
 

 (21یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 چگونه کسی رئیس می شود؟

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

 اهل 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 ای استاد از دانشگاههای گوناگون با طرز تفکرهای مختلف در یک نشست هم 

 بحث و گفتگو می پردازند.اندیشی مجازی حاضر شده و به 

 حرف های عالمانه ای را مطرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند.

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 نوشیدن:  و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب

 شعر ارزشمندی در ادبیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوری آن لذت می برم:

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!

 نیم، استادانی عمر خویش را گذاشته اند تا ما به این گنجینه ها دست یابیم.باور ک

 .شماره پیشین را البد دیده اید. امید است مطالعه این مطالب خالی از فایده نباشد

 چیزی نیست. اگر هست، برگ سبزی است، تحفه درویش!

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راهتان
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 دوربین و یک ایده خالقانه!چهار 

 دوستان و همکاران عزیز؛ آیا میل دارید از این بحث عبور کنیم و به بحث جذاب دیگری بپردازیم؟»

آنچه همکاران ما بیان کردند، تلنگری به برخی آدمها و سازمانها بود که اگر تاکنون از پژوهش جمعی غفلت 

 در جهت احیای این فرهنگ گامی ولو کوچک بردارند.اند، قدری به فکر بیفتند، تأمل کنند و ورزیده

صحبت کنم و امیدوارم استادان عزیز نیز به « خالقیت در پژوهش»خواهم قدری درباره اما من امروز می

 فراخور حال، از این دست سخنان بگویند و تنور این بحث علمی را گرم تر کنند.

نم، تذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه کلمه اما پیش از آنکه درباره خالقیت در پژوهش حرفی بز

 انگیزد!خالقیت حسّ بسیار خوبی را در من برمی

های مرا تیز خالقیت و ابتکارعمل، آدمهای خالق و... شاخک عبارت هایی همچون رفتارهای خالقانه،

 !ها و گفتگوهاکند برای این قبیل بحثکنند. به تعبیری عوامانه سرم درد میمی

گفتیم. چندی پیش با دوستی که مدتی در ایتالیا و بویژه ونیز زندگی کرده بود، از هر دری سخنی می

خاطره جالبی را تعریف کرد که حاکی از یک ایده خالقانه بود. گفت هنگام گشت و گذار در این شهر منحصر 

تفریح و پرسه زنی بودند؛ پدر و به فرد اروپایی به یک خانواده چهارنفری برخوردم که سوار بر قایق مشغول 

 مادر و دختر و پسر!

اند. با تعجب دیدم که هریک از آنها دوربینی در دست دارد و ای دیگر از اروپا آمدهمعلوم بود از نقطه

 مشغول عکسبرداری است.... چهار نفر؛ چهار دوربین!

گفتم من آدم کنجکاوی هستم. برایم جالب بود. صدایشان کردم و با قایق به سمت من آمدند. به آنها 

 شود؟ممکن است بدانم چرا هریک از شما دوربینی در دست دارد؟ آیا با یک دوربین کار شما انجام نمی

 پدر خانواده جواب مرا داد؛

نشینیم و کند. وقتی شب هنگام با هم میهریک از ما از زاویه دید خود عکسبرداری می        -

کنیم، از طرز فکر و زاویه دید یکدیگر نیز لذت می بریم. این تصاویر یها و تصاویر را مرور معکس

 «چندان مهم نیستند. مهم آن است که برای هریک از ما چه چیزی قابل تصویربرداری بوده است!

 رسد این مقدمه برای ورود در بحث، مقدمه خوب و قابل قبولی باشد.به نظر می

تواند در کاربردی کردن آن الب حکایت، خاطره یا داستان میهمیشه بیان مفاهیم عمیق و کلیدی در ق

 مفهوم نقش مؤثری داشته باشد.



