
 

                                                                                                                                        (       ۲یک فنجان فرهنگ )

 پيكاسو ژنرال مي شود

 حسين سروقامت

 علمي پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالميعضوهيئت 

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

 علم و خرد و یا همه کساني که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نيز خالي از فایده نباشد.

از دانشگاههای گوناگون با طرز تفكرهای مختلف در یک نشست هم اندیشي  فرض بر این است که عده ای استاد

 مجازی حاضر شده و به بحث و گفتگو مي پردازند.

 حرف های عالمانه ای را مطرح نموده، به نكات بدیعي اشاره مي کنند.

ویش آنان در حقيقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمين را ورق مي زنند. به رشد و بالندگي خ

 افزوده، طرحي نو در مي اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»و حاصل همه این بحث ها مي شود نيوشيدن کلي حرف خوب و نوشيدن: 

 شعر ارزشمندی در ادبيات عرب وجود دارد که من هميشه از یادآوری آن لذت مي برم:

عمق جان ادراک نمي کنند که ]در  مردمان، روغن صاف و زاللي را در جامي بلورین مشاهده مي کنند... اما از

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

 باور کنيم، استاداني عمر خویش را گذاشته اند تا ما به این گنجينه ها دست یابيم.

 .شماره پيشين را البد دیده اید. اميد است مطالعه این مطالب خالي از فایده نباشد

  

 رگ سبزی است، تحفه درویش!چيزی نيست. اگر هست، ب

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفيق الهي بدرقه راهتان
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 غربي اطالعات خود را در اختيار دانشجوی بيگانه قرار مي دهد  پروفسور

 هر کاری راهي دارد. باید بگردید و این راه را پيدا کنيد!»

آموزش از طریق »مهم تفكر خالق نخبگان را  من به این سخن چارلي چاپلين کامالً معتقدم و یكي از راههای

 دانم.مي« مقایسه

آدمهای هوشمند با دید وسيع و بينش عميقي که دارند و همچنين گستره علم و دانشي که از آن برخوردارند، 

های زنده و تأثيرگذار و جوامع پيشرفته و نوین مقایسه نموده ، همواره ميان آدمهای بزرگ و کارآمد، فرهنگ

 گزینند.ها را تشخيص داده و برميبرترین

های را محوربخشي از فعاليت« آموزش از طریق مقایسه»آنان اساس را در زندگي خود برآموزش نهاده و 

 اند.یادگيرانه خود قرار داده

همكاران عزیز؛ قبول دارید اگر بنيان زندگي کسي بر آموختن نهاده شود، آن زندگي رنگ کهنگي و اندراس 

 «اهد دید؟نخو

هرچند برای استادان غریب و نامأنوس نبود، اما از نوعي تازگي و طراوت « آموزش از طریق مقایسه»تعبير 

ای بر این جمالت بزنند، وی خود زبان پيش از آنكه استادان سؤالي را مطرح کنند و یا حاشيه  حكایت مي کرد.

نيز بود، برای حاضران تبيين نمود. کمترین « شناسيکتاب»به سخن گشود و مقصود خود را که حاوی نوعي 

برخي آثار  اندیشي مجازی آن است که فرصت سرک کشيدن بهفایده معرفي کتب سودمند دراین نشست هم

های دانشمندان مرتبط آورد. استاداني که گاهي بخاطر غور در آثار و اندیشهارزشمند را برای استادان فراهم مي

 مانند. با رشته خویش، از مطالعه آثار دیگر دانشمندان باز مي

اسي روانشن»آبادی استاد روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در کتاب محققانه خویش دکتر حسين لطف

برد که سالها پيش در دانشگاه لين شوپينگ سوئد از یک استاد برجسته تحقيقات تربيتي اسم مي« تربيتي

 افتخار شاگردی وی را داشته است.

را در چشم این شاگرد قدرشناس  - (Ingvar werdelin)پروفسور اینگوار وردلين  -آنچه این دانشمند فقيد 

 کند:ل صفات و خصوصياتي است که بدین ترتيب از آنها یاد ميدارد. در وهله اوبزرگ و ارجمند مي

دانش وسيع، توانایي عالي پژوهشي، قدرت نوآوری، تدریس مؤثر و موفق، احساس مسئوليت، کارآمدی و 

 پرکاری، شخصيت مصمم، نيرومند، شریف و خيرخواه!



