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هموطنان عزيزم
ــف  ــد، قشــرهای مختل ــاق بیافت ــگ ســخت اتف ــى جن  وقت
مــردم، آموزش هايــى را مى بیننــد کــه بتواننــد از کیــان 
ــا  ــرم و مخصوص ــگ ن ــا در جن ــى آي ــد، ول ــاع کنن ــور دف کش
جنــگ اقتصــادی و فرهنگــى، بــه انــدازه کافى نحوه تشــخیص 
و دفــاع بــه مــردم و مخصوصا نوجوانــان و جوانان آمــوزش داده 
شــده اســت؟! از طرفــى بايــد بــه خاطــر داشــته باشــیم، امــروز 
ــت،  ــا نیس ــرون از مرزه ــا و بی ــط در مرزه ــگ فق ــدان جن می

ــدارد و در مغزهــا اســت!  بلکــه نــوع ديگــر آن، مــرزی ن
شــاهد  جامعــه  ســطح  در  اوقــات  بعضــى  متاســفانه 
فرهنگــى...  سیاســى،  اقتصــادی،  اجتماعــى،  تحلیل هــای 
ــرض،  ــانه های مغ ــیاه نمايى رس ــر س ــت تاثی ــه تح ــتیم ک هس
ماننــد )مــن و تــو، ايــران اينترنشــنال، بــى بــى ســى، صــدای 
ــه  ــدادی از ب ــن تع ــرار دارد. همچنی ــوز و ...( ق ــکا، آمدنی آمري
اصطــالح ســلبريتى ها نیــز پــا بــه پــای ايــن رســانه ها، 

ــته،  ــته و ناخواس ــرده و خواس ــن ک ــه ت ــنفکری ب ــاس روش لب
دربــاره وضعیــت امــروز کشــور نظرهــای پوپولیســتى، ســطحى 
ــه مى کننــد. همــه ايــن مــوارد را وقتــى در کنــار  و غلــط ارائ
بازی هــای سیاســى و منفعت طلبانــه بعضــى از رســانه های 
داخلــى ببینیــم، متوجــه جنــگ رســانه ای خواهیــم شــد کــه 
هــدف اصلــى آن تســخیر فکــر و روح مــردم، در جهــت منافــع 

ــده ای خــاص اســت! ع
ــا  ــم و دقیق ــکار نمى کن ــروز کشــور را ان ــده مشــکالت ام بن
ــزان را دارم،  ــما عزي ــره ش ــائل روزم ــا و مس ــان دغدغه ه هم
ولــى معتقــد هســتم بهتريــن کار در شــرايط فعلــى ايــن اســت 
کــه هــر فــردی در حــوزه کاری خــود بــه جــای ناامیــد شــدن، 
بــه دنبــال پیــدا کــردن راه حــل و پیشــنهاد ايــده و طرح هــای 

جديــد بــرای حــل مشــکالت کشــور باشــد! 
ــود جوان هــای اول انقــالب  ــرار ب ــرود کــه اگــر ق يادمــان ن
ــرزمینى،  ــعت س ــن وس ــا اي ــى ب ــال ايران ــوند، ح ــد بش ناامی
قــدرت منطقــه ای و امنیــت مــرزی وجــود نداشــت! يادمــان 
ــد  ــدری، مانن ــه و مقت ــان نخب ــگ جوان ــان جن ــه زم ــرود ک ن
ــه  ــن را ب ــد! اي شــهید حســن باقــری مملکــت را حفــظ کردن
نســل جديــد عــرض مى کنــم: آيــا مى دانیــد در زمــان جنــگ 
ــه  ــران، صــدام مى خواســت ٣ روزه ب تحمیلــى عــراق علیــه اي
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تهــران برســد؟! ولــى بعــد از 2887 روز حتــى يــک وجــب از 
ــران را نتوانســت تصاحــب کنــد!  خــاک اي

هموطنــان عزيــزم، امــروز نیــز دفــاع مقــدس ديگــری اســت 
و همان طــور کــه آن روزهــا توانســتیم پیــروز بشــويم، امــروز 
نیــز مى توانیــم! فقــط بايــد فراتــر از مشــکالت روزمــره خــود 

فکــر کنیــم و عمــل نمايیــم!
ــران،  ــان گرامــى، همان طــور کــه مى دانیــد، کشــور اي جوان
ــای  ــیاری در زمینه ه ــای بس ــراز و فروده ــخ ف ــول تاري در ط
مختلــف، تجربــه کــرده اســت؛ در يــک دوره ای، ايــران 
ــه ديگــر کشــورها، پیشــتاز  امپراطــوری قدرتمنــد و نســبت ب
بــوده و در زمــان ديگــر، بــه دلیــل ضعــف برخــى پادشــاهان، 
ــه  ــرار گرفت ــتکبر  ق ــای مس ــم قدرت ه ــتعمار و ظل ــت اس تح
ــت!  ــرده اس ــه ک ــى را تجرب ــرفت، عقب ماندگ ــای پیش و به ج
در عصــر معاصــر نیــز بــا وقــوع انقــالب اســالمى، اتفاقــات 
ــه  ــر جــا ک ــم خــورد و ه ــردم رق ــرای کشــور و م ــدی ب جدي
ــرفت  ــم، پیش ــود چشــم دوختی ــای خ ــع و ظرفیت ه ــه مناب ب
کرديــم و هــر جــا کــه بــه بیگانــگان اعتمــاد و اتــکا کرديــم، 
عقــب مانديــم! مــا طــى چهــل ســال گذشــته، پیشــرفت های 
خیلــى خوبــى در زمینه هــای پزشــکى، هســته ای، نانــو، 
زيســت فناوری، دفاعــى و... داشــته ايم و از همــه مهم تــر، 

ــران را  ــا عــزت نفــس، اي ــد و ب ــدا کردن ــردم راه خــود را پی م
بــه يــک قــدرت منطقــه ای موثــر و بــا نفــوذ تبديــل کرده انــد 
ــردن  ــاه ک ــى و کوت ــه انقالب ــاوری، روحی ــل آن خودب ــه دلی ک
ــد در  ــن رو، نباي ــوده اســت. از اي دســت اســتعمار از کشــور ب
تحلیل هــا از نقــاط قــوت کشــور غافــل شــد و همــه مســائل 
را منفــى جلــوه داد! زيــرا ايــن نــوع نــگاه، مســتقیم بــا روحیــه 
خودبــاوری و انگیــزه مــردم در ارتبــاط اســت و باعــث ناامیــدی 
ــى  ــود و پیام هاي ــای خ ــب تحلیل ه ــه مراق ــود. در نتیج مى ش

ــیم! ــم باش ــال مى کنی ــازی ارس ــای مج ــه در فض ک

راه های ارتباطی با نشريه موفقيت شناسی:
successology@yahoo.com
successologist@gmail.com

با ما در فضای مجازی همراه باشيد:
www.successology.ir
Instagram.com/successology_magazine
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طرح ملی ارائه شده توسط محمدعلی نژادیان

پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس
 )سوءپیشینه و حسن پیشینه(
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محمدعلـى نژاديـان: اين ايده در فصل هفتـم کتاب "موفقیت 
شناسـى اقتصادی در راسـتای حمايـت از تولید داخلـى" زمانى 
کـه در خصـوص نبود يک سیسـتم دقیق اسـتخدامى بر اسـاس 
شايسـته محوری مى نوشـتم، بـه ذهنـم خطـور پیـدا کـرد و در 

صفحـه ١٥7 کتـاب، در قسـمت پیشـنهادها ارائه نمودم. 

کتاب موفقیت شناسـى اقتصادی در راسـتای حمايت از تولید 
داخلـى توسـط محمدعلـى نژاديـان بـرای باشـگاه پژوهشـگران 
جـوان و نخبـگان دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد پرديـس نوشـته 
شـده اسـت. اين کتـاب در مردادماه ١٣97 وارد بازار نشـر شـد. 

طرح پرونده اجتماعى شـهروندان بر اسـاس سـوء پیشـینه و 
حسـن پیشـینه از  دو طريق )نامه و سـايت رياسـت جمهوری- 
ثبـت ايـده و پیشـنهاد( در 22 و 2٣ ارديبهشـت ١٣97 بـرای 
ريیـس جمهـور محترم ارسـال شـد و يکـى از ايـن مـوارد از 
سـوی رياسـت جمهوری به نیـروی انتظامى جمهوری اسـالمى 

ايـران ارسـال گرديـد و بعـد از بررسـى واحدهـای مختلـف در 
ناجـا گفتنـد: ايـن طـرح بايـد بـه سـازمان اسـتخدامى کشـور 
برای بررسـى بیشـتر ارسـال شـود و سـپس برای اجرايى شدن 
بايـد در مجلـس تصويـب شـود که قرار شـد اين پاسـخ را برای 
رياسـت جمهـوری ارسـال نمايند که اين مسـیر در حـال انجام 

است. 
روشـن  انـداز  شـهروندی چشـم  "حقـوق  نشسـت  در  امـا 
کارافرينـى" کـه با حضور نماينـدگان دولت و مجلس در سـتاد 
مرکـزی علمـى کاربـردی خانـه کارگـر در دوم مـرداد ١٣97 به 
همـت سـرکار خانـم دکتـر فـروغ علیپور برگـزار شـد، اين طرح 
را ارائـه نمـودم و مـورد اسـتقبال نمايندگان محترم قـرار گرفت 
و توسـط سـرکار خانـم مهنـدس زهرا سـعیدی نماينـده محترم 
مبارکـه بـه مجلس شـورای اسـالمى برده شـد و در حـال حاضر 
توسـط مرکز پژوهش ها و کمیسـیون اجتماعـى مجلس در حال 

بررسـى است.
 اين نشست با حضور مسئوالن ذيل برگزار گرديد. 
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سـرکار خانـم زهرا سـعیدی مبارکه )سـخنگوی کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس(، سـرکار خانـم زهرا سـاعى )نماينـده مردم 
تبريـز در مجلـس(، جنـاب آقـای علیرضـا محجـوب )دبیـرکل 
خانـه کارگـر و نماينـده مردم تهـران در مجلس(، سـرکار خانم 
سـیده حمیـده زرآبـادی )نماينده مـردم آبیک، قزويـن و البرز 
در مجلـس(، جنـاب آقای محمدرضـا بادامچـى )نماينده مردم 
تهـران در مجلـس(، جنـاب آقـای رحیـم سـرهنگى )مديـرکل 
دفتـر توسـعه کارآفرينى و بهـره وری نیـروی کار وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـى(، جنـاب آقـای خاتم شـاکرمى )مديرکل 
تعـاون و کار و رفـاه اجتماعى اسـتان تهران(، جنـاب آقای على 
حیـدری )نايـب رئیس هیات مديره سـازمان تامیـن اجتماعى( 

و...

همچنیـن در تاريـخ ١٤ شـهريور ١٣97 طـى ديـداری کـه با 
سـردار سـرتیپ پاسـدار حسـین اشـتری فرمانده محترم نیروی 
انتظامـى جمهـوری اسـالمى ايران داشـتم، به تشـريح اين طرح 

پرداختـم کـه مـورد پسـند ايشـان نیـز قـرار گرفـت و دسـتور 
پیگیـری و بررسـى ايـن طـرح را صـادر نمودند.

