
 
 

 (5یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 ژاپن در جایگاه اول؛ درس هایی برای امریکا

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

 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 

 ازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.اندیشی مج

 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»یوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: و حاصل همه این بحث ها می شود ن

 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 

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

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

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

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

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

 انگشت اتهام را به سمت خودت نشانه برو!    

خواهم به صحبت از اقتضائات و الزامات آموزش است. همکاران به نکات نغزی اشاره کردند. من نیز می»

 ای اشاره کنم که از شدت وضوح پنهان است.نکته
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ر می بردند. عباراتی که گنجینهاز این تعبیر تعجب نکنید. قدما و گذشتگان ما از این تعابیر، فراوان به کا

در انعکاس مکنونات قلبی آدمها نقش بسزایی ایفا هایی از علم و دانش و خرد و بصیرت در دل خود داشته،

 کردند.می

اند. نظیر خواستند به چیزهایی اشاره کنند که از بس مقابل چشمان ما هستند، گویا از دیده غایبگاهی می

 اند!گفتند از شدت وضوح پنهانی ماهی و مادر برای خانه! میخورشید برای هستی، آب برا

بینیم و جالب اینکه این خود کامالً برجسته به نظر می رسد. باز ما آدمها بخاطر حب ذات همواره خود را می

آوریم. در حالی که برخی اوقات، از روی عمد باید خود را به همین جهت گاهی دیگران را به حساب نمی

 دیگران را شفاف و برجسته ببینیم.ندیده، 

حرف از الزامات آموزش است،   آید، بویژه هنگامی کهوقتی سخن از حرفه معلمی و استادی به میان می

هایی که یکی از مهمترین این الزامات تخطئه کردن خود و تبرئه دیگران است. اینکه باور کنیم گاهی نقیصه

خواسته یا  –پردازیم... در خود ما به وفور وجود دارد و ما نها میکنیم و به تقبیح آدر دیگران جستجو می

 ها و عیوب وقعی نمی نهیم.بدان کاستی -ناخواسته 

این سخن کامل و این نکته دقیق و ارزشمند است. استادی که از جا برخاسته و با بیان این موضوع ذهن 

های ا جتماعی ندازد که چندی پیش در شبکهاای میهمکاران خویش را به چالش کشیده است مرا یاد نکته

شنوا شده و نیاز به سمعک دارد. موضوع را با کند همسرش کمدیده بودم. حکایت مردی که احساس می

 کند: ای به وی میشان در میان گذارده و او توصیه سادهپزشک خانوادگی

متری صدا بزن، اگر  4ا از فاصله تر بدانی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است او ربرای آنکه دقیق

 نشنید فاصله را کمتر و کمتر کن تا جایی که صدای تو را بشنود. 

شود با کمال تکرار می  ترین حالت این اتفاقدهد ولی هنگامی که در نزدیکاو این کار را در خانه انجام می

همسرش از ابتدا سخن او را مییابد که این اوست که صدای همسرش را نشنیده و در واقع تعجب درمی

 داده است!شنیده و به او پاسخ الزم را می

کنیم، یابد که حقیقت چقدر ساده و صریح است. مشکل ممکن است آنطور که ما فکر میدر نهایت او را درمی

 در دیگران نباشد... مشکل ممکن است در خود ما وجود داشته باشد و ما فقط انگشت اتهام به سمت دیگران

 دراز کنیم!

کردم. دانشجویی داشتم که اصالتاً کرمانی بود و برای تحصیل به بافت میمن در بافت کرمان تدریس می

گشت. روزی در عوالم رفاقت و صمیمیت به من گفت: استاد؛ من در کنار آمد و اواخر هفته به کرمان بازمی

سته واقع شده است. اگر برای اتومبیل ام در کرمان فالن رافروشی دارم. مغازه تحصیل، شغل الستیک

 شوم بتوانم خدمتی به شما انجام دهم.خود نیاز به الستیک داشتید، خوشحال می



او نشانی مغازه خود را به من داد و من بعد از مدتی سروکارم به مغازه او افتاد. از درِ مغازه که وارد شدم 

 مشغول تماشای تلویزیون است.شاگردم را دیدم که باالی مغازه روی صندلی نشسته و 

شناسد و سالم کردم، عادی جوابم را داد. او حتی به احترام من از جای خود برنخاست. گویا اصالً مرا نمی

 بیند!برای نخستین بار است که مرا می

را نشانم داد و باز به تماشای  اش از او سراغ الستیک اتومبیل را گرفتم، با انگشت اشاره گوشه مغازه

 تلویزیون مشغول شد.