ش از آنكه به مدارج علمي استاد دهد که او بيگوید که بوضوح نشان ميوی در وهله بعد از شرایطي سخن مي

 خویش اهميت دهد، شيفته شخصيت جذاب و صميمي وی شده است.

کنم این کتاب را ببينيد یا دست کم این بخش از کتاب را که نویسنده همكاران معزز؛ من پيشنهاد مي

 کند، مطالعه کنيد.پيرامون استاد خویش پروفسور وردلين مطالبي را مطرح مي

ین پروفسور دانشمند با وجود نگارش دهها اثر ارزشمند علمي، در حكم پدر و دوست شاگردان اینكه چطور ا

دار، پختگي خویش بوده است. اینكه نگاه انساني، زبان پرمهر، تيزهوشي و اندیشه منسجم، دانش معني

 شخصيت و صالبت رفتار او چگونه این شاگرد نورسته را شيفته و حيران وی کرده است.

و چطور در آغاز آشنایي با شاگرد خویش دو ساعت تمام وقت گذاشته تا شناخت بيشتری از ویژگيها، اینكه ا

 ای او بدست آورد و در ضمن او را با چگونگي تحصيل و کار و زندگي در سوئد آشنا کند.توانایيها و عالیق حرفه

فته و از آنان خواسته که یک آپارتمان اینكه وی در پایان اولين مالقات با اداره امور رفاهي دانشگاه تماس گر

دانشجویي در اختيار وی ، همسر و فرزندش قرار دهند و با چه صميميتي هشت جلد کتاب مهم و گران قيمت 

 های گوناگون روانشناسي آشنا شود.دانشگاهي را به صورت اماني در اختيار او قرار داده است که با حوزه

آموزد که در دوران گذشته ـ و تاکنون ـ که همواره طریق این مقایسه مي کند و ازاو ناخودآگاه مقایسه مي

ها قرار ارزشي را در اختيار شرقيهای کمها اصل و لبّ و جوهر علوم را برای خود نگه داشته و نسخه بدلغربي

ر دانشجوی دریغ اطالعات خود را در اختياشود بياند، چطور یک پروفسور و استاد بزرگ غربي حاضر ميداده

های درسي در کنار او و در اختيار اوست، تنها بيگانه قرار دهد و حتي سر جلسه امتحان وی را، درحالي که کتاب

سازترین بگذارد تا او براساس احترام و اعتماد متقابل مشغول نوشتن برگه امتحاني مهمترین و سرنوشت

 آزمون زندگي خود شود.

ين براساس مقایسه ای ميان پروفسور وردلين و سایر استاداني که تاکنون دانشجوی جوان و جویای نام، همچن

آموزد که چطور اعتماد به نفس و خودباوری و احساس حرمت و اهميت را در شاگردان خود زنده نگه دیده، مي

 دارد، تحقيق علمي را به آنان بياموزد و شخصيت بزرگ و ماندگاری در دل و جان شاگردان خویش به یادگار

 بگذارد.

  

  

 پيكاسو( وارد ارتش شود، حتماً ژنرال خواهد شد`(اگر پابلو



؛ تعبير جالبي است که دوست و همكار عزیزم بدان پرداخته و در باره آن نكات نابي «آموزش از طریق مقایسه»

 کردند.را مطرح 

 هدررفت ندارد. هرچه برای آن هزینه کنيم، -به تعبير برخي بزرگان  -آموزش یگانه عنصری است که 

 دهد.ای که روز به روز عيار آدمي را افزایش داده و او را یک سر و گردن فراتر از دیگران قرار ميعنصر گرانمایه

با استادان گرامي « آموزش کامل و تمام عيار»اما اجازه دهيد من تعبير دیگری را به کار برده، اندکي درباره 

 «سخن بگویيم. موافقيد؟

ندیشي مجازی استادان، بحث از آموزش، بحث غریبي نيست. آموزش سنگ بنای دانشگاه و ادر نشست هم

کنند که به بيان ای ایجاد ميسكه رایج مؤسسات آموزش عالي است. اما تعابير گوناگون، بارِ معاني گسترده

دامه این بحث از کنند. اافزایند و طالب علم را به سرچشمه فياض معاني هدایت ميزیبای موالنا، تشنگي مي

 زبان استاد گرانمایه دانشگاه شنيدني است.