اينجانـب در نهايـت از توجه سـردار حسـین اشـتری فرمانده 
محتـرم ناجـا و سـرکار خانـم مهنـدس زهـرا سـعیدی نماينـده 
محترم مبارکه در مجلس شـورای اسـالمى، قدردانـى نموده و از 
سـرکار خانم دکتـر لیال نظری منش عضو هیات علمى دانشـگاه 
آزاد واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران و سـرکار خانـم دکتر فروغ 
علیپـور رياسـت محتـرم مرکز علمـى- کاربردی خانـه کارگر که 
هـر کـدام از ايـن بزرگـواران بـه نوعى مسـبب ارسـال طـرح به 
مجلس شـدند و حمايت کردند کمال تشـکر را دارد و از سـرکار 
خانـم پروانـه نژاديـان و سـرکار خانـم فرزانـه نژاديـان کـه طـى 
چندين جلسـه نشسـت حقوق شـهروندی همیـاری و همفکری 
نمودنـد، سپاسـگزارم و از سـرکار خانـم مهنـدس زهـره نژاديان 
نیـز کـه در قسـمت هايى از طـرح نظـرات موثر و ارزشـمندی را 

ارائـه نمودنـد، قدردانـى مى نمايم.
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* بيان مشکل )مسئله(: 
١- عدم وجود يک سیستم و مالک دقیق برای تعیین و تشخیص 

حسن پیشینه شهروندان 
)بانک  دقیق  و  متمرکز  منسجم،  سیستم  يک  وجود  عدم   -2
اطالعاتى دقیق( از )شايستگى ها، توانايى ها، مهارت ها، نیازها 
و  و...(  صالحیت ها  تايید  )استخدام،  برای  شهروندان  و...( 
بر  جامعه(  برتر  نیروهای  انتخاب  و  )استعداديابى  همچنین 

اساس شايسته محوری
اساس  بر  اجتماعى  امکانات  از  شهروندان  استفاده  عدم   -٣

شايسته محوری به طور دقیق 
٤- عدم وجود يک سیستم متمرکز جهت ساماندهى نیروهای 
داوطلب و کمک های مردمى در باليای طبیعى، جنگ، کمک 
به مناطق محروم... و همچنین اطالع رسانى به شهروندان بر 

اساس اعالم آمادگى قبلى
- نیاز جامعه به يک سیستم و شبکه مطمئن که بتواند دستان 
بخشى از جامعه که نیازمند دريافت کمک های نیروهای داوطلب 
هستند را در دستان شهروندان قرار دهد و پلى باشد بین اين 
دو بخش از جامعه و حتى مى تواند از پتانسیل زنان خانه دار و 

بازنشستگان نیز در مشارکت های اجتماعى بهره ببرد
- وجود )شرکت های نوپا( و يا )شرکت های زيان ده( که توانايى 
استخدام نیرو ندارند )افراد حقوقى( و همچنین خانواده هايى که 
فرزندان  برای  به )مشاور، معلم و خدمات ديگر( مخصوصا  نیاز 

خود دارند و نمى توانند برای آن هزينه ای را متقبل بشوند )افراد 
حقیقى( و از طرفى وجود شهروندانى که نذر فعالیت داوطلبانه 
)با  ندارند  افرادی اطالع  از وجود چنین شرکت ها و  مى کنند و 
نوعى  شرکت ها  اين  به  کمک  امروز  اقتصادی  شرايط  به  توجه 

جهاداقتصادی است(
٥- عدم وجود يک ساز و کار تعريف شده متمرکز، معین و قابل 
دسترس برای همه شهروندان مخصوصا نوجوانان و جوانان و 
دانشجويان جهت يافتن موقعیت های کارآموزی، کسب تجربه 
و يادگیری مهارت های اجتماعى برای همه قشرهای جامعه و 

نه فقط فارغ التحصیالن دانشگاهى

* ارائه راه حل:
١- برای همه شهروندان بر اساس کدملى افراد، يک پنل شخصى 

حسن پيشينه از طريق سامانه

 فعالیت های داوطلبانه اجتماعی )فدا(

www.fada.gov.ir

 طرح پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس )سوءپيشينه و حسن پيشينه( در مجلس
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ابتدا  به آن، در  از مراجعه  درست مى شود که هر فرد پس 
تحصیالت...  تلفن،  آدرس،  مانند  خود  شخصى  اطالعات 
فعالیت های  و  توانايى های خاص خود، خدمات  و همچنین 
انجام  مى تواند  داوطلبانه  به صورت  که  اجتماعى  و  فرهنگى 
مى نمايد،  کامل  فعالیت،  حوزه  انتخاب  قسمت  در  را  بدهد 
در  مشاوره  خدمات  تعمیرات،  پرستاری،  آموزش،  مانند 
و...(،  اقتصادی  فعالیت های  خصوص )خانواده، کسب و کار، 
کمک به زلزله زدگان )به طور کلى باليای طبیعى(، شرکت در 

اردوهای جهادی مناطق محروم و...
2- با تکمیل اين قسمت، وقتى در جايى نیاز به خدمتى مى شود، 
افراد، آن خدمت و  با توجه به اعالم آمادگى قبلى  سیستم 
افراد  را به شهروندان اطالع مى دهد و بدين ترتیب،  فعالیت 
مطلع مى شوند و اين امکان را پیدا مى کنند تا با مشارکت در 
آن خدمت پرونده اجتماعى خود را با حسن سابقه پر نمايند 
و همچنین با سازماندهى و استفاده بهینه از نیروهای مردمى 
از هرج و مرج و ازدحام مردم و اختالل در امر کمک رسانى 

جلوگیری مى کند
٣- برای هرکدام از خدمات و فعالیت های اجتماعى و فرهنگى 
از ١ تا ١0 درنظر  )در قسمت قبلى(، به  طور مثال امتیازی 

گرفته مى شود
تأيید  سربازی،  دانشگاه،  استخدام،  جهت  که  فردی  هر   -٤
شهر،  شوراهای  مجلس،  انتخابات   برای  عمومى  صالحیت 
بر سوءسابقه که  اقدام مى کند، عالوه  و...  رياست جمهوری 
در اين سامانه نیز درج مى شود، حسن سابقه افراد و امتیازهای 
اخذشده آن، مالک قرار مى گیرد. حال اگر هر فردی امتیاز 
بیشتری داشته باشد، مى تواند از مزايای اجتماعى بیشتری نیز 
برخوردار شود و در اولويت موارد ذکرشده قرار گیرد. درواقع 
انتخاب افراد، بر اساس يک سیستم و مالک يکسان برای همه 
شهروندان، بر اساس شايسته محوری صورت مى پذيرد؛ حتى 
در تعیین تخفیفات مالیاتى، اخذ وام ها و مجوزهای مختلف 
و... مى توان با مدنظر قراردادن حسن سابقه افراد، اين موارد 
را تطبیق داد و تسهیالت ويژه ای برای اين موارد نیز درنظر 

گرفت
٥- اعتبارسنجى: وارد کردن مجموع ساعات کاری و حوزه فعالیت، 
میزان رضايت و امتیازدهى به داوطلبان و کیفیت کار آن ها 
توسط افراد و يا سازمان هايى که برای آن ها خدمتى انجام 
شده است به وسیله پرسشنامه و همچنین درج میزان رضايت 
داوطلبان از آن ها و تخمین میزان ارزش مادی و معنوی کار 

انجام شده
طريق  از  شهروندان  خاص  توانايى های  و  استعداد  کشف   -6
پذيرنده  حقوقى  و  حقیقى  اشخاص  که  پرسشنامه هايى 

داوطلب پاسخ مى دهند
7- مى توان در سامانه، قسمتى باعنوان »تبادل خدمات« طراحى 
نمود تا وقتى فردی خدمتى را داوطلبانه ارائه مى کند، اگر يک 
روز نیاز به يک خدمت پیدا کرد، از طريق سامانه درخواست 
کمک نمايد و ديگران نیز با مالحظه فعالیت های اجتماعى آن 
فرد، به طور داوطلبانه، به آن شخص کمک مى کنند. شايان 
ذکر است که اين چرخه، باعث مى شود فرهنگ خدمت رسانى 
قابلیت،  اين  باشد.  داشته  چشم گیری  رشد  يکديگر،  به 
درخصوص بازنشستگان و از کارافتادگان مى تواند بسیار مفید 

واقع شود
8- اين پروژه نیاز به مشارکت بسیاری از نهادها و سازمان ها دارد 
از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى که با وضع قوانین 
مرتبط به کنترل اين طرح بپردازند. مثال میزان کمک های 
داوطلبان به هر شخص حقیقى و حقوقى چگونه بايد باشد 
و تعهداتى که نسبت به يکديگر دارند به چه صورت است. 
همچنین مجلس شورای اسالمى نیز با تصويب قوانین مورد 

نیاز مى تواند روند اجرای صحیح اين طرح را تضمین نمايد
و  حسن سابقه  که  نمود  طراحى  طوری  مى توان  را  سامانه   -9
سوءسابقه برای هر فرد، قابل مشاهده باشد تا هر فردی از 
وضعیت پرونده اجتماعى خود آگاه شود و از اين طريق، انگیزه 
بیشتری نیز برای خدمات و فعالیت های اجتماعى و همچنین 

ارتقای جايگاه اجتماعى خود داشته باشد
١0- با اصالح بعضى قوانین، درخصوص جرائم، مى توان قانونى 
در اين سیستم لحاظ نمود که افراد بتوانند بر اساس میزان 
فعالیت های  امتیاز  افزايش  و  خود  اجتماعى  مشارکت های 
داوطلبانه، بعضى از موارد سوءسابقه های خود را پاک نمايند.

١١- برای رسیدن به اين مطلوب، نیاز است از همه ظرفیت های 
جامعه، به ويژه مساجد، فرهنگ سراها، مدارس، دانشگاه ها و... 

استفاده شود
١2- برخالف سوء پیشینه که صرفاً به خود فرد ارائه مى شود و 
از طريق درخواست قانونى در دفاتر پلیس صورت مى پذيرد، 
فرد،  هر  حسن سابقه  مسئوالن،  تأيید  صورت  در  مى توان 
به صورت عمومى به نمايش درآيد. البته انتخاب نمايش اين 

گزينه مى تواند برای شهروندان به صورت اختیاری باشد
١٣- مى توان سامانه کاريابى را به اين سیستم اضافه نمود تا 
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شهروندان بتوانند برای يافتن شغل نیز به اين پايگاه مراجعه 
نمايند و همه شهروندان به طور يکسان از موقعیت های کاری 
از اين طريق مطلع گردند و صاحبان مشاغل نیز با مراجعه به 

اين پايگاه شايسته ترين افراد را انتخاب نمايند
١٤- افراد حقیقى و حقوقى مى توانند از طريق فیلتر کردن 
نوع خدمتى که الزم دارند و انتخاب محدوده جغرافیايى، داوطلب 

مورد نظر خود را جستجو نمايند
* دستاوردهای اجتماعی:

جايگاه  ارتقای  برای  جامعه  افراد  مى شود  باعث  فدا  سامانه   -١
اجتماعى خود، يک انگیزه مثبت پیدا کنند و برای اين کار 

تالش نمايند
2- مالک شايسته محوری مشخص تر و دقیق تر مى شود و همه 
اجتماعى  جايگاه  ارتقای  برای  يکسان  فرصت  يک  از  اقشار 

خود استفاده مى کنند
تقويت  بیشتر  مردم  در  خیر  کار  و  خدمت رسانى  فرهنگ   -٣

مى شود که اين خود آثار و برکات بسیاری دارد
٤- شهروندان بر اساس شايسته محوری استخدام و از يک سری 

امکانات اجتماعى مضاعف نیز برخوردار مى شوند
ارزش های  به  توجه  درحقیقت  حسن پیشینه،  به  توجه   -٥
انسانى است و چقدر زيباتر است که موقع استخدام يا تأيید 
صالحیت های عمومى به جای اينکه به فرد بگويند سوءسابقه 
خود را ارائه کند، به پرونده اجتماعى فرد اشاره و توجه شود. اين 
کار باعث ايجاد احساس خوب در افراد جامعه نیز خواهد شد و... 
6- اين طرح بر پايه فناوری در صدد فرهنگ سازی و ارائه ساز و 
کار برای نیازهای اجتماعى و مشارکتى شهروندان نیز هست

7- اين سامانه باعث تحقق عدالت اجتماعى، شايسته ساالری، 
ارتقاء جايگاه اجتماعى و به طور کلى اجرای حقوق شهروندی 

خواهد شد
8- اين سامانه عالوه بر اشخاص حقیقى و سازمان های خصوصى 
و دولتى، باعث کمک به سازمان های مردم نهاد )هالل احمر، 
بهزيستى...(، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش 
و پرورش برای باال بردن مهارت های اجتماعى، کارآموزی و 

تکمیل مهارت های دانش آموزان و دانشجويان مى شود
9- اين سامانه با توجه به نیازهای روز جامعه، قابلیت توسعه و 
ارتقاء دارد و به فرصت های برابر،  حق اشتغال و کار شايسته 
و دسترسى به اطالعات و شفاف سازی اطالعات که در حقوق 

شهروندی نیز به آن اشاره شده است کمک مى کند
بر اساس  به استخدام  اين که کمک  بر  اين سامانه عالوه   -١0

شايسته محوری مى کند، باعث مى گردد تا اگر فردی بخواهد 
و  شايستگى  نمايد،  راه اندازی  جديدی  کار  و  کسب  يک 
توانايى های وی برای مرکز صادر کننده مجوزها قابل رويت 

باشد
١١- اين سامانه باعث جلوگیری از رانت مى شود

نوپا و شرکت های  به شرکت های  ١2- جان بخشیدن و کمک 
کار  نذر  که  افرادی  توسط  زيان ده  و  ورشکستگى  حال  در 
داوطلبانه مى کنند و يا کارآموزان. )اين سامانه به قشری که 
کار جهادی مى کند جهت مى دهد: يعنى با توجه به شرايط 
در  نمايند.  کمک  شرکت ها  نوع  اين  به  اقتصادی،  جنگ  و 
حقیقت افرادی که نذر کار داوطلبانه مى کنند مانند سربازان 
جنگ اقتصادی هستند که به کمک فعاالن اقتصادی که به 