من که به شدت ناراحت شده بودم، بدون آنکه از مغازه او خرید کنم، بدون خداحافظی بیرون آمدم و تا 

 داد.نخستین مرتبه که در بافت او را دیدم، یادآوری این ماجرا آزارم می

ح کرد، باز یادم هست سرکالس از من سؤالی پرسید، جوابش را ندادم. دقایقی گذشت سؤال دیگری مطر

گفتم این پاسخ گذاردم و بار سوم و چهارم این کار را تکرار کردم... درحالی که با خود میپرسش او را بی

کشد در چشم من نگاه کند، چه رسد به دانشجو عجب رویی دارد. با آن برخورد سرد و زننده باید خجالت ب

 هایی را نیز مطرح سازد.اینکه پرسش

توجهی مرا پرسید. من هم که از او دل پری داشتم با اعتراض و و آمد و علت بیپس از اتمام کالس جل

 تندی ماجرای آن روز را به یادش آوردم.

 چشمهایش را بست، سرش را پایین انداخت و آهسته زیرلب گفت: وای! چقدر بد شد!

 این را به شما بگویم!بعد هم با خجالت و شرمندگی گفت: استاد، او برادر دوقلوی من است و من یادم رفت 

تر شدم، یاد گرفتم که در چنین مواردی در همان آغازِ کار پیش بروم و از تر و آزمودهبعدها که من پخته

شود روح و جان من آرامش پیدا کند و دیگر نیازی نباشد که طرف مقابل توضیح بخواهم. این کار باعث می

 خود حمل کنم. های روحچنین بار سنگینی را مدت مدیدی بر شانه

یاد گرفتم که وقتی انگشت اتهام را به سمت کسی می گیرم، در حقیقت سه انگشت دیگرم به سمت خود من 

 است.

 آیا بهتر نیست از همان آغاز انگشت اتهام را به سمت خودم نشانه روم؟

ن است منشأ یاد گرفتم که متوجه شوم چه موقعیت خطیری در دانشگاه و در کالس درس دارم و واقعاً ممک

 برخی مشکالت، ناخواسته خود من باشم!

 مگر اینجا دبیرستان است و من دانش آموز؟



کنم؛ شما از الزامات آموزش سخن بگویید و از یک نکته کلیدی ـ بلکه باالتر بگویم شاهمن که باور نمی» 

 کلید این ماجرا ـ حرفی به میان نیاورید!

 شناخت و آگاهی؛

ای از معارفه که راه یاد دادن و یادگیری سنگ بنای آموزش به شمار آید و گونه نوعی شناخت که بایستی

را تسهیل کند. دانشجوی من حق دارد بداند من چه کسی هستم؟ به چه چیزهایی حساسم؛ چه عقاید و 

دهد. او حق دارد بداند استادش در شوم و چه چیزهایی آزارم میافکاری دارم. از چه چیزهایی خشنود می

ای تخصص دارد، چه موضوعاتی را در پایان نامه دانشجویان ارشد یا دکتری راهنمایی کرده و یا ه زمینهچ

 مشاوره داده است؟

های استاد خویش باخبر باشد. من نیز بعنوان یک استاد و عضو هیئت علمی ها و قوتحق دارد از ضعف

 موزشی دانشجویانم آگاهی داشته باشم.دهم که از زیر و بم فعالیت علمی و آدانشگاه به خود حق می

ای که الخلقههرجا که این آگاهی کمرنگ و ناقص باشد، روند آموزش نیز ناقص است. بسان کودک ناقص

 «روند تکاملی خویش را در رحم مادر طی نکرده و نارس به دنیا آمده است.

 اری از حرف های ما!این حرف باید خیلی پیش از اینها مطرح می شد. تقدم رتبی دارد بر بسی

ریشه بسیاری از اختالفات، دردسرها، ناسپاسی ها و گله گذاری ها، عدم درک متقابل آدم ها از یکدیگر 

 است.

را تألیف کند و این « مردان مریخی و زنان ونوسی » ( کتاب مشهور John Grayآنچه باعث شد جان گری )

ابهای منتشره را به دست آورد، همین بحث شناخت کتاب در سالهای اخیر عنوان یکی از پرفروش ترین کت

 و آگاهی است.