اکنون که از خالقیت سخن به میان آمد اجازه دهید به برخی از تعاریف آن اشاره کنیم. برخی خالقیت را 

دیگر معتقدند  حل مشخصی برای آنها نیافته است. برخیدانند که فرد قبالً راهتوانایی حل مسائلی می

خالقیت فرآیندی است که نتیجه آن کار یا فعالیت جدیدی باشد. گروهی دیگر کاری را که در زمان 

نامند و ای باشد، خالقیت میمشخصی توسط گروهی مشخص، مفید و ارزشمند تلقی شده و منشأ اثر تازه

یا مفهوم جدید، خالقیت معنا های ذهنی را برای ایجاد یک فکر ای دیگر نیز به کارگیری تواناییعده

 کنند.می

                                    بینید که در تعریف خالقیت ـ به هریک از تعاریف که اشاره کنیم ـمی

 حداقل سه عنصر اصلی نهفته است:

 زند.شخص خالق که رفتار خالقانه و مبتکرانه از او سر می      .2

 شود.فرآیند خالقیت و یا تفکر خالق که باعث تغییر می     .1

 محصول یا نتیجه خالقیت که ابداع و خلق اثری تازه یا بدیع است.     .3

شود که در نوع خود ای منتهی میاگر در پژوهشگری این عنصر وجود داشته باشد، به پژوهش خالقانه

 نظیر است.نظیر یا الاقل کمبی

خواهد خالقیت را در پژوهش خویش دخیل کرده، عنوان ندم؛ پژوهشگری که میدوستان عزیز و ارجم

های متداول را درهم شکسته و را از آنِ خود کند، نخست باید قواعد و چارچوب« پژوهشگر خالق»پرطمطراق 

آنها را زیر سوال ببرد. آنگاه به جای سرعت در انجام پژوهش وجهه همت خویش را مصروف دقت در 

ای که برای سایرین دست نیافتنی است، از اید. همچنین رؤیاپردازی و تفکر نسبت به آیندهپژوهش نم

بندی ها و افکار خویش را دستهلوازم و الزامات خالقیت در پژوهش است. چنین پژوهشگری باید ایده

فراهم آورد و در نموده، نظم و ترتیب منطقی به افکار و آرای خویش دهد. زمینه تبادل افکار و تضارب آرا را 

محیط کار و زندگی خود تغییرات فاحشی ایجاد کند. همچنین شوق یادگیری و معاشرت با افراد خالق از 

 دیگر شرایط اساسی پژوهش خالقانه است.

 مالحظه می کنید که از پژوهش تا پژوهش خالقانه راه زیادی است که باید پیموده شود!

  

*** 

 سه رکن پژوهش خلّاق پذیریریسکپذیری، کنجکاوی و انعطاف 

 چه عنوان زیبا و جالبی: خالقیت در پژوهش!»



جمع استادان را به سمت و سوی این مفهوم « پژوهشگر خالق»برخی دوستان با برشمردن شرایط یک 

 ای را برای نقد و بررسی این موضوع فراهم آورند.کاربردی سوق داده و زمینه

استفاده نموده به موضوع دیگری اشاره کنم و آن لوازم و اقتضائات خالقیت خواهم از این دستمایه من می

پذیری و خطرپذیری، انگیزه قوی پذیری و آمادگی جهت تغییر، ریسکانعطافاست. کنجکاوی و فکر سیال، 

 و محکم، اراده ثابت و مستحکم، تفکر بکر و مبتکرانه و... از مهمترین لوازم و اقتضائات خالقیت هستند.

اند، آدمهایی که نظم و ترتیب و انضباط آدمهای اتوکشیده که همواره از یک راه رفته و از همان راه برگشته

زند، آدمهایی که جرأت خطر کردن ندارند و آدمهایی که هرچیز را با حرف اول را در زندگی آنان می

 ، لزوماً پژوهشگران خالقی نیستند!و تفکری برای آینده ندارند کنند و طرح و برنامهآزمون و خطا قبول می

قطعاً بایستی دامنه این بحث را اندکی جمع و جور کرد تا ما را از مقصودمان بازندارد. زیرا خالقیت بحث 

توان درباره آن صحبت کرد. موضوع سخن ما خالقیت ـ به مفهوم ها میای است که ساعتبسیار گسترده

 ی کار داریم که خالقانه باشد.رایج خالقیت ـ نیست، بلکه ما با پژوهش

 های یک پژوهش علمی را داشته ، از عنصر خالقیت هم برخوردار باشد. یعنی مؤلفه

شود، هم توانایی فکری را انجام چنین پژوهشی یک مهارت گسترده است. هم از عنصر فکر استفاده می

یست و با بسیاری از آدمها از یابد که شبیه دیگران ندهد. آدمی در این عرصه بخوبی درمیافزایش می

شود که یک پاسخ ـ آن هم پاسخی که مورد انتظار است زمین تا آسمان تفاوت دارد. او همچنین متوجه می

