
 

 (۱یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

    
 زندگی مجردي همراه خانواده!

  
براي اهل این یادداشت ها در وهله اول براي استادان دانشگاهها نوشته شده اند. هرچند امید است مطالعه آنها 

 علم و خرد و یا همه کسانی که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نیز خالی از فایده نباشد.
  

فرض بر این است که عده اي استاد از دانشگاههاي گوناگون با طرز تفکرهاي مختلف در یک نشست هم اندیشی 

  مجازي حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.

  اي را مطرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند. حرف هاي عالمانه

آنان در حقیقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمین را ورق می زنند. به رشد و بالندگی خویش 

 افزوده، طرحی نو در می اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: 

 ندي در ادبیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوري آن لذت می برم:شعر ارزشم

مردمان، روغن صاف و زاللی را در جامی بلورین مشاهده می کنند... اما از عمق جان ادراک نمی کنند که ]در 

 این مسیر سخت و ناهموار[ چه بر سر کنجد آمده است!

 ا ما به این گنجینه ها دست یابیم.باور کنیم، استادانی عمر خویش را گذاشته اند ت

 چیزي نیست. اگر باشد، برگ سبزي است، تحفه درویش!

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راهتان
  
   

 پنج سال و شش هفته نور و آب و کود
  

اندازه و  ترین مخلوق خویش، یعنی انسان است. نعمتی کههاي ویژه پروردگار به خاصعقل و تدبیر از نعمت» 

شود دید و آید اما اثر دارد. اثرش را میشود. نعمتی که به چشم نمیمقدار آن از آثار و تبعات آن فهمیده می

 بدرستی سنجید.

 شود.دهد، اثرش در حرکت سرِ بال دیده میاي که خلبان در کابین هواپیما فشار مینظیر دگمه

 «کشد؟نمیذهن شما از حرکت سرِ بال، به جاي دیگري پر 

بحث عقل و شعور از مباحث جذاب اهل علم است. رمز و رازي که در این مقوله نهفته است، سخن گفتن از آن 

اي بازگو کند. عنایت وي خواهد دراین باره چند کلمهکند و اکنون استادي به پاخاسته و میتر میرا نیز جذاب
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کند که به حرف کند، سایر استادان را ترغیب میمی به بیان این نعمت خداوندي و پرسشی که در ادامه مطرح

 هاي وي گوش دهند و در بحث او مشارکت جدي نمایند.
  

دهیم، اما آثار و تبعات آنها فردا اي است که امروز انجام میهاي آگاهانهگاهی از آثار شعور و تدبیر فعالیت

ورند، اما نتایج آنها چنان مشت پُر کن و آشوند. کارهایی که نتایج فوري و سریع به بار نمیآشکار می

 ارزند!چشمگیرند که به اقدامات اولیه آنها می
  

اجازه دهید براي تقریب ذهن دوستان مثال جالبی بزنم. چندي پیش در یک فیلم کوتاه یک آفریقایی سیاه 

اما مطالب وي به  گفت،کرد. او به زبان سواحیلی سخن میچرده را دیدم که درباره موضوع مهمی صحبت می

گفت ما بذر زد. میشد. یادم هست از درخت بامبو و نحوه رویش آن حرف میزبان فارسی زیرنویس می

کنیم، بدون آنکه حتی  کاریم و پنج سال مداوم شرایط رشد و نمو آن را فراهم میدرخت بامبو را در زمین می

 سر سوزنی اثري از رویش آن مشاهده کنیم.

 اي اثر!و آب و کود و محیط مناسب رشد و..، بدون ذرهپنج سال نور  

  کار دشواري است، نه...؟
  

زند و طی شش هفته چنان سریع و شگفت رشد بعد از گذشت پنج سال، ساقه این درخت از زمین بیرون می

 رسد!متر میکند که قد آن به سیمی

حاصل پنج سال و شش هفته تالش مداوم است  پرسیم: این رشد سریع،اینجاست که ما حیرت زده از خود می

  یا فقط شش هفته؟

قطعاً پنج سال و شش هفته؛ زیرا اگر در طول پنج سال، یک هفته رسیدگی به این درخت قطع شود، دیگر شاهد 

 رویش و بالندگی آن نخواهیم بود.