نوعى آن ها نیز در حال جهاد اقتصادی هستند مى روند(
١٣- کمک به گسترش مشارکت های اجتماعى شهروندان

١٤- کمک به شهروندان برای کسب تجربه و مهارت و چه بسا 
اين روند باعث شود آن ها استخدام شوند

١٥- اين ارتباط و تايید و تفسیر )متقابل( دو طرف نسبت به 
يکديگر باعث کشف استعداد کارآموزان توسط شرکت ها نیز 
مى شود و بعث مى گردد فرصت به دست آوردن کار شايسته و 
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فرصت های شغلى بیشتری برايشان به وجود بیايد
١6- در صورت تصويب در مجلس، مى توان موارد ديگری را نیز 

به اين سامانه اضافه نمود

افراد ذيل  برای  ارديبهشت 7931  تاريخ 3٢  اين طرح در   *
ارسال شده است: 

- مقام معظم رهبری )نامه شماره 97000٥(
- رياست محترم مجلس شورای اسالمى 

- رياست محترم قوه قضايیه )نامه شماره 970007(
- رياست محترم جمهور از دو طريق: )نامه شماره 970006 
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مقدمه 
موفقیـت چنـان خـوش آهنـگ و شـیرين اسـت کـه بعیـد 
اسـت کسـى در دنیا تمايلى به تجربه کردن آن نداشـته باشـد. 
بـه اينکـه در چـه حـوزه ای مايـل بـه کسـب توفیـق هسـتید 
کاری نداريـم امـا يقینـاً نمـى تـوان انسـان متعادلـى را يافـت 
کـه بـه دنبـال "کسـب موفقیـت" بـر اسـاس ذهن و خواسـته 
خـودش نباشـد. در سـال های اخیـر ، میزان توجـه و تمايل به 
ايـن موضوع چنـان فزونى يافته کـه محققیـن فراوانى، موضوع 
تحقیـق خـود را مبتنـى بر ايـن واژه قـرار داده و ابعـاد مختلف 
آن را مـد نظـر قـرار داده انـد؛ فلسـفه و تعريف موفقیـت، ابعاد 
موفقیـت، فراينـد حصول به موفقیـت، خصوصیات افـراد موفق 
و.... در ايـن نوشـتار مختصـر، قصـد دارد بـه يکـى از مهمترين 
ويژگـى هايـى کـه مـى تـوان از تجـارب و آمـوزه هـای عرضـه 

شـده افـراد موفق دريافـت، اشـاره نمايـد: کارتیمى.

کارتيمی ، ضرورتی انکار ناپذير
جهـان کنونـى مملـو از پیچیدگى اسـت. پیچیدگى هايى که 
همـراه بـا ابهـام و خطاهای فراوان همراه شـده اسـت. از همین 
روی، امـروز نمـى تـوان فـردی را يافت کـه بتواند مدعى باشـد 
تـوان درک همـه پیچیدگى هـای دنیای کنونـى را دارد. محال 

اسـت کسـى بتوانـد مدعـى باشـد کـه چنـان دانـش و توانايى 
دارد کـه بتوانـد از عهـده درک همـه پديـده هـای دنیـا بر مى 
آيـد. حتـى بـزرگ تريـن دانشـمندان و نخبـگان نیـز نیک مى 
داننـد کـه در حـوزه تخصصـى خودشـان، تنهـا بـه موضوعـى 
خـاص و دامنـه ای محـدود از دانـش و تخصـص دسـت يافتـه 
و در آن چیـره دسـت شـده انـد و اگـر قرار باشـد در حـوزه ای 
ديگـر اقدامـى يـا تصمیمى بگیرنـد، ناگزيرند بـا متخصصان آن 

حـوزه مشـورت نمايند. 
تعمیـم سـاده ايـن معنـا موجـب مى شـود کـه بـه مفهومى 
بديهـى و انـکار ناپذيـر برسـیم: "هیـچ کس بـه انـدازه همگان 
از  گیـری  بهـره  بـا  ناچاريـم  بنابرايـن  نیسـت"]١[  باهـوش 
همفکـری ديگـران، دسـتاوردهای موفق خـود را تضمین کنیم. 
امـا شـرط بکارگیـری همفکران، "تیم شـدگى" آنها اسـت. هر 
کسـى را نمـى تـوان در کنـار خـود بـه عنـوان همفکر داشـت. 
ايشـان بايـد بـه شـکل يـک تیـم در کنـار ما باشـند تـا تحقق 

اهـداف را تضمیـن نمايند. 

تقسيم کار 
از زمانـى کـه آدام اسـمیت موضـوع تقسـیم کار را مطـرح 
نمـود بیـش از دويسـت سـال مـى گـذرد و جهـان توانسـت به 

دکتر رامبد باران دوست
استاد دانشگاه – مشاور مديريت

 کارتیمی 
 شرط موفقیت
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هبـره گیـری از ايـده وی به دسـتاوردهای بیشـتری برسـد اما 
نکتـه ای کـه امـروز بیـش از آدام اسـمیت مى دانیم آن اسـت 
کـه امـروز کسـب و کارهـا چنـان گسـترش يافته اند کـه نمى 
تـوان بـه تنهايـى از عهـده انجـام آن بـر آمـد و ايـن موضـوع 
صرفـا بـا هرنـوع تقسـیم کاری مرتفع نمـى گردد. تقسـیم کار 
در دنیـای نويـن بايـد همـراه بـا تیـم سـازی باشـد. توفیـق در 
اقتصـاد جديـد بدون تقسـیم کار بیـن اعضای يک تیم منسـج 
و همـدل ممکـن نیسـت. بنابرايـن نمـى تـوان همچـون زمـان 
اسـمیت کـه سـبک مديريـت را دسـتوری تعريـف مـى کردند 
و هـر کسـى موظـف بـود صرفـا بـر اسـاس دسـتور صـادره به 
انجـام وظايـف بپردازد، امـروز بايد تقسـیم کار از طريق اعضای 
تیـم و بر اسـاس درک و تفاهم مشـترک شـکل بگیـرد. اعضای 
تیمـى کـه قرار اسـت وظايـف را بین خـود تقسـیم نمايند بايد 
دارای هماهنگـى، همدلـى، سـازگاری و انعطاف پذيری باشـند 
بـه نحـوی کـه بتواننـد همديگـر را پوشـش داده و از طريـق 
هماهنگـى و انضبـاط تیمـى، توفیـق را بدسـت آورنـد. کسـب 
چنیـن گونـه از موفقیتى همراه با لذت و نشـاط اسـت و در آن 
همـه اعضـای تیـم که بـه تیم شـدگى رسـیده اند نقـش رهبر 
را ايفـا مـى کننـد. اعضـا از طريـق هماهنگى بین خود تقسـیم 
کار را ممکـن نمـوده و بـه مـوازات آن تحقـق اهـداف صـورت 

مى گیـرد. ]2[ 

شبکه سازی
موفقیت در کسـب و کارهای کنونى نیازمند سـاخت شـبکه 
هايـى اسـت که بتوانیـد در آنها و بـا آنها کارکـرده و توانمندی 
خـود را بـرای موفقیـت ، افزايـش دهیـد. بدون شـبکه سـازی، 
عمـاًل بايد در مسـیرهايى پیش برويد که پر اسـت از مشـکالت 
و موانـع گوناگـون؛ امـا بهـره گیری از شـبکه سـازی آن هم به 
صورتـى کـه خصوصیـات مثبـت تیـم هـا را دارار باشـند، مـى 
توانـد مشـکالت را کاهـش داده و مسـیر را بـرای دسـتیابى به 

موفقیـت، همـوار نمايد. 

بدون تيم سازی، هرگز
گروهـى تصـور مـى کنند کـه مـى توانند بـه تنهايى مسـیر 
پـر چالـش موفقیت را طـى نمايند. ايشـان گاهى اوقـات به راه 
انـدازی کسـب و کارهـای انفرادی مبـادرت مى ورزنـد و تصور 
مـى کننـد کـه در چنین سـبک کاری، ديگر نیازی بـه ديگران 
ندارنـد. امـا بايـد گفت که در شـرايط کنونى اقتصاد و کسـب و 
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هبـره گیـرى از ایـده وى به دسـتاوردهاى بیشـترى برسـد اما 
نکتـه اى کـه امـروز بیـش از آدام اسـمیت مى دانیم آن اسـت 
کـه امـروز کسـب و کارهـا چنـان گسـترش یافته اند کـه نمى 
تـوان بـه تنهایـى از عهـده انجـام آن بـر آمـد و ایـن موضـوع 
صرفـا بـا هرنـوع تقسـیم کارى مرتفع نمـى گردد . تقسـیم کار 
در دنیـاى نویـن بایـد همـراه بـا تیـم سـازى باشـد. توفیـق در 
اقتصـاد جدیـد بدون تقسـیم کار بیـن اعضاى یک تیم منسـج 
و همـدل ممکـن نیسـت. بنابرایـن نمـى تـوان همچـون زمـان 
اسـمیت که سـبک مدیریـت را دسـتورى تعریف مـى کردند و 
هـر کسـى موظـف بود صرفا بر اسـاس دسـتور صادره بـه انجام 
وظایـف بپـردازد، امـروز باید تقسـیم کار از طریـق اعضاى تیم 
و بـر اسـاس درك و تفاهـم مشـترك شـکل بگیـرد . اعضـاى 
تیمـى کـه قرار اسـت وظایـف را بین خـود تقسـیم نمایند باید 
داراى هماهنگـى، همدلـى، سـازگارى و انعطاف پذیرى باشـند 
بـه نحـوى کـه بتواننـد همدیگـر را پوشـش داده و از طریـق 
هماهنگـى و انضبـاط تیمـى، توفیـق را بدسـت آورنـد. کسـب 
چنیـن گونـه از موفقیتى همراه با لذت و نشـاط اسـت و در آن 
همـه اعضـاى تیـم که بـه تیم شـدگى رسـیده اند نقـش رهبر 
را ایفـا مـى کننـد. اعضـا از طریـق هماهنگى بین خود تقسـیم 
کار را ممکـن نمـوده و بـه مـوازات آن تحقـق اهـداف صـورت 

مى گیـرد. [2] 

شبکه سازى
موفقیت در کسـب و کارهاى کنونى نیازمند سـاخت شـبکه 
هایـى اسـت که بتوانیـد در آنها و بـا آنها کارکـرده و توانمندى 
خـود را بـراى موفقیـت ، افزایـش دهیـد. بدون شـبکه سـازى، 
عمـًال باید در مسـیرهایى پیش بروید که پر اسـت از مشـکالت 
و موانـع گوناگـون؛ امـا بهـره گیرى از شـبکه سـازى آن هم به 
صورتـى کـه خصوصیـات مثبـت تیـم هـا را دارار باشـند، مـى 
توانـد مشـکالت را کاهـش داده و مسـیر را بـراى دسـتیابى به 

موفقیـت، همـوار نماید. 

بدون تیم سازى، هرگز
گروهـى تصـور مـى کنند کـه مـى توانند بـه تنهایى مسـیر 
پـر چالـش موفقیت را طـى نمایند. ایشـان گاهى اوقـات به راه 
انـدازى کسـب و کارهـاى انفرادى مبـادرت مى ورزنـد و تصور 
مـى کننـد کـه در چنین سـبک کارى، دیگر نیازى بـه دیگران 
ندارنـد. امـا بایـد گفت که در شـرایط کنونى اقتصاد و کسـب و 
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کارهـا، عمـاًل هیچ فـردی به تنهايـى کار نمى کند. حتماً شـما 
بايـد عضـو شـبکه ای از افـراد يـا شـرکت ها باشـید تـا بتوانند 
بـه تامیـن اقـالم اولیه مـورد نیـاز تولید يـا خدمتتـان بپردازند 
)تامیـن کننـدگان(؛ يـا بايـد عضو شـبکه ای از افراد يا شـرکت 
هـا باشـید کـه به خريد خدمـت يا کاال از شـما مبـادرت ورزند 
)شـبکه مشـتريان(؛ بايـد عضـو شـبکه ای از افـراد يـا شـرکت 
هـا باشـید تـا بتواننـد کاالهـا و خدمات شـما را در بـازار توزيع 
نماينـد )شـبکه توزيـع( و... بنابرايـن نمـى توان فـردی را يافت 
کـه بـه تنهايـى بتوانـد کار کنـد، حتـى اگـر شـغلى انفـرادی 

داشـته باشید. 