اینکه گویا مردان از مریخ آمده اند و زنان از ونوس...، و اینجا در کره خاکی با هم آشنا شده و اکنون برای 

یک همزیستی مسالمت آمیز باید نخست یکدیگر را بشناسند واال هریک ساز خویش را می نوازند و به راه 

 هسپار می شوند و این آغاز همه اختالفات و کارشکنی هاست.خویش ر

استادان گرامی؛ من برای آنکه در آغاز هر ترم شناخت نسبی از خود به دانشجویان بدهم و ضمناً انتظارات 

ای را پای « مرامنامه » و توقعات خود را از آنان روشن و شفاف بیان کنم، در اولین جلسه هر کالس جدید 

 اشت می کنم و از دانشجویان می خواهم در رعایت آن با من همکاری کنند.تابلو یادد

 بخشی از بندهای مرامنامه اینها هستند:

 من حتی المقدور غیبت نمی کنم، دوست دارم شما نیز بی جهت غایب نشوید.       ·



 من تا حد ممکن تأخیر نمی کنم، عالقمندم دانشجویان نیز از تأخیر پرهیز کنند.       ·

من سر کالس از موبایل استفاده نمی کنم. پیامک نمی دهم. پیامک نمی خوانم. از ورود        ·

 در شبکه های اجتماعی پرهیز می کنم. از شما نیز انتظار دارم به این قواعد عمل کنید.

ره و لباسی تمیز و ظاهری ساده و آراسته سر کالس حاضر می شوم. از من با چه       ·

 دانشجویان نیز همین توقع را دارم.

من در کالس درس که محل علم آموزی و تعهد آفرینی و مسئولیت پذیری من است، از        ·

 لوازم آرایشی استفاده نمی کنم. از دانشجوی خود نیز همین انتظار را دارم.

در محیط آموزشی آدامس نمی جوم، به احترام دانشجویان سخن آنان را قطع نمی  من       ·

کنم، همه توجه و حواس خود را مصروف کالس و درس می کنم. دوست دارم شما نیز چنین 

 رفتار کنید.

من همه استعداد و توان خود را برای آموزش شما به کار می گیرم، می خواهم شما نیز از        ·

 خود برای آموختن بهره ببرید.همه توان 

·       ... 

بیان این موارد و بویژه نگاشتن آنها روی تابلو در اولین جلسه کالس شرایطی را ایجاد می کند که 

اغلب تا پایان ترم با این مواردی مشکلی نداشته باشم و اگر گاهی خالف آن را در کالس مشاهده 

 س تذکر داده ام، ارجاع دهم.کنم، دانشجوی خاطی را به آنچه در آغاز کال

آنچه کار یک معلم و استاد را در این خصوص تسهیل می کند، چیزی نیست مگر شناخت و آگاهی 

 متقابل!

گاهی نیز شناخت کافی از قواعد و قوانین دانشگاه و همچنین روحیات و خلقیات دانشجویان است 

 که مصلحت او نیست ، بازدارد!که می تواند کارگشا باشدو استاد را از ورود به عرصه ای 

استادی را می شناسم که دانشیار یکی از دانشگاههای مطرح کشور است. از جهت سنی میانسال 

است و از جهت علمی عنصری برجسته و فوق العاده! چند سالی را نیز معاون عمرانی استاندار 

 استان محل اقامتش بوده است.

س درس دانشجویی ناسازگاری می کرد.قدری با او روزی از خودش شنیدم که می گفت: سر کال

 مراعات کردم، رعایت نکرد. جلوی بچه ها از او خواستم که از جا بلند شود و کالس را ترک کند.



او بدون آنکه از جایش جُم بخورد، صریح و روشن به من جواب داد آیین نامه دانشگاه به شما این 

 کنید، مگر اینجا دبیرستان است و من دانش آموز؟اجازه را نمی دهد که مرا از کالس اخراج 

]راست می گفت. آیین نامه انضباطی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این مورد بخصوص به 

 نفع دانشجوست و به استاد آزادی عمل مطلق داده نشده است.[

خود مجبور شدم دوستان و همکاران عزیز؛ این استاد فرهیخته به من گفت من علیرغم میل باطنی 

 از خواسته خویش صرفنظر کرده، با حضور دانشجوی مزبور به درس و بحث خویش ادامه دهم.