های متنوع و تازه است. پژوهشگر خالق همچنین مشکالت کار کند و به دنبال پاسخـ عطش او را برطرف نمی

او در پاسخ به سؤاالت پژوهش زبانزد   پذیریکند. انعطافهای متداول حل نمیپژوهشی خویش را با روش

خاص و عام است. گویا با پیش گرفتن چنین روشی فرد میان خود و محیط اطراف خویش نوعی هماهنگی 

ای العادههای مؤثری که برداشته است، به رضایتمندی و خشنودی باطنی فوقآورد و به خاطر گامبوجود می

ای است که مهارت پژوهش خالقانه باعث آفرینش آنها های گستردهمه عرصهیابد. اینها هدست می

 شود.می

                        اجازه دهید من از یک مثال ساده برای تدارک یک پژوهش خالقانه استفاده کنم.

 من روانشناسم و عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

بمراتب فراختر  دانند که سروکار من با روح و روان آدمهاست و عرصه روح و روان انسان طبعاً همکاران می

 های دیگری است که ما عموماً با آنها سروکار داریم.تر از عرصهو گسترده

 شود؟ او سؤال خودروزی در یک گفتگوی صمیمانه، فرزندم از من پرسید: پدر جان! چگونه کسی رئیس می

تر دانید که این سؤال، کامالً هوشمندانه است و پاسخی بمراتب دقیقرا خیلی ساده مطرح کرد، اما شما می

 طلبد.تر میو هوشمندانه



من پاسخگویی به این پرسش را به تحقیق یک تیم خالق موکول کردم. این تیم متشکل از پژوهشگرانی 

 دند.شناس بوبود که برخی روانشناس و برخی دیگر جامعه

مبنای کار تیم، تحقیقات میدانی بود و آنان با بسیاری از مدیران و رؤسای دستگاهها در این باره بحث و 

 خوانید:بخشی از آنها را می هایی شدند که شما گفتگو کردند. حاصل این تحقیق گزاره

خاب آنها برای ای هستند. شایستگی و صالحیت مهمترین عامل انتبرخی آدمها، افراد شایسته      .2

 ریاست است.

 نمایند.کنند. از این رو خود را کاندیدای ریاست میبعضی افراد، احساس شایستگی می     .1

شوند تا در گاهی برخی آدمها توسط فرد پرنفوذی برای تصدی یک پست ریاستی، معرفی می     .3

مند سازند. پای نوعی مان بهرههای درون سازدوره ریاست، آن فرد پرنفوذ را از امتیازات یا رانت

 بستان در میان است.بده

 شوند.عقیده بودن با افراد درون یک سازمان، انتخاب میگاهی برخی آدمها به خاطر هم    .4

 گزینند.ای با آنان دارد، برای ریاست برمیگروهی دیگر، فردی را که وابستگی قومی یا قبیله     .5

 شود.گاهی اندیشه سیاسی خاصی عامل انتخاب فردی بعنوان رئیس یک مجموعه می    .6

برخی از اوقات نیز تعصبات مذهبی یا عوامل عقیدتی سبب انتصاب کسی در پست ریاست      .7

 گردد.می

 کنند.ای میگاهی برای آنکه شخص ثالثی به ریاست نرسد، فردی را رئیس سازمان یا مجموعه    .8

الحساب کسی بهتر از گیرند، چون خیرالموجودین هستند و علیبعضی رؤسا، پست ریاست می    .9

 آنان وجود ندارد.

کند تا حساب گاهی انتصاب فردی به ریاست، ادای دین کسی نسبت به اوست. او را رئیس می  .21

 حساب شوند!بی

شود، تا در لوای او هرکس عرضگی رئیس میگاهی کسی به خاطر بی ]یکی، عالی است   این[. 22

 خواهد بکند و فریادی به اعتراض بلند نشود.هرکاری می



بیان بودن، شود؛ خوشای می.گاهی ویژگی خاصی سبب انتخاب شخصی به ریاست مجموعه21

این   از جمله زیرک بودن، آشنایی با فرهنگ و اوضاع و احوال منطقه، رشته تخصصی دانشگاهی

 ها هستند.ویژگی

 رسد.ای به ریاست میخواهی از عده.گاهی کسی به خاطر تظلم23

 نشانند.گیری، کسی را در پستی میگیری یا انتقامگاهی نیز برای مچ  .24

 [سپارند. خواهی را از سر واکنند، مسئولیتی یا پستی را به او می.گاهی برای آنکه فردِ زیاده25