بعضي تناسب ها وجود دارند. بخواهيم یا نخواهيم. دوستي مي گفت اگر مي خواهي آدم درجه         -

 یک شوی، در مؤسسه درجه یک کار کن. اگر مي خواهي آدم درجه دو شوی، در مؤسسه درجه دو...!

خواهيم آدمهای کامل و تمام عيار داشته جایي مطرح است که ما مي« عيارآموزش کامل و تمام »آری؛ 

ای به اندازه زمين و آسمان ای قناعت نورزیده، بخواهند در گسترهباشيم. آدمهایي که به اندک بهره

باشيد که ميل  سير کنند. البته این کار بسي خطير و دشوار است، وقتي شما با انسانهایي سروکار داشته

 پرواز در آنها مُرده و حال قال و مقال در آنها به سستي گرایيده است.به 

 من ناچارم برای شرح این ماجرا، از مثال جالبي بهره ببرم. مثالي که سر کالس درس نيز به کار شما مي آید.

هي اید که ماهي فروشي در کنار ساحل تابلویي زده بود و زیر آن بساط خویش را گسترده و ماشاید شنيده

 «رسد.اینجا ماهي تازه به فروش مي»فروخت: مي

فهمد که کسي از راه رسيد و نگاهي به تابلوی او کرد و گفت: الزم است نوشته شود: اینجا؟!.... هر آدم عاقلي مي

 فروشي!ای، خب؛ جای دیگری که ماهي نميوقتي تو بساط خود را اینجا گسترده

دیگری سررسيد و گفت وقتي کسي کنار « رسد.ماهي تازه به فروش مي» او روز بعد تابلو را عوض کرد و نوشت:

فروشد، معلوم است که ماهي تازه است. عاقالنه است که کسي ماهي مانده را از شهر بياورد ساحل ماهي مي

 به فروش برساند؟ کنار دریا،



گذر شخص سومي بر وی افتاد «. درسماهي به فروش مي»او بار دیگر تابلوی خود را تغيير داده، این بار نوشت: 

ای! کند که ماهي را برای فروش نگذاشتهای، کدام احمقي گمان ميفروشي برپا کردهو گفت: وقتي بساط ماهي

 معلوم است ماهي برای فروش است، برای خرید که نيست!

 «ماهي!»او بار دیگر تابلوی خود را عوض کرد و روی تابلوی دیگری با خط درشت نوشت: 

ارمين نفر از راه رسيد و گفت این همه قرائن و شواهد بر فروش ماهي؛ نوشتن این کلمه الزم است؟ بله، کار چه

 «یال و دم و اشكم!شير بي»به آنجا رسيد که به تعبير موالنا شد: 

 نآفریداینچنين شيری خدا هم                                                یال و دم و اشكم که دیدشير بي

چالندن، فشار دادن و عصار  [ای که قصد بر این است که همه چيز را بچالنند تا تمام شودتصور کنيد در جامعه

چقدر دشوار و « آموزش کامل و تمام عيار.... » ]گرفتن است، باور کنيد لغتي بهتر از این برای اینجا پيدا نكردم

 سخت است؛

 کالفي گره در گره!«: مستصعبامر صعب »ها به تعبير زیبای عرب

 سالگي از همه معلمان خود پيشي ۴۱سينا پرورده مي شود که در اش بوعليآموزشي که از نسخه شرقي

 تسلط مي یابد!سالگي بر تمامي علومي که بعدها شناخته شدند، ۴۱مي گيرد و در  

اگر پابلو وارد ارتش »رف او گفته بود: اش پابلو پيكاسو ؛ که مادرش آگاه از ذوق و استعداد شگو از نسخه غربي

ولي پابلو خود، با شناخت « شود، حتماً ژنرال خواهد شد و اگر جامه کشيشي بر تن کند، حتماً پاپ خواهد شد

 «.نقاشي را انتخاب کردم و پيكاسو شدم»دقيق از خویشتن گفت: 

  

*** 

  

 

 درست وسط خال!



تيرتان درست وسط هدف اصابت کند؟ در این صورت چه حس و  اهل تيراندازی هستيد؟ گاهي اتفاق افتاده که

گيری، متمرکز شدن بر هدفي مشخص و معين و در نهایت اصابت تير به اید؟ هميشه هدفحالي پيدا کرده

 هدف، آمال و آرزوی هر تيرانداز ماهری است.