گران پیش پاي خود را اي همین است. اینکه اگر دییکی از وظایف نخبگان هر جامعه این مثال را شنیدید؟

ها دورتر را ببینند. اینکه اگر مردم عادي به دنبال کارهایی هستند که بینند، آنان کیلومترها، بلکه فرسنگمی

 ۱۲۲سال بعد و یا حتی  ۰۲سال بعد،  ۰۲همین امروز و فردا نتیجه می دهند، آنان دست به اقداماتی بزنند که 

 .سال بعد نتایجی را به بار آورند

ري که اگر نخبگان و هوشمندان هر جامعه، از انجام آن شانه خالی کنند، هرگز در محضر خداوند بزرگ و تاریخ کا

 سرزمین خویش مصاب نخواهند بود.
  

*** 
  

 زند!فرهنگ را بوسه میاستاد برجسته دانشگاه تهران چکمه یک بی سواد بی

 «نقطه؛ سرخط... »
  



که استادان سر بگردانند به سمت صدا، و چشم بدوزند به چشمان  بیان همین عبارت خوش آوا کافی بود

 رادمردي که با دو کلمه حرف، نبض جلسه را در دست گرفت.

همکاران عزیزم؛ اجازه دهید که من دقیقاً همین بحث را با ذکر یک نکته مهم ادامه دهم؛ و بدین ترتیب اندکی  -

افزایی نیروهاي مادي و اقتصاد ، سیاست و همچنین همبه نقش نخبگان هر جامعه در ارتقاي سطح فرهنگ، 

 معنوي آن بپردازم.

کنم، مشخصاً براي آن است که استادان داند که اگر من اینجا و در میان شما چنین بحثی را مطرح میخدا می

ه ، تاکنون که اندازي شددانم که همواره ، از روزگاري که دانشگاه در این کشور راهدانشگاهها را از نخبگانی می

و در بسیاري از اوقات نیز رسالت  تحوالت شگرفی را در جامعه شاهد هستیم، جزو گروههاي مرجع به شمار آمده

 اند.تاریخی خویش را به درستی به انجام رسانده

وزیر دانشمند ـ اما اگر هم گاهی برخی از آنان نظیر محمدعلی فروغی استاد برجسته دانشگاه تهران و نخست

افتد و چکمه او را بوسه رسپرده ـ رضاخان ا زاین شأن و جایگاه ارزشمند عدول کرده و روي پاي رضاخان میس

خبط و خطاي او را  -و حتی دانشجویانی که وي حق استادي به گردن آنان دارد -زند، جامعه آن روزمی

 گیرند.اي موضع میسرانهتابند و در برابر چنین رفتار سبکبرنمی

اینکه دانشجویان فروغی در همان شرایط نیز اعتراض خویش را به استاد خود بیان نموده، اظهار داشتند شما کما 

  زنید؟فرهنگ بوسه میبا این جایگاه منیع و ارزشمند چرا به چکمه یک آدم بیسواد بی

 این برازنده یک استاد و معلم دانشگاه نیست!

داند که آیندگان روزي به قضاوت نشسته مرا گرفت...! اما خود میدهد: هیبت سلطانی وي او آن روز پاسخ می

 و از او به عنوان یک نوکر وابسته، و نه یک استاد وارسته ، یاد خواهند کرد!

اي برخوردارند که اگر از بگذریم؛ استادان دانشگاهها به مثابه نخبگان جامعه از چنان جایگاه رفیع و شایسته

از زده، شانه خالی کنند، جامعه علمی زیرکانه و هوشمندانه آنان را غربال نموده، مسئولیت هاي بزرگ آن سرب

 دیگران را به جاي آنان خواهند نشاند!