در حالی که اگر با قواعد دانشگاه آشنایی بیشتری داشتم، و یا حداقل روحیه جسور و بیباک این 

این مشکل دانشجو را می شناختم،هرگز چنین حرفی را مطرح نمی کردم و از راه دیگری برای رفع 

 مدد می جستم.

 این همان نکته ای است که قبالً هم عرض کردم؛

 سنگ بنای آموزش و فراگیری:

 شناخت و آگاهی!

 *** 

 پنج نکته مهم در مدیریت و آموزش ژاپنی

 همکاران من نکات جذاب و جالبی را در باره الزامات و اقتضائات آموزش بیان کردند.»  

در برخی فرهنگ های دیگر مورد بررسی قرار داده و بویژه از برخی اجازه بدهید من همین بحث را 

 مؤلفه های فرهنگ ژاپنی برای بیان مقصود خود سود بجویم.

 Ezraنوشته عزرا ووگل )« ژاپن در جایگاه اول؛ درس هایی برای امریکا» همچنین مایلم از کتاب 

Vogel سازی در سر و سامان دادن به (نکاتی را برای شما بازگو کنم تا اندکی به نقش فرهنگ

 «آموزش اشاره کرده باشم.

همان سالی که  – 9191عزرا ووگل استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد امریکاست.او در سال 

زمانی که امریکایی ها تازه داشتند با مسأله صعود ژاپنی  –انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید 

ژاپن در جایگاه اول؛ درس هایی برای » ها در عرصه اقتصاد کنار می آمدند، کتاب پرفروش خویش 

را نگاشت و در آن به صراحت اعالم کرد که ژاپن در پسِ افکار نوگرایانه خویش همواره در « امریکا

 تین را در میان کشورهای جهان بدست آورد.صدد بوده است که جایگاه نخس



« دنگ شیائوپینگ و تحول چین » این استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد اخیراً نیز کتابی به نام 

نگاشته و در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اظهار امیدواری کرده است که کتاب جدیدش بتواند 

 قرار دهد. فهم تازه ای از چین در اختیار امریکایی ها

استادان ارجمند؛ عزرا ووگل در کتاب خویش برای مدیریت ژاپنی و بالطبع آموزش های ره یافته 

به این مدیریت خصیصه هایی برمی شمارد که از دیدگاه او می توانند ژاپن را در کسب جایگاه برتر 

 در میان کشورهای جهان یاری دهند.

 این خصیصه ها عبارتند از : 

ژاپنی ها شیفته زیستن با هم و تالش در گروه ها و انجمن های گوناگون هستند و  ه گرایی:گرو  -الف   

 کوشش های جمعی را از تالش های فردی برتر می شمارند.     همواره

گروه های ژاپنی همواره در اندیشه دستیابی به اهدافی  جهت گیری برای کسب اهداف بلند مدت: –ب 

هستند که در طول سالیان متمادی و با تحمل رنج و مرارت فراوان بدست می آیند و در بسیاری از اوقات 

 آنان از منافع کوچک و کوتاه مدت چشم پوشی می کنند تا به آن اهداف بلند مدت نائل شوند.

( موظف هستند در برابر Shintoا بر پایه آموزش های سنتی آیین شینتو)ژاپنی ه نوجویی و بردباری: –ج 

 نظرات و دیدگاههای گوناگون بردباری به خرج داده و نوگرایی و نوجویی را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

آموزش های ژاپنی بر اساس سخت کوشی بنیان نهاده شده اند. ژاپنی  سخت کوشی در کار و تالش: –د 

اند با عناصر نامساعد که مانع کار و تالش آنان می شوند، مبارزه نموده، دشواری ها را یکی پس  ها آموخته

 از دیگری از سر راه بردارند.

یکی دیگر از خصائص این ملت سخت کوش و پر طاقت که دقیقاً بر رفتارهای فردی و  آمیزش کهنه با نو: –ه 

اجتماعی آنان اثر گذارده، آمیزش کهنه با نو است. در دنیا کشوری را چون ژاپن سراغ نداریم که موفق 

 شده باشد بین سنت و تکنولوژی و همچنین آداب و رسوم و فناوری وفاق ایجاد کند.

؛ اذعان می کنید که این خصیصه ها و امثال آنها در سیستم آموزشی هر کشوری رسوخ استادان بزرگوار

 کند، تحولی شگرف آفریده، زمینه را برای دستیابی به آرمانهای بلند فراهم می سازد.

  

 