تاثير تيم بر افراد 
تعامـل مثبتـى کـه بیـن اعضـای تیم پديـد مى آيـد موجب 
تاثیـر پذيری اعضا از يکديگـر )و البته تاثیر گذاری بر همديگر( 
مـى شـود]٣[. چنیـن تاثیـری، همـان متغیـر مهمى اسـت که 
شـما بـرای کسـب موفقیـت بـه آن نیـاز داريـد. هنگامـى کـه 
بـا مشـکلى مواجـه مـى شـويد، تـالش اعضا بـرای حل مسـاله 
موجـب ايجـاد انـرژی مضاعـف بـرای تحقـق هدف مـى گردد. 

ايـن انـرژی اسـت کـه پويايـى الزم بـرای فعالیـت و اقدامـات 
بیشـتر را ايحـاد مى کنـد و مانـع ايسـتايى و بـى انگیزگـى مى 
گـردد. اعضـای تیـم شـما مـى تواننـد بـه شـما روحیـه داده و 

انگیـزه پیشـرفت در شـما را دوچنـدان نمايند. 
اين نوشتار را در شماره های بعد، ادامه خواهیم داد.

فهرست منابع 
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آن کس هک رتا شناخت جان را هچ کند
فرزند و عیال و خانمان را هچ کند

 دیواهن کنی ره دو جهانش بخشی
دیواهن ی تو ره دو جهان را هچ کند1  

١  مولوی
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خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمى )آنا( ١:
موفقیت شناسى اقتصادی؛ راهنمايى برای گذر از بحران ها

موفقیت شناسى اقتصادی در راستای حمايت از تولید داخلى، 
کتابى تحلیلى است که با تألیف محمدعلى نژاديان، به اطالعات، 
راهکارها و زمینه های الزم برای اجرای اقتصاد مقاومتى و رسیدن 

به موفقیت اقتصادی اشاره دارد.
به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری 
آنا، موفقیت شناسى اقتصادی در راستای حمايت از تولید داخلى 
در قالب 9 بخش به عنوان منبع آموزشى و کار پژوهشى برای 
از  بحران ها  اقتصادی و پشت سر گذاشتن  به موفقیت  رسیدن 
سوی انتشارات موفقیت شناسى برای باشگاه پژوهشگران جوان و 
نخبگان واحد پرديس دانشگاه آزاد اسالمى به چاپ رسیده است.
در فصل اول اين کتاب، مبحث علم شناسى مطرح شده زيرا 
زمانى که درباره »علم اقتصاد« صحبت مى شود با دو واژه »علم« 

1. http://www.ana.ir/news/430277

و »اقتصاد« مواجه هستیم که برای تبیین بهتر، نیاز است هر کدام 
به طور جداگانه، تعريف و تفسیر شود. در اين میان آنچه با مطالعه 
اين کتاب محرز مى شود اين است که آشنايى بیشتر با علم، باعث 

درک دقیق تر از علم اقتصاد خواهد شد.
شناخت  به  اقتصادشناسى  هدف  با  کتاب  اين  دوم  فصل 
جهان بینى  موضوع  ابتدا،  فصل  اين  در  مى پردازد.  جهان بینى 
تبیین شده و سپس مبنای علم اقتصاد متعارف، با توجه به منابع 
جهان بینى تعريف شده و در نهايت اقتصاد در مکتب های مادی و 

اسالم مقايسه مى شود.
که  است  متعارف  اقتصاد  درباره  کتاب  اين  از  فصل  سومین 
به  متعارف،  اقتصاد  درباره  مختصر  تاريخچه  يک  ارائه  ضمن 
بررسى نظام های اقتصادی، تحلیل و تعريف اقتصاد و بخش های 
آن مى پردازد تا خواننده با آمادگى اولیه، به بحث اقتصاد مقاومتى 
ورود پیدا کند. در اين بخش نظام های اصلى اقتصادی در شرق و 

غرب نیز معرفى شده اند.

موفقیت شناسی اقتصادی

 در راستای حمایت از تولید داخلی

معرفی کتاب

13
97

یز 
پای

 / 
2 

ره
شما

 / 
سی

شنا
ت 

قی
وف

ه م
نام

صل
ف

20



در فصل چهارم موفقیت شناسى اقتصادی در راستای حمايت 
از تولید داخلى، با بررسى چارچوب و مبنای اقتصاد مقاومتى و 
همچنین تعريف اين نظام اقتصادی به واکاوی موفقیت شناسى 
اقتصادی پرداخته شده و داليل اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتى 

مطرح شده است.
در اين بخش از کتاب، با اشاره به کارآفرينى و حمايت از تولید 
داخلى، تفاوت اقتصاد مقاومتى و اقتصاد رياضتى نشان داده شده 

است.
اختصاص  کارآفرين  دانشگاه های  به  هم  اثر  اين  پنجم  فصل 
خصوص  در  الزم  آموزش های  گرفتن  نظر  در  بدون  زيرا  دارد؛ 
کارآفرينى و ارتباط صنعت و دانشگاه، نمى توان با شعار حمايت از 
کارآفرينى، اقتصاد مقاومتى را اجرا و تولید داخلى را تقويت کرد.

در اين بخش حمايت های الزم از کارآفرينان به عنوان پیش نیاز 
بررسى  و  کارآفرينى  تعريف  با  تا  شده  مطرح  کارآفرينى  برای 
دانشگاه های ايران و جهان، نقص های موجود در سیستم آموزشى، 

پرورشى و فرهنگى کشور مورد واکاوی قرار گیرد.
برای  انگیزه  شده  باعث  که  مهمى  عوامل  پنجم،  فصل  در 
شود  کم  کشور  جوان  جمعیت  به  نسبت  کشور  در  کارآفرينى 
نیز بررسى شده است. در اين بخش به پرسش های مهمى که 
مسئوالن در خصوص دانشگاه ها، موضوع کارآفرينى و اشتغال بايد 

پاسخ دهند نیز اشاره شده است.
فصل ششم اين کتاب هم به تحلیل ويژگى های فردی برای 
کارآفرينى اختصاص دارد، از جمله موارد مهم اين فصل، روش های 
بروز استعدادهايى مانند خالقیت و نوآوری، بررسى ويژگى ها و 
عناصر مهم برای انتخاب يک فرصت، منابع و روش های ايده يابى 
درباره  پرسش هايى  به  فصل  اين  در  است.   … و  ايده سازی  و 
بروز  کارآفرينى،  برای  فردی  ويژگى های  و  مهارت  مهم ترين 

خالقیت، ايده های نوآورانه و کسب و کار پاسخ داده شده است.
در فصل هفتم، نقشه راه پیشرفت ايران بررسى مى شود؛ زيرا 
نگاه اقتصاد مقاومتى به درون و استفاده از منابع و استعدادهای 
داخلى است. در اين فصل، سعى شده ضمن واکاوی مفهوم توسعه 
و پیشرفت، با مطرح کردن پرسش های اساسى و پاسخ به آن ها، 

نقشه راه پیشرفت ايران به درستى تحلیل شود.
اين فصل با هدف بررسى نقاط قوت، فرصت ها، نقاط ضعف 
و تهديدهايى تنظیم شده که ايران با آن مواجه بوده و هست. 
در اين فصل به کارهايى که نیاز است انجام شود در کنار بیان 
وظايف جامعه، اعم از مردم و مسئوالن در برابر کشور و يکديگر 

اشاره شده است.

و  اقتصادی  جنگ های  مقابل  در  آمادگى  هشتم،  فصل  در 
فرهنگى مطرح شده، زيرا بايد به خاطر داشته باشیم، امروز میدان 
جنگ فقط در مرزها و بیرون از مرزها نیست، بلکه نوع ديگر آن، 

بدون مرز و در مغزها است!
جهادی  نگاه  و  مفاهیم  يک سری  تفسیر  و  تعريف  بر  عالوه 
و  فرهنگى  مافیای   به  توجه  بحث  کارآفرينان،  و  کارآفرينى  به 
در  و  تهديدهای فضای مجازی  و  واکاوی فرصت ها  و  اقتصادی 
حکومت  به  وابسته  دستگاه های  مجموعه  که  اقداماتى  نهايت 
جمهوری اسالمى، عموم مردم و نخبگان، محققان و نويسندگان، 

از مباحث مهم مطرح شده در اين فصل به شمار مى روند.
در فصل پايانى هم با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها، سعى شده 
برای تحقق اقتصاد مقاومتى و شعار سال به راه حل های کاربردی 

نیز پرداخته شود.
موفقیت شناسى اقتصادی در راستای حمايت از تولید داخلى 
در قالب ١89 صفحه و بهای 20 هزار تومان از سوی انتشارات 

موفقیت شناسى منتشر شده است.

معرفی کتاب موفقيت شناسی اقتصادی در راستای حمايت از 
توليد داخلی در خبرگزاری ها:

پرديس،  واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  در سايت  کتاب  معرفى 
:١٣97/06/١8

http://www.pardisiau.ac.ir/tabid/89/articleType/ArticleView/arti-
cleId/8722/Default.aspx

اقتصادی؛  شناسى  موفقیت   ،)١٣97( محمدعلى  نژاديان، 
راهنمايى برای گذر از بحران ها، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمى 

)آنا(، ١٣97/06/١١، کد خبر: ٤٣0277.
 http://www.ana.ir/news/430277

تولید  از  حمايت  راستای  در   ،)١٣97( محمدعلى  نژاديان، 
داخلى کتاب موفقیت شناسى اقتصادی منتشر شد، خبرگزاری 

فارس، ١٣97/06/07، کد خبر: ١٣970606000١20.
https://www.farsnews.com/news/13970606000120

در  اقتصادی  شناسى  موفقیت   ،)١٣97( محمدعلى  نژاديان، 
راستای حمايت از تولید داخلى، خبرگزاری کتاب ايران )ايبنا(، 

١٣97/06/0٤، کد خبر: 26٤6٣8.
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/264638

شناسى  موفقیت  کتاب  انتشار   ،)١٣97( محمدعلى  نژاديان، 
)ايسنا(، 28/١٣97/0٥،  ايران  دانشجويان  اقتصادی، خبرگزاری 

کدخبر: 970٥28١٤882.
https://www.isna.ir/news/97052814882
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احترامـا عطـف به بیانـات حضرتعالى درباره "پروفسـور مريم 
میرزاخانـى" کـه در همشـهری بـا عنـوان »میرزاخانـى اخالق 
نخبگـى را بـه مـا ياد داد«١ منتشـر شـده اسـت، به اسـتحضار 

مى رسـاند: 
حضرت عالـى چنديـن بـار بـه صـورت مسـتقیم و يـا تلويحا 
در حضـور رهبـر انقـالب و بیانـات ديگـر خـود فرموده ايـد کـه 
نخبـگان نبايـد از مسـئوالن کشـور توقعـات خاصـى داشـته 
باشـند و در ايـن متـن نیـز بیـان نموده ايـد کـه »بعضى هـا در 
جامعـه فکـر مى کننـد بـا يـک نامه يـا يک رتبـه بايـد بیايند و 
از جامعه طلبکار شـوند و سـهم شـان را از نفت بخواهند! چون 

١. سورنا ستاری، همشهری آنالين، 97/0٤/2٣، شناسه خبر: ٤١067٥

فـالن رتبـه دانشـگاه را آورده ايـم فکـر مى کنیـم نخبه ايـم«!
جنـاب آقـای دکتـر سـتاری آيـا واقعـا ايـن ادبیـات برازنده 
جامعه علمى کشـور اسـت؟! آيا با چنیـن برخوردهايى نخبگان 
دلسـرد نمى شـوند؟ آيا همیـن برخوردها باعـث مهاجرت آن ها 
نمى گـردد؟ اگـر واقعـا نخبـه ای آمـده از شـما نفـت خواسـته 
اسـت، بنـده هـم مخالف درخواسـت وی هسـتم ولى آيـا نبايد 

از نخبـگان حمايـت نمود؟! 
حضرت عالـى در پاسـخ بـه اين سـوال که چرا چنیـن نگاهى 
و  دارد  رواج  جامعـه  ]در  مى خواهنـد  نفـت  سـهم  [نخبـگان 

چطـور مى تـوان ايـن نـگاه را تغییـر داد؟ فرموديـد: 
»همـه اين هـا اخالق نفت اسـت. نفـت يک رانـت در اقتصاد 

