ چراکه
خــوب میدانــد روزی فراخواهــد رســید که آنچــه دارد را از دســت میدهد .او
ّ
شــبیه کوهنــوردی اســت که تپــهای را فتح کرده اســت و حاضر نیســت از قله
ّ
پاییــن بیایــد؛ چراکــه اگر آن قلــه را رها کند دیگــر نمیتواند از هیــچ ّتپهای باال
ً
رود .کســانی کــه برای نباختن و شکســت نخوردن مبــارزه میکنند یقینا جزء
بازندگان حتمی تاریخ خواهند بود؛ چراکه زندگی هر انسانی به همان سمتی
گرایــش خواهــد یافت که بیشــتر به آن میاندیشــد .فراریان شکســت همیشــه
به شکســت خوردن میاندیشــند و ســرانجام زندگیشــان با شکستن به پایان
میرســد .اما کســی که به قصد پیروزی و برنده شــدن ،هر روز از خواب بیدار
میشــود و بــدون ترس از زمین خوردن برای اوج گرفتن نقشــه میکشــد ،حتی
اگــر هــر روز زندگــیاش پر از فراز و نشــیب و شکســت و زمین خوردن باشــد باز
هم آیندهای روشن و درخشان در انتظار اوست .او مانند کوهنوردی است که
ّ
بــه جــای زل زدن بــه تــه ّ
دره نگاهش به قله اســت .هرچند شــاید در بعضی از
نقاط مجبور باشد مسیر خود را به سمت پایین کج کند یا به صورت مارپیچ
ّ
دور کوه بچرخد ،اما در هر حال مقصد رؤیایی او قلهای اســت که باالخره آن
را فتــح خواهــد کرد .به قول ادیســون بزرگتریــن ناتوانی ما کوتاه آمدن اســت و
امنترین راه برای کامیابی ،تالشی دوباره است.
کســی کــه بــه اوضاع کنونــیاش قانــع اســت و گمــان میکند کــه در تمام
جنبههــای زندگــیاش به قدر کفایت رشــد کرده اســت و در هیــچ حوزهای از
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ّ
زندگــی قلــهای باالتــر برای فتح شــدن منتظر او نیســت ،نه تنها باعث رشــد و
پیشــرفت اطرافیانــش نمیشــود؛ بلکــه همنشــینی بــا او ســبب ایجاد شــک و
تردیــد در تالشهــای موفــق دیگــران میشــود .اما کســی کــه برای پیروز شــدن
ّ
تالش میکند خوب میداند که برای باالرفتن از پلههای یک نردبان همیشــه
ّ
ّ
بایــد پــای خود را از پلۀ پایینتر بردارد و به ســمت پلههــای باالتر حرکت کند.
ّ
او بــه صعــود میاندیشــد و برای رســیدن به قله اگر الزم باشــد به تمام کســانی
کــه پشــت ســر او هســتند کمک میکنــد تا بــاال بیاینــد و او را در صعــود یاری
دهنــد .او تمــام اطرافیــان خــود و مجموعهای را کــه در آن فعالیــت میکند به
ســمت پیــروزی میکشــاند .چنیــن فــردی بــرای مدیریــت و شــوقآفرینی در
دیگران بهترین اســت .این افراد دو روز زندگیشــان شــبیه به هم نیست .این
افراد کســانی هســتند که به برنده شدن میاندیشــند و میتوانند باعث رشد و
ترقی اطرافیان خود و مجموعهای که در آن حضور دارند شــوند و در این مســیر
هم به جان کندن نیاز ندارند و تالشــی پر از عشــق و شادی و امید و سرزندگی
میکنند .در پایان با شعر «باید خطر کنیم» مجتبی کاشانی مطلب خود را به
انتها میرسانم:

برخیز تا سواره از این شب سفر کنمی

با هم شبانه عزم طلوع سحر کنمی

در تیرگی به خویش خز یدمی سالها

سایل بیا که خویش ز خود باخبر کنمی

بگشای الی پنجرۀ بسته را به مهر
تا کی به قهر پنجره را بستهتر کنمی

ای مهربان سیاهی از این بیشتر خمواه
باید که روشنایی از این بیشتر کنمی
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ما جلوۀ طلوع سهپر می ،خاور می
تا کی نظر به قافلۀ باختر کنمی

اندیشه پژمر ید و ز پرواز باز ماند

فکری بیا به نوشدن بال و پر کنمی

ای رهسپار علم بیا مرد درد باش

با این چراغ شاید از این شب گذر کنمی

تا باهنر شوند مر یدان علم هم

هم عشق را سفینۀ علم و هنر کنمی

در کارگاه و مزرعه بیدار و سخت و سبز

با شور کار آتیه را پرمثر کنمی

«سالک» شیب نبود که صبحی ز یپ نداشت
باید خطر کنمی که شب را سحر کنمی.
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