بگذارید در این مقوله اندکی از تربیت ژاپنی مدد بگیرم و به فرهنگی که در شعار مردم این کشور متجلی شده، 

  اشاره کنم:

  م بایستی بیاموزد!هر فرد، در هر جا و هر زمان، الجر

هاي تربیتی و آموزشی یکی از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش که چندي پیش براي بررسی سبک

گفت من در برخی مدارس ابتدایی ژاپن مشاهده کردم که مدارس ژاپن به این کشور مسافرت کرده بود، می

آموزان سنین ابتدایی واقعاً دانش اند که جابجایی آنها برايدرهاي کالسها به قدري سنگین طراحی شده

 دشوار است.

آموز ژاپنی مجبور شود از ایم تا دانشعلت را پرسیدم، گفتند ما از قصد به انجام چنین کاري مبادرت ورزیده

ها کمک بگیرد و از این سن، روح تعاون و همکاري در او زنده دوستان خویش براي باز و بسته کردن این درب



اي، کار توان انجام داد. طراحی چنین نقشهها را جز در سایه همدلی و رفاقت نمیاري از فعالیتشود و بفهمد بسی

 نخبگان است.

خواهند ها مینفر از بچه ۱۲دهند و از صندلی کنار هم قرار می ۹اید که در مهدکودک هاي ژاپن همچنین شنیده

اند! تمامی آنها نفر بیرون بماند، همگی باختهکنند که اگر یک ها بنشینند و تأکید میکه روي این صندلی

  دست در دست هم چنان جمع و جورمی نشینند، مبادا کسی بیرون بماند و جمع آنان بازنده شود.

 نشینند تا یاد بگیرند با همدلیکنند تا نکته برتري بیاموزند. تنگ میآنها رنج فشار و سختی را تحمل می

  می توان برنده شد! 

شود. بازهم هاي ما اِعمال میهاي وارداتی که در برخی مهدکودکرا مقایسه کنید با برخی فرهنگ این فرهنگ

گویند هرکس نتواند خودش را روي صندلی جا بدهد، ها میکودک؛ با این تفاوت که اینجا به بچه ۱۲صندلی و  ۹

 باخته است!

  کنند یکی ببازد!داد و قال تالش می نشینند تا گروه نبازد، اینجا همه باآنجا همه در کنار هم می

 یابد.شود، اینجا خودبینی و خودمحوري رواج میآنجا کار مشترک و گروهی آموزش داده می

هاي تجاري هاي بزرگ، فعالیتیابند به تجارتشوند و به جامعه راه میآن کودکان بعدها هم که بزرگتر می

 هاي کوچک می سپارند، با سود اندک!در آینده دل به تجارت اندیشند... این کودکانگروهی با سود کالن می

 ایجاد چنین شرایطی، دقیقاً کار نخبگان هر جامعه است.

آوریم. ما هستیم که جامعه را به سمت و سوي دوستان عزیز؛ ما هستیم که شرایط نخبگی را در خود فراهم می

 زنیم.نادرست خویش رقم می دلخواه سوق می دهیم و ما هستیم که آینده نسل ها را با تصمیمات درست و 

فشاریم، قرار است کدام نقطه از یما میاي را که در کابین هواپدوست گرامی ام اشاره کردند؛ مراقب باشیم دگمه

 این پرنده غول پیکر را به حرکت درآورد؟!
  

*** 
  

 زندگی مجردي همراه خانواده!
  
از همکاران عزیزي که بحث را به رمز و راز نخبگی و همچنین مسئولیت نخبگان کشاندند، سپاسگزارم. من از »

 گویند:ها را دوست دارم که میالمثل آنها دل خوشی ندارم، اما این ضربانگلیسی

 اي باید درباره آن سخن گفت.براي حل هر مسئله 

آورند. بدین جهت بحث نخبگی و شرایط و آثار آن، از مباحث کارآمدي هستندکه نتایج بسیار مفیدي به بار می

نخبگان  هايمن مایلم جزآنچه دوستان و همکاران عزیزم به آن اشاره کردند، به یکی دیگر از مسئولیت

 «پرداخته، قدري درخصوص آن حرف بزنم...