 «آموزش هدفمند!»در آموزش هم چنين فرایندی دور از دسترس نيست: 

 «ای جذاب شروع کنم... اجازه هست؟!بر منوال بحث همكار خویش من هم از نقطهاجازه دهيد 

الكالم »این روش مناسبي در بحث و گفتگو است. روشي که سالها پيش مرحوم سيداحمد زنجاني در کتاب 

وار مسلسلاز آن بهره برده و وقایع و رویدادهای مستند و حقيقي را با اتكاء بر یكدیگر و بصورت « یجرالكالم

 بيان نموده است.

 سازند. استادان دانشگاهها نيز در این نشست پرمایه با اعتماد بر سخن یكدیگر مطالب نابي را مطرح مي

 زنم، خرده نگيرید!دوستان عزیز؛ به مثالي که مي

 مثال است دیگر، در آن مناقشه نيست:

توان در ه نظر تو اگر به پدر روحاني بگویم آیا ميدو نفر در کليسا مشغول عبادت بودند. یكي از دیگری پرسيد ب

 دهد؟ گفت محال است پاسخ او مثبت باشد.کليسا سيگار کشيد، چه پاسخي مي

او نزد پدر روحاني رفت و سؤال خویش را مطرح کرد. کشيش پاسخ داد: ابداً جایز نيست کسي در کليسا سيگار 

 بكشد!

خواهي ا افتاد. این بار آن شخص دیگر به دوست خویش گفت ميمدتي گذشت باز سروکار آن دو نفر به کليس

 من نزد پدر بروم و مجوز سيگار کشيدن در کليسا را از او بگيرم؟

 او گفت چنين چيزی امكان ندارد.... گفت بایست و تماشا کن!

ندم، مانعي تأمل پاسخ داد: فرزتوان سيگار کشيد؛ او بيجلو رفت و به کشيش گفت: پدر؛ آیا هنگام دعا مي

 ندارد.

مالحظه کردید بار دیگر چطور به  کمان گریخته و به خطا رفته بود،دیدید چه اتفاقي افتاد؟ تيری که یک بار از چله

 وسط هدف اصابت کرد؟

 شود، اما از یک نكته غفلت نكنيد.قبول دارم، قدری بوی شيطنت از این ماجرا استشمام مي



گيری نمود که هيچ تيری از ای آموخت، تجربه کرد و هدفبه گونه  -است و این از آدمي ساخته  –توان مي

 چله کمان رها نشود، مگر آنكه درست بخورد وسط خال!

ترین روزهای عمر من است، اما ای که هرچند یادآور سختای از خودم اشاره کنم. خاطرهبگذارید من به خاطره

 ممكن است برای همكارانم مفيد و مؤثر باشد.

ام. من نيز در شرایط سخت خود را نيز از دانشگاه استنفورد کاليفرنيا گرفته PHDام و در امریكا تحصيل کرده من

کنند، مجبور شدم در یک پيتزافروشي، کار تحصيلي که بسياری از دانشجویان در کشورهای بيگانه تجربه مي

 دهم. را انجام (Delivery)تحویل پيتزا درب منزل یا محل کار مشتریان 

ای را مقابل من صفحه ۰۷نكته جالب توجه آن بود که هنگام درخواست کار ازآن پيتزافروشي، جزوه آموزشي 

قرار داده، از من خواستند مفاد آن را مطالعه کنم و سپس در آزموني شرکت نمایم. در صورت قبول شدن در 

من که نتوانستم بر حيرت و تعجب خود کنند. آزمون آنان تقاضای مرا برای ورود در چنين شغلي بررسي مي

پذیرد، پنهان کنم، ای آموزش انجام ميرا از دیدن چنين جزوه آموزشي برای کاری که در ایران بدون ذره

هایي چقدر هدفمند و مؤثر صورت دریافتم که وجود چنين آموزش -و در هنگام مطالعه آن جزوه  -بعدها 

 پذیرد.مي

ظایف یک متصدی حمل پيتزا در شرایط گوناگون تشریح شده بود. از جمله آنكه در آن جزوه آموزشي بوضوح و

حداکثر زمان تحویل پيتزا چند دقيقه است؟ اگر در ميانه راه اتفاقي رخ داد که باعث تأخير در تحویل پيتزا 

ت؟ اگر دهنده پول کافي در اختيار نداشته باشد، تكليف چيساست، بایستي چه کاری انجام داد؟ اگر سفارش