نامه محمدعلی نژادیان

 به جناب آقای دکتر سورنا ستاری 
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری
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کشـور اسـت. هـر وقـت يـک رانـت وارد اقتصـاد مى شـود، هر 
کسـى بـا هـر دلیلـى سـعى مى کنـد بـه ايـن رانـت نزديک تـر 
شـود. ايـن تفکـر را سـعى کرده ايـم در بنیـاد نخبـگان تغییـر 
دهیـم. مـا هیـچ عضـوی در بنیـاد نخبـگان نداريـم. مـا فقـط 
جايـزه مى دهیـم و توصیه نامـه مى نويسـیم. نخبه کسـى اسـت 
کـه بتوانـد اشـتغال زايى کنـد و ٤ مشـکل از کشـور حـل کند. 
نـه اينکـه خـودش دنبـال سـهم باشـد و بگويـد چـرا بـه مـن 
شـغل نمى دهیـد. میرزاخانـى پولى از سـفره مملکت برنداشـت 
و حتـى پـول بورسـش هم جای ديگـری داد. او بـا پای خودش 
بـه ايـن رتبـه و مقام رسـید. بايـد اين اخـالق را ترويـج دهیم. 
ايـن مملکـت بـه مـا احتیاجـى نـدارد. برعکـس اسـت؛ اين ما 
هسـتیم کـه در هر سـطحى که باشـیم به اين مملکـت محتاج 
هسـتیم. ايـن مملکـت ٥،6 هـزار سـال تاريـخ دارد و همیشـه 
هـم بـا فـراز و نشـیب خـوب کارش را گذرانـده اسـت. اينکـه 
سـهم خواهى کنیـم بـه چـه واسـطه ای مى توانـد باشـد؟ چـه 
کاری بـرای کشـور کرده ايـم کـه سـهم خواهى داشـته باشـیم؟ 
مـا نخبـه نشـده ايم کـه از کشـور سـهم بخواهیـم. مـا نخبـه 

شـده ايم کـه کاری بـرای ايـن مملکـت انجـام دهیم«. 
جنـاب آقـای دکتر سـتاری، واقعا ايـران به نخبـگان احتیاج 

نـدارد؟! آيـا همیـن طـرز تفکـر باعـث فـراری دادن نخبـگان 
نمى شـود؟! آيـا آمريـکا بـر محـور نخبـگان کـه از کشـورهای 

مختلـف جـذب نمـوده اداره نمـى شـود؟!
همچنیـن بـه عنـوان يـک خصلـت خـوب از خانـم دکتـر 
مريـم میرزاخانـى بیـان نموديـد کـه: »از او يک مصاحبـه پیدا 
نمى شـود« حـال که به گفته خودتان ايشـان مظلـوم و معصوم 
بـوده اسـت و حضرت عالـى بـه عنـوان فـردی کـه ايشـان را از 
زمـان دانشـجويى مى شـناختید و چندين سـال اسـت )رئیس 
بنیـاد ملـى نخبگان( هسـتید، آيا وظیفه نداشـتید ايشـان را به 
مـردم ايـران معرفـى نمايید و حداقـل تجلیل هـا و تبلیغاتى که 
بعـد از فـوت ايشـان شـد در زمانـى کـه در قیـد حیـات بودند، 
نمـود کـه  برداشـت  بیانـات نمى تـوان  ايـن  آيـا در  مى شـد؟ 
تلويحـا نخبـگان را )به سـکوت و عـدم فعالیت رسـانه ای دعوت 
نموده ايـد(؟!  آيـا ايـن طـرز فکـر صحیـح اسـت؟ آيا ايـن طرز 

تفکـر اعتمـاد بـه نفـس نخبـگان را نمى گیرد؟ 

اينجانـب در سـال ١٣9٤ يـک جمله ای نوشـتم مبنى بر اين 
کـه »گفتـن مـن همه جا بد نیسـت؛ در آنجا بیان داشـتم گفتن 
مـن جايـى بـد اسـت کـه موفقیـت خـود را مسـتقل از خداوند 
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ببینیـم! از دوران کودکـى بـه مـا يـاد دادن نگويیـم مـن! ولـى 
امـروز بـه ايـن فکر مى کردم کـه در دنیای امروزی، کسـى 
را کـه جرات و جسـارت من گفتن را دارد بايد تشـويق 
کـرد!« زيـرا اگـر چنیـن نباشـد، فـرد نمى توانـد در 
زندگـى خـود تمـام توانايى هـای خود را بـروز دهد 
و موثـر واقـع شـود! يادمـان باشـد مـا بسـیاری از 
خصوصیـات خـوب و بـد خـود را در آينـه ديگـران 

مى بینیـم و متوجـه مى شـويم!
در جـای ديگـر اين مصاحبـه فرموده ايـد »اولین 
چیـزی کـه میرزاخانـى بـه همـه مـا يـاد مى دهـد 
اخـالق نخبگـى اسـت؛ ايـن کـه کار سیاسـى نکنیـد، 
وارد بازی هـا نشـويد. شـواف نکنیـد«! آيـا اين طـرز فکر 
خـالف بیانـات مقـام معظـم رهبـری کـه نخبـگان را بارها 
دعوت به ورود به مسـائل کشـور و حل مشـکالت در همه 
زمینـه هـا نمودنـد نیسـت؟ آيـا اين طـرز فکر بـه نوعى 

سـرکوب نخبگان نیسـت؟ 
آيـا زمانـى که پروفسـور مريـم میرزاخانـى در قید 
حیـات بودنـد حتـى  بـرای يـک کنفرانـس علمى و 
جهـت معرفـى به مردم بـه ايران دعـوت کرديد و يا 
اصـرار نموديـد؟ چـرا بايـد بعـد از فوت ايشـان، نام 
يـک خیابـان به مريم میرزاخانى تغییر داده شـود؟ 
چـرا نبايـد در موقـع حیـات وی ايـن قدردانى هـا 
تولیـد  انگیـزه  باعـث  بلکـه  تـا  پذيـرد  صـورت 
علـم بیشـتر و حتـى برگشـت ايشـان بـه ايـران 
بشـود؟ ما شـاهد هسـتیم در آمريکا پروفسـور 
مريـم میرزاخانـى را بیشـتر از مـردم ايـران 
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مى شـناختند! آيـا ايـن بـه خاطـر پوشـش رسـانه ای و توجـه 
مسـئوالن امريـکا بـه ايشـان نبود؟

حضرت عالـى فرمـوده ايد ايشـان »تمرکزش به جای حاشـیه 
روی کارش بـود«. آيـا از فرمايشـات شـما )حاشـیه( اينگونـه 
برداشـت نمى شـود کـه يک نخبـه بايد بشـیند فقـط تولید علم 
کند و به هیچ چیز کاری نداشـته باشـد و به مسـائل کشـور بى 
تفـاوت باشـد؟ و مـا بعـد از فوتـش از وی قدردانـى مى نمايیم؟!

در نهايـت ايـن حقیـر از نخبـگان تقاضـا دارم، حل مشـکالت 
کشـور را بـه عهده مسـئوالن محتـرم بگذارند و ديگر سهمشـان 
را از نفـت نخواهنـد! زيـرا از مـا بهتران برای حل مسـائل کشـور 

حاضر هسـتند!
محمدعلى نژاديان  

 

متن گفتگوی جناب آقای دکتر سورنا ستاری با همشهری

ميرزاخانی اخالق نخبگی را به ما ياد داد
و  علمـى  معاونـت  روزهـا سـکان  ايـن  سـورنا سـتاری کـه 
از  گرفتـه،  روزگاری  به دسـت  را  رئیس جمهـوری  فنـاوری 
هم دانشـگاهى های مريـم  میرزاخانـى در دانشـگاه شـريف بـود.
او در گفت وگـو بـا همشـهری از ويژگى هـای بانويـى مى گويد 
کـه از همـان روزگار دانشـجويى »نخبـه بـودن« در ذهنش طور 

ديگـری تعريف شـده بود.
بـه جـز نبـوغ در رشـته رياضـى، دربـاره ويژگى هـای اخالقى 
و رفتـاری مريـم میرزاخانـى کمتـر اطالعـى در دسـت داريـم. 
مى بینیـم،  رسـانه ها  در  مرگـش،  از  پیـش  کـه  گزارش هايـى 
بعـد از اهـدای جايـزه فیلدز به او نوشـته شـده اند و عمومـا او را 
به عنـوان يـک نابغـه رياضى مطـرح مى کننـد. اما شـما مرحومه 

میرزاخانـى را طـور ديگـری مى شـناختید.
میرزاخانـى يـک فرشـته بـود کـه فکـر مى کنـم در تاريـخ ما 
استثناسـت. از او يـک مصاحبـه نمى شـود پیـدا کـرد. بعضـى 
وقت هـا که بـه معصومیـت و مظلومیت میرزاخانـى فکر مى کنم 

اشـک در چشـم هايم جمـع مى شـود.
اولیـن چیـزی کـه میرزاخانى به همـه ما ياد مى دهـد اخالق 
نخبگـى اسـت؛ اينکـه کار سیاسـى نکنیـد، وارد بازی ها نشـويد. 
شـوآف نکنیـد. ايـن قـدر میرزاخانى سـخاوت داشـت کـه اصال 
خـودش را نخبـه نمى دانسـت. تنهـا دختـری بـود کـه 2دوره 
طـالی المپیـاد را بـا امتیاز کامـل گرفته بود. تمرکـزش به جای 

حاشـیه روی کارش بود.

ناراحتـى اش حتـى در زمـان مبـارزه بـا سـرطان اين بـود که 
قرص هايـى کـه مى خـورد گیرايـى اش را کـم کـرده و تمرکزش 
پايیـن آمـده اسـت. زندگـى او يک مسـئله مهـم را به ما نشـان 
مى دهـد و آن برداشـت غلـط از نخبگـى اسـت کـه در جامعـه 
وجـود دارد. بعضى هـا در جامعـه مـا فکـر مى کننـد با يـک نامه 
يـا يـک رتبـه بايد بیاينـد و از جامعه طلبکار شـوند و سهم شـان 
را از نفـت بخواهنـد! چـون فـالن رتبـه دانشـگاه را آورده ايم فکر 

مى کنیـم نخبه ايـم.

چـرا چنيـن نگاهی در جامعـه رواج دارد و چطـور می توان اين 
تغيير داد؟ را  نگاه 

همـه اينهـا اخـالق نفـت اسـت. نفـت يـک رانـت در اقتصـاد 
کشـور اسـت. هـر وقـت يـک رانـت وارد اقتصـاد مى شـود، هـر 
کسـى با هـر دلیلى سـعى مى کند به ايـن رانت نزديک تر شـود. 
ايـن تفکـر را سـعى کرده ايـم در بنیاد نخبـگان تغییـر دهیم. ما 
هیـچ عضـوی در بنیاد نخبـگان نداريم. ما فقط جايـزه مى دهیم 
بتوانـد  کـه  اسـت  کسـى  نخبـه  مى نويسـیم.  توصیه نامـه  و 

اشـتغال زايى کنـد و ٤ مشـکل از کشـور حـل کنـد.
نـه اينکـه خـودش دنبـال سـهم باشـد و بگويـد چـرا بـه من 
شـغل نمى دهیـد. میرزاخانى پولى از سـفره مملکت برنداشـت و 
حتـى پول بورسـش هـم جای ديگـری داد. او با پـای خودش به 
ايـن رتبـه و مقـام رسـید. بايد ايـن اخـالق را ترويج دهیـم. اين 
مملکـت بـه مـا احتیاجى نـدارد. برعکس اسـت؛ اين ما هسـتیم 
کـه در هـر سـطحى که باشـیم به ايـن مملکت محتاج هسـتیم.