استادي که عنان سخن را به دست گرفته، خود از نخبگان و عضو هیئت علمی یکی از دانشگاههاي معتبر کشور 

است. دانشگاهی که در زمره صد دانشگاه برتر جهان شمرده شده و تحصیل و تدریس در آن افتخار بزرگی به 

 نشیند.آید، الجرم بر دل میگوید، و سخن او از دل برمیوقتی چنین می آید. از این روحساب می

در این نکات باید دقت کرد. اینها دُرّ و جواهر است. حرف نیست، نخ تسبیح فرهنگ این مرز و بوم است که 

 کند.اجزاي گوناگون آن را کنار هم قرار داده، از پراکندگی آنها جلوگیري می

نگري در جامعه و بازداشتن مردم از هاي نخبگان ایجاد روحیه ژرفمسئولیتیکی از وظایف و  -

 نگري است.سطحی

اي اشاره کنم که یادآوري آن براي خود من نیز اسباب ناراحتی و تکدّر متأسفم که در این نشست باید به نکته

کنند و بسنده می خاطر است و آن اینکه دانشجویان و جوانان ما در بخش قابل توجهی به مسائل سطحی

کنند همچون غوّاصی که باید در اعماق، نفوذ کرده و در عوالم ناشناخته کاوش کند، در اقیانوس دانش غور نمی

 کاوند.و ژرفاي دریاي علم را نمی

 آیا نخبگان در این زمینه مسئولیتی ندارند؟

نها درباره مبحث خویش نظر چندي پیش در وقت پایانی کالس، بحثی را با دانشجویان مطرح کردم و از آ

خواستم. عده زیادي از آنان با سخن من مخالفت کردند و البته این رشته در دانشگاه سرِ دراز دارد... در آن 

 فرصت کوتاه مجال نشد به تفصیل به بحث و گفتگو بپردازیم و من ادامه سخن را به جلسه بعد موکول کردم.

ز دانشجوها گفت: استاد؛ شما از اینکه تعداد زیادي از مجموع آمدم که یکی اداشتم از کالس بیرون می

 کنند، هراسی ندارید؟!دانشجویان کالس با سخن شما مخالفت می

از راهی که رفته بودم، برگشتم. درِ کالس را آهسته بستم و گفتم اگر شما را جداً و واقعاً اهل تحقیق یافته بودم، 

آپ و تانگو و تلگرام هستید. ا ـ دانشجویان امروز ـ نسل وایبر و واتسهراسیدم. اما بسیاري از شمبایستی می

 دریایی از معلومات دارید؛ با عمق چند سانت!

اند. نگاهی به خودتان ریزي و طراحی خود، موفق بودهاند و الحق در برنامهکاري که دشمنان نخبه طراحی کرده

تر مرور کنید... چه می تر و جزئیبار دیگر و این بار دقیق هاي اجتماعی یکبیاندازید و رابطه خود را با شبکه

 بینید؟

  آپ مشارکت دارید، دقت کرده اید؟در گروههایی که در وایبر و واتس

کنید. در گروههاي متعدد عضو هستید و دائماً ها وقت می گذارید، هزاران حرف و سخن ردّ و بدل میساعت

هاي اجتماعی افزایید. آنقدر غرق در شبکهتر در گروهها میدوستان قدیمیدوستان جدید خود را به مجموعه 

کنید. فامیل که ها دیگر پرهیاهو و فعال مشارکت نمیکنید. در مهمانیهستید که سایر قضایا را فراموش می

 کند.شوید، جسم شما کنار یکدیگر است، ذهن و روح و روان شما جاي دیگري سیر میدور هم جمع می

اید، به مشتریان خود اهمیت ی اگر کنار حرفه درس خواندن و دانشجویی، شغل دیگري هم دست و پا کردهحت

 دهید.نمی



اي رود، شما از جاي خود ذرهکند و از مغازه بیرون میاجناس شما را نگاه می شود،مشتري وارد مغازه شما می

 جنبید... چون غرق وایبر هستید.نمی

ها و عقایدي که باید کنید! مجرد از افکار، ایدهچند حضور دارید، اما مجردي زندگی میپیش خانواده نیز هر

 آینده شما را رقم بزنند.