اعتراض داشت بایستي چه کرد؟ یا حتي اگر بنای پرخاش و   مشتری به پيتزایي که به سفارش او آورده شده،

 عصبانيت و اعتراض گذاشت، چه کاری مصلحت است؟

سازد، باعث بهبود ای کامل روشن مياین آموزش هدفمند عالوه بر آنكه وظایف فروشنده و مشتری را به گونه

 کند.ده، رضایتمندی بيشتری را برای هر دو طرف تضمين ميارتباط آن دو ش

 بينيد؟دوستان عزیز؛ کارآمدی و اهميت آموزش هدفمند را در مشاغلي ساده و پيش پا افتاده مي

تصور کنيد اگر ما از چنين آموزشي در تربيت دانشجویان خویش بهره ببریم و در کار علمي و پژوهشي خود 

 چه اتفاق ميمون و مبارکي رقم خواهد خورد!آن را مدنظر قرار دهيم، 

 پس به توصيه این همكار کمترین، توجه کنيد و تير خویش را درست وسط خال بنشانيد!

 درست وسط خال!



 *** 

 مستعمره سازی بدون لشكرکشي

اگر آن را ریزی حرف زدیم! وسط خال که هيچ؛ تير ما به گوشه و کنار هدف هم نخواهد خورد، تأمل و برنامهاز » 

 در تاریكي رها کنيم.

هدف نيز نتيجه برنامه و بيرود، آموزش بيبرنامه به خطا ميهمچنانكه تير آدم سر به هوا، دستپاچه و بي

 نخواهد داد.

خواهم از تجربه خویش، که عمری زندگي در یک کشور استعماری است، استفاده کنم و بگویم و من امروز مي

 «کند!رنامه چه ميکه آموزش هدفمند و با ب

شوند، خيلي تأثيرگذارند. مخصوصاً اساتيد جوان که این تجربيات، بویژه هنگامي که برای استادان مطرح مي

ها در دوره های متمادی حضور خویش در توانند از این فرصتهنوز در آغاز راه تدریس و معلمي هستند، مي

 دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استفاده کنند.

کنند. هرچند وسایل و این رو، اغلب، آنها هستند که به مدد قلم و کاغذ این تجربيات را ثبت و ضبط مياز 

ابزارهای مدرن و امروزی نظير ضبط صوت و رکوردر و... پي در پي قدعلم کرده اند، اما باالخره معلم است و قلم 

 و کاغذ!

 ام.ای از عمر خویش را در انگلستان زندگي کردهمن بخش عمده

های پنهان آنان متحيرم. خاصه آنكه ام، اما هنوز در رمز و راز آموزشبا اینكه سالها با آنان حشر و نشر داشته

 کنند.های قهری استفاده نميبينم آنان در روش آموزش خود ابداً از شيوهمي

ه اصلي را آنان رود، مخاطب احساس بهره وری مي کند، اما بهرظاهراً همه چيز به ميل مخاطب پيش مي

 برند.مي

ام . اسباب غصه است اگر کسي سرِ خویش، پيش آورد تا من این سخن را بارها با دانشجویان نيز مطرح کرده

 ایم!االسف گاهي چنين کردهکاله بر آن بگذارند... و ما مع

یكي از دانشگاه  کرده انگلستان بود. روزی به من گفت در آغاز تحصيل دردوستي داشتم که مانند من تحصيل

ای داشته باشم. وقتي وارد اتاق شدم اندرکاران دانشگاه مزبور مصاحبههای لندن قرار شد با یكي از دست

پيرمردی را دیدم که گذر عمر، برف پيری بر سر و روی وی نشانده بود. در البالی سؤاالت خویش از من پرسيد 



خواهم به کشورم برگردم. پرسيد چرا؟ د یا نه؟ گفتم: خير؛ ميبعد از اتمام تحصيل بنا دارید در انگلستان بماني

 ام تربيت کنم.من با صراحت جواب دادم چون دوست دارم فرزندانم را با آداب و رسوم سرزمين مادری

گيرم ـ و گفت: تو خود را باش، فرزندت سوزم و آتش مينيشخندی زد ـ که هنوز وقتي فكر آن را مي کنم، مي

 پيشكش!

ام، درستي و صحت سخن آن پيرمرد دنيادیده را گفت امروز که من تحصيالتم را به پایان بردهمي دوستم

 یابم!درمي

اما اجازه دهيد من از همه حرفهای گفتني اشاره ای داشته باشم به نحوه بورسيه در دانشگاههای انگلستان؛... که 

 در خانه اگر کس است، یک حرف بس است!