ايـن مملکـت ٥،6هزار سـال تاريخ دارد و همیشـه هـم با فراز 
و نشـیب خـوب کارش را گذرانـده اسـت. اينکـه سـهم خواهى 
کنیـم به چـه واسـطه ای مى تواند باشـد؟ چه کاری برای کشـور 
کرده ايـم کـه سـهم خواهى داشـته باشـیم؟ مـا نخبـه نشـده ايم 
کـه از کشـور سـهم بخواهیم. مـا نخبه شـده ايم کـه کاری برای 

ايـن مملکت انجـام دهیم.
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مقدمه
دارد؛  مختلفى  بسترهای  به  نیاز  اشتغال زايى،  و  کارآفرينى 
ولى يک سری از مسائل به خود فرد بستگى دارد و در واقع جزء 
مهارت های فردی است که خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها نیز 
اين  از  کنند.  موثر عمل  به طور  آن،  و هدايت  آموزش  در  بايد 
از خصوصیات شخصى  ترکیبى  است  نیاز  کارآفرينى  برای  رو، 
بتوان  تا  داد  قرار  بررسى  مورد  را  قابل دسترس  فرصت های  و 

تولیدات داخلى را نیز گسترش داد.
هستند  تغییر  حال  در  دائما  بازارها،  که  داشت  توجه  بايد   
به وجود  ديگر  فرصت های  کشف  امکان  تغییری،  هر  همراه  و 
مى آيد. يک کارآفرين، بايد دارای مهارت هايى همچون ساخت 
از  پیش  تا  که  باشد  بازاری  آوردن  به وجود  يا  جديد  محصول 

نقش خالقیت و نوآوری 
در کارآفرینی
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نداشته است. کارآفرينى،  اين وجود 
عزم جدی مى خواهد؛ از اين رو، فرد بايد 
نیز  را  تجاری  موانع  بر  غلبه  مهارت 
از  بعضى  همچنین  باشد.  داشته 
ويژگى های  و  مهارت ها  مهم ترين 

کارآفرينان موفق عبارت اند از:  
ايده يابى،  نوآوری،  و     خالقیت 
و  کسب  طرح  داشتن  ايده سازی، 
داشتن  بازاريابى،  مهارت های  کار، 
کافى  آشنايى  مديريتى،  مهارت های  اطالعاتى،  مزيت 
و  مالى  دانش  ارتباطات،  و  اطالعات  تکنولوژی  زمینه  در 
مهارت هاي  فني،  مهارت هاي  زندگي،  مهارت هاي  اقتصادی، 
زبان  به  تسلط  هر صنعت،  آکادمیک  دانش هاي  کار،  و  کسب 

کسب  و کار به  عنوان زبان تجارت و...
تعريف خالقیت، ايده و نوآوری:

وجود  بسیاری  تعاريف  نوآوری،  و  خالقیت  برای 
دارد؛ ولى به طور کلى مى توان گفت، پیدايى و تولید 
ايده  مى گويند.  خالقیت  را  نو  فکر  و  انديشه  يک 
نظريه  يک  مى تواند  که  است  خالقیت  محصول  نیز 
برای  جديد  راه حل  يک  جديد،  محصول  يک  جديد، 
به  نیز  نوآوری  باشد.  جديد  مفهوم  يک  يا  و  مسئله  حل 
کارگیری ايده های نوين ناشى از خالقیت است و در واقع، به 
پیاده ساختن ايده ناشى از خالقیت که به صورت يک محصول يا 
خدمت تازه ارائه شود و يا  به عملى ساختن و کاربردی ساختن 

آن انديشه و فکر نو و تازه، نوآوری مى گويند.
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قابل ذکر است که فرق اختراع با نوآوری، اين است که اختراع 
به معنى »پديد آوردن محصول جديد« است، اما نوآوری، فراتر 
از آن است و به معنى »معرفى محصول تازه« است که با ابداع و 
عرضه صورت مى پذيرد؛  همچنین يکى از مهم ترين خصلت های 

کارآفرينان، خالقیت و نوآوری است. 
پذيرش خالقیت در خود:

سبب  افتادن  اين  بیافتد،  زمین  به  اگر  کودکى،  در  انسان   
نمى گردد که راه رفتن را برای همیشه فراموش کند! حال بايد 
از خود بپرسیم، چه اتفاقى در جريان بزرگ شدن ما انسان ها 
مى افتد که از زمین خوردن مى هراسیم و از جستجو کردن بیزار 

مى شويم؟!
- آيا نیازهايمان پايان يافته است؟!

- آيا به هر چه مى خواستیم دست يافته ايم؟!
- آيا ديگر نیازی نداريم؟!

- آيا برای همه سوال های خود پاسخ مناسب پیدا کرده ايم؟!
- آيا چراهای بى پايان کودکى ما پايان يافته است؟!

- آيا همه ناشناخته ها را پیدا کرده ايم؟!
- آيا با پايان يافتن دوران کودکى، زمان چراهای ما به پايان 

رسیده؟!
- آيا به اندازه ظرفیت وجوديمان بزرگ شده ايم؟! يا به اندازه 

يافته هايمان بزرگ شده ايم؟!
و اگر به اين پرسش ها ادامه دهیم، هزاران پرسش ديگر بايد 
قطعا  کنیم.  پیدا  را  خود  کودکى   چراهای  تا  بپرسیم  خود  از 
عواملى در بروز و سرکوب اين جست  وجوگری نقش داشته است!
 پذيرش خالقیت در خود، يکى از کارهايى است که عالوه بر باور، نیاز 
به تمرين دارد؛ زيرا همه انسان ها، به طور فطری خالق آفريده شده اند 
)گرايش به خالقیت دارند( و صرفا مخصوص دانشمندان، هنرمندان و 
 افراد خاص نیست! فقط در فرايند رشد به عده ای از انسان ها اين فرصت

 داده شده تا خالقیت درونشان را آشکار سازند و برای چراهای خود 
جواب پیدا کنند و بالعکس عده ای از اين فرصت سلب شده اند! 

خالق  که  مى شود  اين  باعث  فرد  خود  وقت ها  گاهى  البته 
نباشد. به اين دلیل که فرد در ذهن خود، خط قرمزهايى به دور 
توانايى ها و استعدادهای خويش مى کشد و جرات فراتر رفتن از 
اين خط قرمزها را از خود سلب مى کند و يا به دلیل عادت های 
نتواند  نادرست و عدم تمايل به کنجکاوی، باعث مى شود فرد 
خالق باشد. البته گاهى غرور باعث مى شود فرد فکر کند، خیلى 
مى داند و در حقیقت بزرگ ترين مانع خالقیت، اکتفا کردن به 

دانش ماست نه چیزهايى که نمى دانیم! 

راه های بروز خالقيت و رسيدن به ايده های جديد:
 بـا توجـه بـه ايـن کـه معمـوال افـراد در حصـار دانـش خـود 
مى انديشـند و رفتـار مى کننـد، در نتیجـه فـرد بـا شکسـتن 
مرزهـای دانـش خـود و فراتـر رفتـن از چارچوب هـای فکـری و 
نـگاه و تفکـر،  بـه شـیوه متفـاوت از ديگـران، مى توانـد باعـث 
بـروز خالقیـت در خـود شـود. قابـل ذکـر اسـت کـه هـر فردی 
بـا اسـتفاده از نیـروی اراده مى توانـد بـا عادت هـا و روزمرگى هـا 
کـه دشـمن خالقیـت هسـتند، مقابله کنـد و به نتیجـه مطلوب 
برسـد. همچنیـن مـوارد ذيـل نیـز در ايـن خصوص موثر اسـت: 
چیزهـای بى ربـط را به هم ربط دادن کـه منتهى به خلق يک 
اثـر جديد شـود، تک بعـدی نبـودن در زندگى، کسـب مهارت ها 
و دانش هـای مختلـف کـه نیـاز زندگى امـروزی اسـت، تمرين و 
مشـورت، تحمل ابهامات، سـالمت جسـم و ورزش کردن، خسته 
نشـدن از شکسـت، تقويت اعتماد به نفس، ريزبینـى، انتقادپذير 
بـودن، برنامه ريـزی، جسـارت، انتعطاف پذيری، ايجـاد انگیزه که 

بـه دو دسـته مى توان تقسـیم نمود:
- انگیزه هـای بیرونـى )بحران هـای جامعـه و سـطح توقعـات 

معه( جا
- انگیزه هـای درونـى )اسـتعدادهای ذاتـى، نیازهـای درونى و 

شـخصى( بحران های 
 البتـه همـه اين هـا، منـوط بـه اين اسـت کـه نیازهـای اولیه 
انسـان، به طور نسـبى برآورده شـود و آزادی تفکر و انديشـه نیز 

داشـته باشد.
 ايـن مـوارد، خصوصیاتـى اسـت کـه اگـر ظهـور پیـدا کنـد، 
باعـث خالقیـت مى شـود. در واقـع، ويژگـى افراد خـالق، همین 
مـوارد اسـت کـه در نهايـت باعث مى شـود آن ها تهديدهـا را به  13
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فرصـت تبديـل  کننـد و فرصت سـازی نمايند. 
خالقیت های کاربردی و تفکر قضاوت کننده:

 در خالقیت هـای کاربـردی، مثـل طراحـى يـک محصـول يا 
ارائـه يـک نظريه علمـى، دو مرحلـه دارد:

 الف – ايده سازی  ب- ايده سنجى 
تفکـر قضـاوت کننـده در اينجا، به ما کمک مى کند بسـنجیم 
کـه هـر يـک از ايده هـای جديـد تا چـه حـد عملى و سـودمند 
هسـتند! بعضـى افـراد معتقدند که میدان دادن بـه تفکر قضاوت 
کننـده بـه تفکر خالق لطمه مى زنـد و آن را محـدود مى کند. در 

ايـن مـورد بايد گفـت، مى تـوان دو مرحله ای عمـل نمود:
١. ابتـدا میـدان را بـه تفکـر خـالق بدهیم و بـدون ارزشـیابى و 

محدوديـت، بـه طـرح ايده هـای جديـد بپردازيم
2. سپس در مرحله دوم، با در نظر گرفتن امکانات و محدوديت ها، 

به ارزشیابى ايده ها بپردازيم! 
 همچنین الزم نیسـت همیشـه قضاوت کننده باشـیم، شـايد 
فـردی ديگـر در زمـان آينـده از محدوديت هايـى کـه مـا داريم 

عبـور کنـد و ايـده را کامل و اجـرا نمايد!   
بايـد متذکـر شـد، در نظـر گرفتـن تفکـر قضـاوت کننـده در 
خالقیـت کاربـردی، ضـروری اسـت و در خالقیت هـای هنـری، 
شـامل آثار هنـری و بیان احسـاس هنرمند، از طريـق قالب های 
مختلـف هنری، تفکـر قضاوت کننـده متضاد بـا خالقیت هنری 
نیسـت؛ امـا تقويت تفکر قضـاوت کننده، به طور قطـع به تقويت 

تفکـر خـالق هنـری نمى انجامد!

توانايی به وجود آوردن کسب و کارهای جديد:
تشـخیص و اسـتقرار به موقع کسـب و کارهای جديد، توسط 
افـراد و متولیـان اشـتغال، نیـاز بـه ايده هـای شـغلى دارد. قابـل 

ذکـر اسـت که به طور کلى، سـه نـوع ايده شـغلى بـرای انتخاب 
دارد: وجود 

الـف- ايده هـای شـغلى اجـرا شـده )در صورتـى بـرای انتخـاب 
مناسـب هسـتند کـه در منطقه ما هنـوز مورد نیاز باشـند و 

مشـتری کافى داشـته باشـند(؛
ب- ايده های شغلى بهبود دهنده ی مشاغل فعلى؛

ج- ايده های جديد. 
ايـده شـغلى مناسـب، ايـده ای اسـت کـه ويژگى هايـى مانند 
هماهنگـى بـا شـرايط فـردی، دارای بـازار مطلـوب، متناسـب با 
تـوان اقتصـادی، مـورد عالقـه شـخصى و هماهنگـى بـا مهارت، 
تجـارب و دانـش فرد داشـته باشـد. همچنیـن دو روش ايده يابى 

و ايده سـازی، بـرای کسـب ايـده وجـود دارد.