دانم این مخالفت عمق ندارد؛ ژرف نیست. مثل مخالفت عضو نه؛ من از مخالفت شما هراسی ندارم. چون می

شود. با سالم شود. استدالل عمیقی مطرح نمییک گروه است در وایبر با سایر اعضاء؛ بر سرِ آن ایستادگی نمی

 شود.یابد و بحث دیگر و گفتگوي دیگري آغاز میو صلواتی کار فیصله می

دانید چرا؟ چون معتقدم این تأیید نیز شوم. میحتی باید بگویم که من از تأیید شما هم چندان خشنود نمی

 است.« الماءکالملح علی»ها یباي عرببر بنیان استوار دلیل و برهان تکیه ندارد. به تعبیر ز

 ریزد!اش فرو میخانه نمکی است ، بنا شده بر کناره دریا.... موجی که بزند زیر آن، همه 

 براي اینکه گمان نکنید بی دلیل سخن می گویم، بگذارید مثالی بزنم:

 ایشان پشت قرآن اهلل بهجت آمده بود که هاي اجتماعی مطلبی در باره آیتچند وقت قبل در شبکه 

شخصی شان نوشته بودند هرکس بعد از نماز صبح فالن دعا را بخواند به هر آرزویی که داشته باشد دست 

 یابد، هرچند تشرف محضر حضرت ولی عصر)عج( باشد.می

این مطلب را هزاران نفر در گروههاي مختلف براي یکدیگر ارسال کردند. آیا یکی پرسید این حرف درست 

با فرزند ایشان تماس گرفت که براي این سخن تأییدي بگیرد؟ یکی تصویري از آن صفحه قرآن  است؟ یکی

 مطالبه کرد؟

اي از خودم در وایبر گذاشتم. مدتی گذشت. دیدم کسی دوست دیگري به خود من گفت که چندي پیش جمله

داده بود. این حال و روز  همان جمله را براي من فرستاده است با این تفاوت که آن را به کنفوسیوس نسبت

 هاي نسل وایبر است!بر و بچه

شدید؟ دشمن با هزاران ها شادمان میهراسیدید؟ از این موافقتها میاگر شما جاي من بودید، از این مخالفت

  ایم؟است. ما چه کردهها رسیده پژوه به این مدلساعت فکر و تأمل، با استفاده از اندیشه صدها نخبه دانش

ستان عزیز؛ همکاران گرانقدر... گمان نکنید من قصد دارم با طرح این مباحث بذر ناامیدي در دل شما بکارم دو

هاي وجودي جوانان برومندمان غفلت کنیم. هرگز؛ من دوست دارم به فکر عالج دردي باشیم که تا از ظرفیت

مخاطب من شما استادان فهیم و فرهیخته  دانم وقتیدشمنان ما آگاهانه و متعمدانه آن ر ایجاد کرده اند و می

 هستید؛ سخنم هدر نمی شود . چرا که :

 در خانه اگر کس است، یک حرف بس است!
  

*** 
  

 به خاطر چه چیزي باید از تو یاد کنند؟



نگري حرف زدیم. چه عالی؛ که موضوعاتی از این دست محور نگري و پرهیز از سطحیچقدر خوب؛ که از ژرف» 

 هاي ارزشنمدي باشند.نشستچنین 

دهد نخبگان اي که نشان میکند. نمونهشناسم که در تکمیل این پازل به همه ما کمک میمن نمونه جالبی می

اي نهادینه نموده، به آن ارزش و اعتباري بخشند که سکه رایج نگري را در جامعهتوانند ژرفورزان میو اندیشه

 محافل علمی و دانشگاهی شود.