گشت، ریاست برخی دانشگاههای مهم را مرسوم بود که اگر سفیری از کشور بزرگی بازنمی زمان شاه

 ]گذاشتند.برای او کنار می

 گزینند.کسوت است، برای پستی برمیهای ورزشی ـ کسی را که پیشگاهی ـ بویژه در عرصه  .26

نوان رئیس انتخاب .گاهی نیز ریاست، نوبتی است. )شبیه مدل پوتین ـ مدودف( کسی را به ع27

همجواری را ادا کند و... این چرخه  کنند تا هنگامی که دوره ریاست وی خاتمه یافت، او نیز حقمی

 ادامه یابد!

  

هایی را که در بحث دوستان عزیز؛ تاکنون از این زاویه به این موضوع نگریسته بودید؟ قطعاً برخی از گزینه

 تازگی داشت.تصدی ریاست رؤسا برشمردیم، برای شما 

کنید که هایی از این دست ـ ممکن است مدتها به طول انجامد، ولی مالحظه میچنین پژوهشی ـ یا پژوهش

 آورد؟!ای سربرمیاز چه سخنان تازه

  

*** 

                                    

 مدرک گرایی؛ شوک امروز و آینده!

کنم مورد نقبی بزنیم به بحث جالب دیگری که گمان میدوستان و همفکران صمیمی؛ موافقید از همین جا »

 ابتالی بسیاری از ما نیز هست؟

استادان گرامی سخن از خالقیت در پژوهش گفتند. اجازه دهید من نیز از همین سخن بهره برده، قدری از 

 خالقیت در آموزش بگویم.



گرایی به سوی ا حرکت از مدرکو پیش از آن پرسشی بنیادین را مطرح کنم و آن اینکه آیا به زعم شم

 شود؟نفس علم و دانش، نوعی خالقیت در آموزش محسوب می

 قرن پیش مطرح می شد، پاسخ منفی بود!قطعاً اگر این سؤال نیم

جویی، خالقیت است؟ مگر ما جز این گرایی و دانشحتی ممکن بود ما را به سُخره بگیرند که مگر نفس علم

 وظیفه دیگری هم داریم؟

کوب، سیدجعفر الزمان فروزانفر، عبدالحسین زرینصل آن نوع تفکر تربیت استادانی چون بدیعحا

 درخشیدند.شهیدی، ابوالقاسم گرجی، سیدمحمود حسابی و... بود که هریک بر تارک علم و دانش می

دغدغه نام و پژوهان ما ای پیدا شد و مدرک، اعتباری پیدا کرد و خیلی از دانشبعدها آهسته آهسته زاویه

 نان را جایگزین فضل و دانش نمودند!

ها کاالی درجه دو و سه شمرده شد و ما به جایی رسیدیم که امروز حرکت دانش از میان نرفت، اما نزد خیلی

 پژوهی نوعی خالقیت شمرده می شود!گرایی به سوی دانشاز مدرک

پژوه ، جامعه علمی کشور از تولید دانش و دانشدر تمام این دوره ها که همواره با فراز و نشیب همراه بوده

 روشنی ما نیست!ها اسباب چشمبازنمانده است، اما چه کنیم که گاهی مقایسه

خواهم تأسف بخورم و اندکی تحسّر و غصه، از اینکه امروز برخی صاحبان مدرک، گاهی از مهارت و می

شویم که داشتن مدرک به تنهایی رد دورانی میاند. درحالی که ما داریم به سرعت وادانش کافی کم بهره

 العاده مهم است.کافی نیست. مهارت نیز فوق

گویم: تالش کنید مدرک بگیرید تا شما را بپذیرند و کوشش کنید از این رو من همواره به دانشجویانم می

 مهارت کسب کنید تا شما را در گردونه نگه دارند!

گرایی به سمت دانش و علم، خالقیت در آموزش شمرده رکت از مدرکاالسف، حبله، در چنین دورانی، مع

 «شود. می

ای که در آن علم و دانش ارزش واقعی پژوهی سخن گفته شد. آیندهپیش از این اندکی درباره آینده

 خود را بازیابد و تازگی و نشاط جای کهنگی و اندراس را پر کند.