اکنون همواره تعدادی دانشجو از کشورهای مختلف ـ از جمله کشورهای جهان اسالم ـ انگلستان از گذشته ت

 پذیرد.مي

های زندگي فرزندان خویش به حساب آنان پوند برای هزینه ۰۷۷۷تا  ۲۷۷۷اوالً خانواده این دانشجویان ماهيانه 

رخهای اقتصاد متزلزل انگليس را کنند، این خود به تنهایي بخشي از چهای انگلستان واریز ميدر یكي از بانک

 گرداند.مي

ریزی دهد که هریک حائز اهميت و البته با برنامهثانياً در روند تحصيل این دانشجویان اتفاقات معتنابهي رخ مي

 پذیرد.دقيق و منضبط صورت مي

العاده از این جمعيت ویژگي فوق ۷۹%کند. احتماالً نفر از کشورهای بيگانه را بورسيه مي Nفرض کنيد انگلستان 

 [شوندهای خود ميآموخته انگلستان راهي سرزمينای ندارند. خب، اغلب اینها بعد از تحصيل بعنوان دانش

الن دانشگاهها ندارد و التحصياند که دولت انگليس هيچ تعهدی نسبت به اقامت فارغاخيراً حتي شرط گذاشته

 ]آنان بعد از فراغت از تحصيل باید به کشورهای خود بازگرداند!

دهد، بعد هم زمينه بازگشت آنان کند، خرج تحصيل آنها را ميباور کنيم که انگلستان این آدمها را بورسيه مي

 به کشور خویش را فراهم مي کند و تمام؟!

ر شرایط شكننده دنيای امروز کشوری جایي هزینه کند که دهها برابرآن لوحانه است که دسهل انگارانه و ساده 

 به او برنگردد!

 ها را بشناسيد، تعجب و حيرت شما دوچندان خواهد شد.اگر خصوصيات انگليسي



های معنوی که از انگلستان فراهم شوند با سرمایهگردند و مدیران آینده سرزمين خویش مياین آدمها برمي

کنند. اینها به خاطر تعلق خاطری که به این سرزمين سياری از آنان اهداف انگليس را تأمين مياند. بکرده

کيشاني در آنجا دارند، خاطرات و یادگارهایي از آنان در این اند، دوستان و همدارند ـ روزی مقيم آن بوده

دانند. همچنان رفت و برابر نميکشور هست ـ هرگز در قراردادها و پيمانها کشورهای دیگران را با انگلستان 

 آمدها به این کشور ادامه دارد و ...!

سازد! گام به گام با شعار آزادی در یک کلمه انگلستان با تمهيد چنين مقدماتي بدون لشكرکشي مستعمره مي

 کند.ها را با خود همسو ميآید و ملتو حقوق بشر مي

دارد . الحيلي نزد خود نگه ميرک و کارآمدی هستند، با لطایفباقيمانده که دانشجویان باهوش، زی ۴۷۹اما آن 

کند و حتي گذارد. از جهات گوناگون زندگي آنها را تأمين ميای در اختيار آنها ميامكانات و امتيازات ویژه

آورد که آنان آزادانه به اصول و مباني دیني خود پایبند باشند و آزادی مذهبي خاصي شرایطي را بوجود مي

 را در این سرزمين احساس کنند.

نمونه بسيار روشني را من درخصوص یک دوست عراقي از ميان دوستان خود مشاهده کردم. وقتي از محمد، 

ای چرا به االصل، مسلمان و دکترای الكترونيک پرسيدم تو که تحصيالت خویش را به اتمام رساندهعراقي

 ت کني؟گردی تا به مردمان سرزمينت خدمکشورت بازنمي

گفت این سرزمين را رها کرده، کجا بروم؟ من در عراق در معرض خطر جنگ و کشته شدن هستم! درحالي که 

ام، فرزندی دارم که به دنيا نمي دهم. هم اینجا شغل عالي با درآمد مكفي دارم. همسری همشأن خود برگزیده

 کنم!دنيا به کام من است وهم دین خود را حفظ مي

 سروصدا ما را تحت تأثير قرارافتد؛ آموزشهایي آهسته و بيها مينرم نرمک خيلي اتفاقدوستان عزیز، 

 ها از آن غافلند.مي دهند که خيلي

 

 

 