اي به آنها نگاه کنید، شنیدنی و ها هم ارزش بازگو کردن دارند، هم ارزش الگوگیري. از هر زاویهنمونه این

 «جذابند! 

گویند، ذهن اند، سخن میهاي عملی که دیده یا شنیدههاي خویش، یا از نمونهگاهی که استادان از تجربه

 شوند.علم و تجربه از آنها گشوده می هایی ازکنند که دریچهمخاطبان خویش را درگیر مباحثی می

آفرینند و سازند. شوق و حرکت میها را ـ هرچند در جوامع دور ـ به هم نزدیک میهاي عملی، فرهنگنمونه

 زنند.درک درست و عمیقی از رویدادها را رقم می

 ان خویش بیان نماید.هاي ارزشمند براي سایر همکاراي از این تجربهاکنون استادي درصدد برآمده تا نمونه

من دوستی دارم که تصویرگر کتاب کودک و نوجوان است و تاکنون دهها کتاب از این دست را نقاشی و  -

گفت که همه ساله در شهر بلونیاي ایتالیا برگزار اي میتصویرگري کرده است. روزي با من سخن از جشنواره

 گیرند.شده، مورد داوري قرار می ها و تصاویر در آن جمع آوريترین عکسشود و ژرفمی

 وي برخی از آثار خود را براي این جشنواره فرستاده و به همین جهت به جشنواره بلونیا دعوت شده بود.

گفت شاخص انتخاب برترین تصاویر در این جشنواره، نگاه ژرف و ویژه به اشیا و محیط پیرامون است. او می

شوند که شوند. تصاویري انتخاب میها و تصاویر انتخاب نمیین عکسچون زیبایی مالک نیست، طبعاً زیباتر

  حرفی براي گفتن دارند!

کند. این تصویردر هیئت داوران از میان مجموع آثار رسیده، یکی را به عنوان تصویر برگزیده انتخاب می

 ن قرار می گیرد.شود و در اختیار همه عکاسان و تصویرگراهمان جشنواره به صورت کارت پستال چاپ می

خواهی تصویر برگزیده امسال را همکاران عزیز؛ نکته جالب این ماجرا اینجاست. دوستم به من گفت: می

مشاهده کنی؟ و هنگامی که عالقه مرا به دیدن آن تصویر دید، کارت پستال زیبایی را از کشوي میز خود 

وایا و جوانب گوناگون آن را از نظر گذراندم. او بیرون آورد و نشانم داد. من نگاه دقیقی به تصویر کردم و ز

 بینی؟انگیز پرسید: چه میکوتاه و تأمل

پاشد! واقعاً از دیدن تصویر ـ آن هم در یک نگاه ساده و اي بذر میدخترک کشاورزي که دارد در مزرعه -

 شد فهمید.ابتدایی ـ چیزي بیش از این نمی

  عکس رمزگشایی کرد. اما دوست من، قدم به قدم از ظرائف آن

دار او بینداز. پیراهن پاره او را ببین. این قیافه به این دختر کشاورز نیست. نگاهی به لباس مندرس و وصله

ماند، نه دختر کشاورزي که از حد متوسطی از امکانات برخوردار است. بذرپاشی هم در فقیران و تهدیدستان می

 چین بیشتر شبیه است تا بذرپاش.خوشهکار نیست. حالت دست او را ببین، به 



محصولش برداشت شده؛ کاهها یک سو و  کنند. این زمین،ضمناً در زمین شخم زده آماده کِشت، بذرپاشی می

ها سوي دیگر قرار دارند. پس نه دختر زارع است و کشاورز؛ نه کار او بذرپاشی... به جایی که ایستاده و گندم

  اي که در دست دارد. او جایی ایستاده که کاهها قرار گرفته است...و کاسه کند نگاه کن،چینی میخوشه

 کنم.معادله بکلی عوض شد. اکنون با نگاهی متفاوت و از زاویه اي دقیق به این عکس نگاه می

بضاعتی است که بعد از برداشت محصول، با جامی در دست، آمده است تا تک این دختر، بچه فقیر و بی

ندم را که از دست کشاورزي گریخته و در میان کاهها پنهان شده، بردارد. از آن قوت الیموتی فراهم هاي گدانه

 نموده، دست کم یک وعده شکم گرسنه خود را با آن سیرکند.