از جامعه « پرستیژ»و « کالس»و « پُز»شان مورد تجلیل قرار گیرند و واقعیای که آدمها بخاطر دارایی آینده

که سر بر آورد « هاایده»که مشام جان ما را پر کُند و چه « هاتازه»علمی و پژوهشی رخت بربندد. آن روز چه 

 های جهل و نادانی بدَرد!و پرده



الوین تافلر بحثی « شوک آینده»ز کتاب اکنون که از تازگی و طراوت علمی سخن گفته شد، مناسب است ا

 جا، جای طرح آن است.به میان آوریم که اتفاقاً همین

شوند، گوید که وقتی مردم مقهور تغییر میتافلر در پرفروش ترین کتاب خویش از اتفاقاتی سخن می

 کنند.می اتخاذ  گوید که آنان برای انطباق با آیندههایی سخن میآید و از شیوهبرایشان پیش می

ما »گوید: را برای آن برگزیده است، می« تازگی»که عنوان جذاب « شوک آینده»وی در بخش سوم کتاب 

خواهیم جامعه فعلی را اندکی تغییر دهیم و آن را از جامعه درحال ایجاد جامعه جدیدی هستیم. نمی

ن فرض ساده هنوز اثر چندانی در خواهیم جامعه جدیدی بسازیم... اما ایتر سازیم. بلکه میکنونی گسترده

 شعور و آگاهی ما بر جای نگذاشته است!

... بیایید با ترکیب کردن فکر منطقی و قوه تخیلی که در اختیار داریم، خود را در آینده مجسم کنیم و از 

ده شود که ترس از خطا کردن را موقتاً رها کرخطاهای اتفاقی نهراسیم. زیرا تخیل وقتی واقعاً آزاد می

خواهیم به آینده فکر کنیم، بهتر است شجاعت را وجهه همت خویش قرار دهیم، باشیم. وانگهی حال که می

 نه احتیاط را.

اکنون مشغول ای درخواهیم یافت که به سخن افرادی گوش بسپاریم که از همدلیل این امر را لحظه

هایشان درحال زمایشگاهها و کارخانهگویند که در گوشه آهایی سخن میاند و از پیشرفتساختن آینده

 «تکوین است.

ایم؟ گوید، همین امروز ماست! آیا ما در چنین جایگاهی نشستهای که تافلر از آن سخن میگمان آیندهبی

 گذارد ما در چنین جایگاهی بنشینیم؟آیا گرایش به مدرک می

دت حوزه و دانشگاه تشکیل شد ، چندی پیش در نشستی که در دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت وح

 ای اشاره کرد که خالی از لطف نیست.وزیر سابق علوم و رئیس اسبق دانشگاه تهران به نکته

ای که من رئیس دانشگاه تهران بودم، مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی نیز استاد و عضو وی گفت در دوره

آذر)روز وحدت حوزه و  17از قضا با روز هیئت رئیسه دانشگاه بود. در یکی از جلسات هیئت رئیسه که 

 دانشگاه( مقارن شده بود، ایشان اجازه خواست تا سخنی بر زبان آورد.

العاده کتوم و ای دارند خیلی خشنود شدیم. زیرا دکتر شهیدی فوقما از اینکه ایشان قصد بیان نکته

و شوخی بیان شد ولی عبرتی در  سخن بودند. ایشان در آن جلسه حرفی زدند که هرچند به زبان تلمیحکم

گریزی و آن نهفته بود. ایشان گفتند وقتی انقالب اسالمی پیروز شد ما خوشحال شدیم که مدرک

ستیزی حوزه به دانشگاه سرایت کرده و نظم و انضباط و ساماندهی دانشگاه به حوزه رسوخ خواهد کرد. نمره

نظمی گرایی ما دانشگاهیان را قبول کرد و ما بیکاما چندی که گذشت دیدیم کار بالعکس شد. حوزه مدر

 حوزه را پذیرفتیم.



این سخن دکتر شهیدی در آن روز زنگ خطری را به صدا درآوردکه امروز آثار و تبعات آن را بالعیان 

 کنیم.مشاهده می

این خالقیت بهرترتیب، اگر به دنبال بالندگی و حرکت سازنده رو به جلو در عرصه علم و دانش هستیم، از 

 نماها را کناری نهد.ای نداریم ، که دانش جایگاه اصیل خویش را بیابد و بساط سایر ارزشچاره

 کشد:بیت شعر حافظ که غم و اندوه دوران را به دوش می پایان سخن من آن شاه

 شکند بازارشزین تغابن که خزف می                   جای آن است که خون موج زند در دل لعل

 