رابطه ايده و فرصت:
»ايـده بـرای بهره بـرداری از يـک فرصـت در ذهـن انسـان 
شـکل مى گیـرد. فرصـت، يـک نیـاز بـى پاسـخ اسـت کـه در 
بـازار وجـود دارد و در واقـع ايـده، روشـى اسـت بـرای تامیـن 
و پاسـخ گويى بـه آن نیـاز! وقتـى شـما بـه ايـن نیـاز، از طريق 
يـک ايـده پاسـخ مى دهیـد، گفتـه مى شـود کـه شـما از ايـن 
فرصـت بهره بـرداری کرده ايـد. اگـر کمـى دقت کنیـد، متوجه 
مى شـويد کـه نیازهـای بى پاسـخ زيـادی در بازارهـای مختلف 
وجـود دارنـد، پرسشـى کـه مطـرح مى شـود، اين اسـت که به 
کدام يـک از ايـن نیازهـا پاسـخ بدهیـم؟! اينجاسـت کـه بحـث 
جذابیـت فرصـت و نحـوه شناسـايى فرصت های جـذاب مطرح 

)نژاديـان، ١٣97: ١02-99(. مى شـود 
* در شماره بعدی، به موارد ذيل پرداخته مى شود: 

- ويژگى هـا و عناصـر مهـم، بـرای انتخاب يک فرصـت و ايده 
نوآورانـه و جذاب

- غربال گری فرصت ها و ايده ها )معرفى يک ابزار(
- شناسايى فرصت ها و ايده های خوب

- منابـع و روش هـای ايده يابـى، ايده سـازی و جسـت و جوی 
فرصت هـای کارآفرينـى

منبع:
اقتصـادی  موفقیت شناسـى   ،)١٣97( محمدعلـى  نژاديـان، 
تهـران:  اول،  چـاپ  داخلـى،  تولیـد  از  حمايـت  راسـتای  در 

سـى فقیت شنا مو
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ازدواج کانونـى اسـت کـه در جهـت تامیـن نیازهـای اساسـى 
زنـان و مـردان بنـا شـده اسـت. هیـچ ارتبـاط ديگـری ماننـد 
ازدواج را نمى تـوان يافـت کـه دو انسـان بالـغ را کـه ممکـن 
اسـت شـناخت بسـیار کمى از هم داشـته باشـند، برای سالیان 
سـال در کنـار يکديگـر قـرار دهـد. هـر چند کـه ايـن واقعیت 
نیـز وجـود دارد کـه اين دو نفـر از دو جنس مخالف هسـتند و 

بـرای يکديگـر جذابیـت دارند.
ازدواج بیـش از هـر ارتبـاط ديگـری طرفیـن را مقید مى سـازد 
کـه زوج هـا از حـق اشـتباه کمتـری برخـور باشـند. در واقـع 
حفـظ يـک رابطـه ی زناشـويى موفـق، سـخت ترين نـوع حفظ 
رابطـه اسـت. زندگـى زناشـويى قدم گذاشـتن در يک شـراکت 
کاری اسـت کـه معمـوال جِزئیات نحـوه ی برخورد با مشـکالت 

احتمالـى بـه صـورت کتبى ذکر نشـده اسـت.
افـراد بسـیاری به روانشناسـان و مشـاوران خانـواده برای حفظ 
و احیـای زندگـى مشـترک خـود رجـوع مى کنند ولـى بايد در 
نظـر داشـت کـه اگـر علـت ايـن مراجعـه، تغییـر، اصـالح و يا 
تربیـت طـرف مقابـل باشـد راه بـه بن بسـت ختم خواهد شـد. 
در هـر ارتباطـی، از هـر نـوع و شـکلی، هر کـس صرفا 
می توانـد خـود را تغييـر دهـد و نـه هيـچ کـس ديگر 

نیاز های اساسی
در ازدواج

دکتر مريم جواهريان
روانشناس سالمت 
و استاديار دانشگاه 
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را. بهتـر اسـت قبـل از هـر چیز، نیازهـای اساسـى در ازدواج را 
کنیم. بررسـى 

 دکتر ويلیام گالسـر در کتاب "ازدواج بدون شکسـت" نیازهای 
اساسـى انسـان که به صـورت ژنتیکى در ما تعبیه شـده اسـت 
را بـه ٥ طبقه تقسـیم کرده اسـت کـه عبارت انـد از: ١- نیاز به 
بقـا   2- نیـاز بـه عشـق و محبـت   ٣- نیاز به قـدرت   ٤- نیاز 

بـه آزادی   ٥- نیـاز به تفريح
چنانچـه افـراد متاهـل درک کننـد که تحـت تاثیر ايـن ٥ نیاز 
اساسـى خـود هسـتند و از ابتـدای زندگـى مشترکشـان بـرای 
ارضـا ايـن نیازهـا تـالش کننـد، در حفـظ و بهبـودی روابـط 

زناشـويى آن هـا پیشـرفت چشـم گیری ايجـاد خواهـد شـد.

بقا
مشـکالت زندگـى زناشـويى بـا مسـائل اقتصـادی گـره خورده 
اسـت. میـزان نیـاز افـراد مختلـف بـه بقـا بـر اسـاس برنامـه 
ژنتیکـى آنـان متفاوت اسـت. در بیشـتر زندگى های مشـترک، 
رايج تريـن  نشـانه تفـاوت در نیـاز بـه بقـا، اختـالف بـر سـر 
مسـائل اقتصـادی اسـت و ايـن موضـوع شـانس آن هـا را برای 
داشـتن يـک زندگى زناشـويى شـاد از بیـن مى برد بـه عبارتى 
کـه درسـت اسـت کـه ثـروت خوشـبختى نمـى آورد ولـى فقر 

بدبختـى مـى آورد!

عشـق و تعلـق خاطـر )هسـته ی ژنتيکی يـک ازدواج 
) د شا

يـک ازدواج خـوب شـايد بهتريـن وسـیله تامین نیاز به عشـق 
و تعلـق خاطـر باشـد. زنان نسـبت به مردان و شـايد بـه عنوان 
نقششـان بـه عنـوان مـادر، احسـاس نیاز بیشـتری به عشـق و 
تعلـق خاطـر دارنـد. زنان غالبـا بر اسـاس اين تفـاوت ژنتیکى، 
خـود را در پیونـد با مردانـى مى بینند، که به اندازه انتظارشـان 
بـه آنـان ابـراز عالقـه نمى کننـد. در چنیـن شـرايطى هـر دو 
طـرف دچـار ناکامـى مى شـوند. زن بـه دلیـل آن کـه آنقـدر 
کـه بايـد از جانـب مـرد محبـت دريافـت نمى کنـد و مـرد بـه 
دلیـل نیـاز کمتـرش به محبـت، برايش دشـوار اسـت که علت 
نیـاز بـاالی زنان بـه ابـراز و دريافـت محبـت را درک کنند. اما 
نیـاز کمتـر مرد بـه محبت مانـع از يادگیـری او در ابراز عشـق 

نمى شـود!
يکـى از مسـائلى کـه در اينجـا مطرح مى شـود، روابط جنسـى 
اسـت. در ابتـدای ازدواج، زوج هـای بسـیاری بـه ويـژه زنـان، 
بـه خاطـر ارتبـاط جنسـى فريـب مى خورنـد و فکـر مى کننـد 
عشـق و عالقـه مـردان نسـبت به آنـان بیش از شـدت عالقه ی 
خودشـان اسـت. بـه اين دلیـل که رابطه ی جنسـى بـرای زنان 
بیشـتر بـا نیـاز به عشـق و محبت پیونـد تنگاتنـگ دارد تا نیاز 
بـه بقـا. برعکـس بـرای مـردان رابطه ی جنسـى بـا نیاز بـه بقا 
ارتبـاط دارد. مـردی کـه نیاز بـه بقـا در او باالتر اسـت، ارتباط 
جنسـى بیشـتری مى طلبـد و بـرای رسـیدن بـه اين هـدف در 

آغـاز آشـنايى بیشـتر عشـق و عالقـه از خـود نشـان مى دهد.

قدرت )راز ازدواج در ژن ها ی ما نهفته است(
قـدرت منحصـر بـه انسـان اسـت و هیـچ رابطـه ی انسـانى بـه 
انـدازه  ازدواج، محـل جنـگ و جـدل نیسـت. در هـر ارتباطـى، 
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در  نمى گـذارد  دارد  وجـود  مـا  در  کـه  قدرتـى  بـه  نیـاز 
ارتباطاتمـان مخصوصـا در زندگـى زناشـويى، از جايـگاه قدرت 
پايینـى برخـوردار باشـیم. ناتوانـى يکـى يـا هـر دو زوجین در 
ارضـای نیـاز به قـدرت، مانع بسـیار بزرگى بر سـر راه رسـیدن 
به يک زندگى شـاد اسـت. موفقیت در ازدواج مسـتلزم دوستى 
دوطرفـه اسـت تـا هـر يـک بتواننـد از همراهـى يکديگـر لذت 
ببرنـد. دوسـتى بیـش از ارتبـاط جنسـى و عشـق و محبـت بر 
اسـاس تسـاوی قـدرت طرفین يا فقـدان منازعه قدرت اسـتوار 
اسـت. تسـاوی قدرت مسـتلزم احترام گذاشـتن، گوش سپردن 
و بـذل توجـه بـه ديگری اسـت. تقريبـا تمـام درمان جوها بیان 
مى کننـد کـه تـا چـه حـد صحبـت کـردن بـا فـردی کـه بـه 
حرف هـای آن هـا بـه طـور جـدی گـوش مى دهـد، بـه آن هـا 

احسـاس قـدرت مى دهـد.

آزادی )نيازی که ازدواج را به چالش می کشد(
آزادی معمـوال گرايـش به انجـام اعمال مورد عالقه مان اسـت. 
ماهیـت ازدواج، از دسـت دادن آزادی های شـخصى اسـت. اين 
يـک قانـون اسـت که افرادی کـه نیاز بـه آزادی در آنـان کمتر 
اسـت، زندگى مشـترک شـادتری نسـبت بـه افـرادی دارند که 
آزادی بیشـتری مى طلبنـد و تمايـل دارنـد تنهـا بماننـد. اکثـر 
عصبانیت هايـى کـه در زندگـى مشـترک نمايان مى شـود بدين 
علـت اسـت که يکـى از زوجین، غالبـا مرد، احسـاس مى کند، 

بیـش از حد محدود شـده اسـت.
تنهـا راه حـل مشـکالت نیـاز بـه آزادی ، گفتگـو اسـت. اگـر 
طرفیـن نتواننـد بپذيرنـد که هـر يک بـه مقدار معینـى آزادی 
نیـاز دارنـد، زندگیشـان عـاری از هرگونـه خرسـندی و شـادی 
خواهـد شـد. کـم نیسـتند افـرادی کـه زندگیشـان بـه طـالق 
مى انجامـد و پـس از مـدت کوتاهـى احسـاس مى کننـد اکنون 
ديگـر از بنـد ازدواج رهـا شـده اند، از بـا هـم بـودن مى تواننـد 
لـذت ببرنـد. گاهـى اوقـات چنیـن افـرادی فريب ايـن لحظات 
ازدواج  پیونـد  هـم  بـا  دوبـاره  و  را مى خورنـد  و شـاد  کوتـاه 

مى بندنـد و دوبـاره درگیـر همـان جريـان قبـل مى شـوند.

تفريـح )نيازی که سـهل تر از سـاير نياز هـا در ازدواج 
تامين می شـود(

اشـتیاق انسـان بـرای تفريح بـه طـرق گوناگون ظهـور مى کند 
و صرفـا بـه بـرد و باخـت محـدود نمى شـود. مطالعـه، گـوش 
کـردن بـه موسـیقى، سـفر و سـرگرمى های گوناگـون، همگـى 

تفريـح بـه شـمار مى روند. در واقـع نیاز به تفريـح تقريبا تمامى 
فعالیت هـای انسـانى را تعالى مى بخشـد. تفريح نیـروی ماندگار 
عظیمـى اسـت. ارتباط جنسـى و حتى عشـق در طـول زندگى 
کـم رنـگ مى شـود، امـا شـادی همیشـه تـازه مى مانـد. زيـرا، 
برخـالف ارتبـاط جنسـى، شـادی همیشـه جهـت تـازه ای بـه 
خـود مى گیـرد و تقريبـا هیـچ محدوديتـى برای شـاد زيسـتن 

نـدارد. وجود 

سخن آخر:
زوجیـن مـى توانند با شناسـايى ايـن ٥ نیاز اساسـى در خود و 
همسرانشـان، در جهـت حفظ و ارتقا زندگى مشـترک گام های 
اساسـى بردارنـد و قطعـا شـادتر زندگى کننـد. آنچه ايـن افراد 
انجـام مى دهنـد بسـیار رضايـت بخـش تـر از زندگـى کسـانى 
اسـت کـه بـرای لمـس آرامـش و داشـتن رضايـت از زندگـى 
بیشـتر، روی بـه روابـط نامشـروع و يـا ازدواج هـای متعـدد 

مى آورنـد. 
در نهايـت افراد مى توانند با مراجعه به روانشناسـان و مشـاوران 
خانـواده در جهت مشـاوره پیش از ازدواج برای شناسـايى خود 

و ويژگى هـای طـرف مقابل گام های اساسـى بردارند.

برگرفته از ازدواج بدون شکست 
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مفهوم »رشد«
از منظـر شـهید مطهـری، رشـد از نظـر 
اسـالم در برابـر سـفاهت قـرار مى گیـرد 
و ايـن بـا عقل متفـاوت اسـت. آدمى که 
عاقل نیسـت را مجنون گويند؛ تکلیف از 
آدم مجنـون بـه طور کلى سـاقط اسـت. 
نیازمنـد  و  اسـت  بیمـار  مجنـون  فـرد 
طبیب و دارو و درمان؛ و شايد حتى الزم 
باشـد کـه در تیمارسـتان تحـت مراقبت 
قـرار بگیـرد. اما آدمى که رشـید نیسـت 
بى هنـر  اسـت،  نـاآگاه  اسـت،  سـفیه  و 
اسـت، تجربـه الزم بـرای اداره امور خود 
يـا ديگـری را نـدارد؛ جامعـه نمى توانـد 
بـه چنیـن آدمى مسـئولیت بسـپارد. اما 
شـايد در نـگاه اول چنیـن آدمى بسـیار 
عاقـل باشـد، خـوب و بـد را تمییـز دهد 

و قـدرت تعقـل داشـته باشـد. امـا چون 
تجربـه، علـم و آگاهـى کافـى را نـدارد 
توانايـى انجـام امـور محوله را نیـز ندارد. 
از آدم مجنـون، تکلیـف بـه طـور کلـى 
سـاقط اسـت. مجنـون چنـان در سـطح 
پايینـى قـرار دارد کـه حتـى از او انتظار 
نمـى رود که بیمـاری خـود را درک کند 
و بـرای آن بیمـاری راه چـاره ای بیابـد؛ 
بلکـه ديگـران بايـد او را مـورد معالجـه 
قـرار دهنـد. امـا آدمـى کـه رشـد نکرده 
مى توانـد درک کنـد که رشـید نیسـت و 
مى توانـد راه رشـد را پیـدا کنـد. چنیـن 
آدمـى قـوه عاقلـه دارد و شـرايط خود را 
درک مى کنـد. در واقـع رشـد يـک امـر 
اکتسـابى اسـت کـه بـا تحصیـل علـم و 

تجربـه و آگاهـى حاصـل مى شـود. 