شود تا این افتد، آثاري از سراسر جهان فراخوانده میاي به راه میهمکاران عزیز؛ من در شگفتم که جشنواره

 اي واضح و شفاف به جهانیان اعالم نماید که :ونهپیام را به گ

دهید.. پیش از آنکه جذابیت و زیبایی، شما را کشید، اگر شاتر دوربینی را فشار میاگر تصویري را روي بوم می

خیره کند، بیندیشید. ژرف بیندیشید و اندکی ـ فقط اندکی ـ از سطح به درون نفوذ کنید. آثاري خلق کنید که 

شان شود. آثاري که بعد از شما بمانند و شاید دهها سال بعد با قیمت فاي آنها، باعث ماندگاريعمق و ژر

 ها خریداري شوند.ها و موزهگرانی براي نگارخانه

حسن ختام سخن من خاطره جالبی از پیتر دراکر دانشمند بزرگ اتریشی و از برجسته ترین نظریه  اجازه دهید

 .شدپردازان مدیریت در جهان با

او در یکی از سخنرانی هاي خویش گفته بود من سیزده ساله بودم که معلمم پرسشی را سر کالس مطرح کرد 

 .که منشأ دگرگونی شدیدي در زندگیم شد

او همان وقت گفت که انتظار ندارم بتوانید به سؤال من پاسخ دهید؛ اما اگر در سن پنجاه سالگی هم نتوانید 

 این صورت حتم بدانید زندگی تان را تباه کرده اید. پاسخی براي آن بیابید، در

 آن سؤال این بود:

 به خاطر چه چیزي باید از تو یاد کنند؟

شاید اندیشه ژرف نگري که رفتارهاي عمیق و دقیق ما را می سازند، از جمله چیزهایی باشند که از ما یاد کنند. 

 شاید...!
  

*** 
  

 برزیلی هایی که پرتغالی حرف می زدند
  
هاي خطیر آن سخن گفتند. هوشمندي، چندتن از استادان، یک به یک، درباره نخبگی، شرایط، آثار و مسئولیت»

گرایی و ژرف نگري از تیزبینی، دوراندیشی، نگاه دقیق به اشیا و موجودات، آگاهی از شرایط زمان و مکان، عقل

قرار داده، قدري پیرامون آنها صحبت کردند.  جمله خصوصیاتی بود که دوستان و همکاران عزیز مورد یادآوري

 خواهم از عنصر دیگري نام برده و بحث خویش را با بیان این موضوع تکمیل کنم.من می



المللی نیز در ایجاد و تداوم خصلت نخبگی مهم و من معتقدم عالوه بر همه موارد یاد شده، تفکر فرامرزي و بین

  «.اساسی است

المللی بود که کرسی درس اي بیني که زبان به بیان این سخنان گشود، خود چهرهگفت. استاداو راست می

وي در معتبرترین دانشگاههاي جهان اعتباري ویژه داشت. او همچنین با استادانی از پنج قاره جهان ارتباط 

 هاي مشترک نگاشته بود.علمی برقرار کرده، حتی مقاالت و کتاب

کرد و بخش دیگر را در یکی از دانشگاههاي مطرح اروپا را در ایران تدریس میاکنون نیز بخشی از سال وي هم

هاي علمی و پژوهشی اشتغال داشت. ازاین رو، بیانات وي براي قاطبه استادان مقبول و به تدریس و فعالیت

 پذیرفتنی بود.

بازگشته بودم، با موافقت  من سالها پیش از این ، آنگاه که مدت مدیدي را در آلمان زندگی کرده و به وطنم -

اندازي هاي انرژي را در ایران و در مقطع کارشناسی ارشد راهبرخی دانشگاههاي معتبر داخل ، رشته سیستم

 کردم.

مدار و هایی وجود دارند که بین انسان، این یکتا موجود عقلسیگنال -یا بهتر بگویم  -ها در رشته من ویژگی

 بخش که باعثکنند. نیرویی پیش برنده و تکاملعالمیان ارتباط برقرارمیورز هستی، با خداوند اندیشه

نیروي »می شود انسان گام به گام به خداوند نزدیک شده و در مسیر او قدم بردارد. من از این نیرو با عنوان  

قاعده  دهد، از استثناهابرم. نیرویی که به زندگی انسان رنگ خدا مینام می« خردمند و ناشناخته هستی

 نهد.هاي جدیدي را بنیان میهاي اساسی درهم آمیخته و شاکلهها را با سؤالسازد، مهارتمی

ام و کرسی درس ما در اغلب دانشگاههاي بزرگ جهان دایر است. من به بسیاري از کشورهاي دنیا سفر کرده

واره نیز سعی من بر آن بوده ام. همهاي گوناگون انرژي است، تدریس کردهاین درس را که مرتبط با سیستم

در درس خویش مدد بگیرم و از چنین ظرفیت گسترده اي براي « نیروي خردمند و ناشناخته هستی»که از آن 

 المللی استفاده کنم.نیل به آن تفکر فرامرزي و بین

م تازگی روزي در یکی از دانشگاهها با سؤال جالبی از سوي یکی از همکاران جوان خود مواجه شدم که برای

 داشت.

او از من پرسید پشتوانه این طرز تفکر شما حضور سالیان متمادي در خارج از کشور است. ما که تاکنون پاي خود 

  المللی پیدا کنیم؟توانیم تفکر فرامرزي و بینایم، چطور میرا از ایران بیرون نگذاشته

 دادم.باید پاسخ در خور توجهی به او میاي بود. الجرم من نیز و زیرکانه بی اغراق سؤال هوشمندانه

اند. اگر کسی از جاي دیگري به کنند که در تمام عمر پرتغالی حرف زدهگفتم در برزیل مردمانی زندگی می

 کنند که از کره مریخ آمده است.سرزمین آنان بیاید و یا به زبان دیگري جز پرتغالی سخن بگوید، خیال می

 ن این آدمها با این دامنه ارتباطی محدود، کسانی را دیده ام که فرامرزيکنید که من در میاباور می

  کردند؟المللی فکر میمی اندیشیدند و بین 

پرسید چطور؟ آنان که هرگز از منطقه زندگی خویش پا فراتر ننهاده، زندگی در نقطه دیگري را تجربه البد می

هاي دنیا دیگر سخن بگویند، با زرنگی تمام خود را با آدماي به زبان نکرده بودند و حتی نمی توانستند کلمه



زدند. آنان در یک بده بستان کامالً طبیعی اطالعات گسترده خود را درباره زندگی در آن اي گره میدیده

بردند. در دادند و در مقابل از اطالعات وسیع وي درباره چهار گوشه عالم بهره میمنطقه در اختیار او قرار می

کردند و در نتیجه هردو به تفکري خالق و فرامرزي ع آنان در یک سیکل ارتباطی متوازن همدیگر را کامل میواق

 یافتند.دست می

بست وجود ندارد. آنان در پایان هر راهی، مسیري به سوي هدفی بزرگتر، دوستان عزیز؛ براي نخبگان بن

 دارند.بلند گام برمی گشایند و در نتیجه دائماً در راههاي تازه با اهدافمی

  این جمله چارلی چاپلین مشعل روشنی در جاده نخبگی است:

 «هر کاري، راهی دارد. باید بگردید و آن را پیدا کنید!»
  

 