عقـل  ماننـد  دارد،  انواعـى  البتـه  رشـد 
نیسـت کـه بگويیـم کسـى عاقـل اسـت 
يـا نیسـت. کسـى قـدرت تمییـز خوبـى 
نـدارد. عقـل چنـد  يـا  از بـدی را دارد 
وجهـى نیسـت. امـا رشـد چنـد وجهـى 
اسـت. کسـى ممکـن اسـت در زمینـه 
در  ديگـری  باشـد،  رشـید  اقتصـادی 
مسـائل خانواده و زناشـويى رشید باشد، 
فـردی در باب مسـائل سیاسـى يـا ادبى 
يـا هنـری رشـید باشـد. در واقع انسـان 
عاقـل، اسـتعداد خـود را پیـدا مى کند و 
در آن زمینـه بـه تحصیـل علـم و تجربه 
مشـغول مى شـود. او هـر چقـدر بیشـتر 
رشـد  بـه  کنـد  تـالش  مسـیر  ايـن  در 
بیشـتری دسـت خواهد يافت. کسـى که 
يـک عمر در زمینه مسـائل ادبى و شـعر 

محمدعلی 
حسنی نيک
کارشناس ارشد 

مديريت سازمان با 
رويکرد اسالمى

 شاخص های رشد جامعه
از نگاه استاد شهید مطهری

استاد شهيد مرتضی مطهری در ضميمه »رشد« که در کتاب امدادهای غيبی چاپ شده است 
در مورد رشد فردی انسان  ها و رشد جوامع انسانی مطالب ارزشمندی بيان کرده اند. در اين 
يادداشت قصد دارم تا ابتدا مفهوم رشد از نگاه اين استاد بزرگوار را توضيح دهم و سپس 

مالک هايی که ايشان برای بررسی رشد جوامع برشمرده  اند را به صورت خالصه بيان کنم.
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و داسـتان کار کـرده اسـت، در همـان مسـائل رشـد يافتـه و 
لزومـا در مسـائل اقتصـادی يـا سیاسـى يـا مذهبـى رشـد پیدا 
نکـرده اسـت. پـس هـر آدمـى در يـک يـا چنـد زمینـه خاص 
مى توانـد رشـد کنـد و رشـد همه جانبـه در همـه مسـائل از 

عهـده انسـان های عـادی خـارج اسـت.
انسـان  يعنـى  اسـت.  شـناخت  مسـاله  رشـد  شـرط  اولیـن 
و  امکانـات  توانمندی هـا،  بتوانـد  زمانـى رشـید مى شـود کـه 
سـرمايه هايى کـه خداونـد بـه او عطـا کرده اسـت را بشناسـد. 
و پـس از آن، مرحلـه قـدرت، لیاقـت، شايسـتگى، توانايى برای 
نگهـداری و بهره بـرداری از آن نعمت هاسـت. انسـان بايـد ابتدا 
نیازهـا و سـپس توانمند ی هـای و امکانـات خـود را بشناسـد 
و سـپس قـدرت بهره بـرداری از آن امکانـات بـرای پاسـخ بـه 
نیازهـای خـود را کسـب کند. چنین انسـان يا اجتماعى رشـید 
اسـت و مى توانـد خـود را بـه درجـات بـاالی سـعادت برسـاند.

مالک های رشد جوامع

1- انتشـارات و مطبوعـات: »انتشـارات و مطبوعـات هـر 
مردمـى نمايان گـر سـطح رشـد آنهاسـت«١، اسـتاد مطهـری 
معتقدنـد کـه بـرای درک میـزان رشـد يـک جامعـه بايـد ديد 
اگـر کسـى در يـک رشـته مطالعاتـى و علمـى در آن جامعـه، 
درخواسـت کتـاب و منبـع کـرد، آخريـن کتاب هـای تالیـف و 
تصنیـف شـده معرفـى مـى شـود و يـا کتاب هايى کـه چندين 
سـال و چندين دهه و چندين قرن پیش نوشـته شـده اسـت؟ 
ايشـان بیـان مى کننـد کـه در مغرب زمیـن، اگر کسـى بخواهد 
نفیس تريـن کتـب در يـک زمینه خـاص را مطالعـه کند، کتبى 
بـه او معرفـى مى شـود کـه تاريـخ نگارش شـان به تاريـخ امروز 
نزديک تـر هسـتند، اما در کشـورهای اسـالمى چنین نیسـت و 
اگـر کسـى بـه کتاب های شـرقى اسـالمى رجوع کنـد مى بیند 
کـه مهم تريـن کتاب هـا، آن هايى هسـتند که تاريخ تالیف شـان 
نسـبت بـه امـروز دورتر اسـت و اين يعنى کشـورهای اسـالمى 

در ايـن زمینـه پسـرفت کرده انـد و رشـد نداشـته اند.
مغـزی  »نیروهـای  مغـزی:  نیروهـای  مصـارف   -2
متفکـران هـر قـوم کـه مى تواننـد افـکار و انديشـه های بديـع 
عرضـه بدارنـد از جملـه سـرمايه های ذی قیمـت آن قـوم بـه 
شـمار مـى رود«2؛ بـرای سـنجش رشـد يـک جامعـه بايـد ديد 

١ . صفحه ١٥0
2 . صفحه ١٥١

ايـن سـرمايه ها صـرف چـه مسـائلى مى شـود؟ »آنچـه کـه بـه 
رشـد و بى رشـدی مربـوط اسـت، داشـتن و نداشـتن مغزهـای 
قـوی نیسـت، بلکـه اين اسـت کـه ايـن نیروهای مغـزی صرف 
چـه مسـائلى مى شـود؟ مغـز قـوی ماننـد بـازوی قـوی اسـت؛ 
داشـتن بـازوی قـوی بـه خـودی خـود مولـد نیسـت؛.... گاهى 
برخـى جامعه هـا نیروهای مغزی شـان صـرف مسـائلى بى فايده 
و يـا کم فايـده مى شـود؛ يعنى در میان هزاران مسـائل مشـکل 
نظـری و عملـى کـه فوريـت دارد و سـخت مـورد نیـاز اجتماع 
اسـت تنهـا توجـه مغزها به يک سلسـله مسـائل تکراری اسـت 
کـه اگـر حل شـدنى بـوده اسـت تـا حـاال هـزار بـار حل شـده 
اسـت و اگـر هم حل ناشـدنى اسـت تا ابـد حل نخواهد شـد«٣. 
بايـد ديـد جامعـه ايـن سـرمايه عظیم خـود را در کجـا مصرف 
مى کنـد. اگـر در مسـائل مفیـد و بافايـده بـود، پـس آن جامعه 
رشـید شـده اسـت و اگر در مسـائل غیـر ضرور و بى فايـده بود، 
مى تـوان گفـت کـه آن جامعـه مـالک يـک جامعـه رشـید را 

ندارد.
3- حساسـیت ها: بـه اعتقـاد شـهید مطهـری يـک جامعه 
دينـى لزوما همیشـه حساسـیت های دينى نـدارد.؛ يعنى گاهى 
ديـده مى شـود کـه در يـک جامعـه دينـى، اصـول و ضروريات 
دينـى مـورد هتـک حرمت قـرار مى گیرنـد، ولى جامعـه به آن 
بى توجـه اسـت امـا در عین حال مشـاهده مى شـود کـه همان 
جامعـه نسـبت بـه اموری که از نظـر خود دين، جـزء ضروريات 
ديـن نیسـت حساسـیت بااليى دارد. خـب، اين نشـان مى دهد 
کـه چنیـن جامعـه ای گـر چه دينى اسـت ولى رشـید نیسـت. 
قـدرت تشـخیص مهم و غیـر مهم را نـدارد و اولويت ها را درک 

نمى کنـد.
4- انفاقـات: مـالک ديگـری کـه برای سـنجش رشـد يک 
جامعـه مى توانـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد، انفاقـات مـردم 
اسـت. اينکـه مردم پول خـود را در چه مسـیری انفاق مى کنند 
نشـان دهنده سـطح رشـد آن مـردم و جامعـه اسـت. شـهید 
مطهـری در اينجـا بـا مقايسـه متـن دو آيه 26١ سـوره مبارکه 
بقـره٤ و آيـه ١١7 سـوره مبارکـه آل عمـران٥ بیان مـى دارد که: 

٣ . صفحه ١٥2
٤.  َمَثُل الَّذيَن يُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم فى َسبیِل اهلّل َکَمَثِل َحبَّة أَنَْبَتْت َسْبَع َسنابَِل 
فى ُکّل ُسْنُبلَة ِمائَُة َحبَّة َو اهلّل يُضاِعُف لَِمْن يَشاُء َو اهلّل واِسٌع َعلیٌم؛ کسانى 
که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند، همانند بذری هستند که هفت 
خوشه بروياند؛ که در هر خوشه، يک صد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای 
هر کس بخواهد )و شايستگى داشته باشد(، دو يا چند برابر مى کند; و خدا 
)از نظر قدرت و رحمت(، وسیع، و )به همه چیز( داناست »مکارم شیرازی«.
٥.  َمَثُل ما يُْنِفُقوَن في  هِذهِ الَْحیاةِ الّدنْیا َکَمَثِل ريٍح فیها ِصرٌّ أَصابَْت َحْرَث َقْوٍم  13
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کـه  اس  ثمربخـش  انـدازه  آن  انفـاق  »يـک 
انفـاق ديگـر  امـا  دارد،  بـازده  برابـر  هفتصـد 
نـه تنها بـازده نـدارد بلکـه اثر معکـوس دارد، 
باليـى اسـت کـه محصـوالت ديگر را نیـز تباه 
مى سـازد«. از نظـر قـرآن آيـه اول اشـاره بـه 
انفـاق مومنـان واقعى دارد و آيه دوم اشـاره به 

کفـار. انفاق هـای 
»عالمـت  فرصت هـا:  بـا  برخـورد   -5
برخـورد  طـرز  بى رشـدی ها  و  رشـد  ديگـر 
بـا فرصت هاسـت، يعنـى از فرصـت اسـتفاده 
دادن هاسـت«.  دسـت  از  فرصـت  و  کردن هـا 
همیـن  بـه  زمینـه  ايـن  در  مطهـری  شـهید 
مقـدار توضیـح اکتفا کـرده و از تبیین بیشـتر 
آن بـه دلیـل ضیق وقـت خـودداری مى کنند.

منابع:
١ - ضمیمه »رشـد اسـالمى« از کتـاب امدادهای 
غیبـى در زندگـى بشـر؛ صفحـه ١29-١٥8. بى تا. 

قم:انتشـارات صدرا.
بـه  اسـالمى  و معـارف  علـوم  بنیـاد  پايـگاه   -  2

آدرس:
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=3&AY-
ID=117

٣ - پايـگاه اطالع رسـانى حضـرت آيت اهلل العظمـى 
مکارم شـیرازی )حفظه اهلل تعالـى( بـه آدرس: 

https://makarem.ir/main.aspx?read-
er=1&pid=61894&lid=0&mid=26516

ُ َو لِکْن أَنُْفَسُهْم  َظلَُموا أَنُْفَسُهْم َفأَْهلََکْتُه َو ما َظلََمُهُم اهللَّ
يَْظلُِموَن؛ آنچه آنها در اين زندگى پست دنیوی انفاق 
مى کنند ، همانند باد سوزانى است که به زراعت قومى 
که بر خود ستم کرده )و در غیر محل و وقت مناسب ، 
کشت نموده اند( ، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها 
ستم نکرده بلکه آنها ، خودشان به خويشتن ستم مى 

کنند )مکارم شیرازی(
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