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 مقدّمه

زندگی در یک کشور  سختیهایِ کنند تا ازمردم ایران سالهاست که تالش میچرا 

 کنند؟یابند؟ آیا خوب تالش نمیتوسعه خالص شوند، و رهایی نمیدرحال

 کنند؟یا کشورهای خارجی ممانعت می

 دار است؟یا آموزش و پرورش و فرهنگ ما مشکل

 در این کتاب سعی شده است به بخشی از این سؤاالت پاسخ داده شود.
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  فصل اوّل
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 مریض مادرِفضایی و  ةسفین

خارج شد. به  ،الی که تازه از مادرش خداحافظی کرده بودسطبقه سفید، مرد میانسه از ساختمانِ

آبی که از  جویِ . از داخلِکردمیآسمان آبی رشد کرده بودند، نگاه  که داخلِ ،ی درختانهاشاخه

بزرگی رفت که در زیر آن، لجن  فلزیِ سیمان ساخته شده بود، موشی رد شد و زیر سطل آشغالِ

 و آشغال و کثافات گیر کرده بود.
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آیا  خورد.و نان و پنیر می کردمیبه رضا نگاه  ،درختان رضا از پشت پنجره، پشتِ مادرِ

 سی چِل بار زنگ زده بود شهرداری و دعوا کرده بودند. ،پسرش موش را دید یا نه؟ دفعه پیش

 آب در جوی، روان.

ی منظم هاان در ردیفآموزدانش، کالس درس شروع شد. ۸رضا سوار مترو شد. ساعت 

ان به آموزدانشسال ششم دبستان بود.  روی صندلی تکی نشسته بودند. بحث کالس، اجتماعیِ

 ده بودند.ی آقای جعفری گوش داهادقت به حرف
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دانستند که چرا تر از چوب است. بایستی میند که نفت مهمدیدمی هاان در کتابآموزدانش

چشم  هایشان و به ساعتهاران خسته شده بودند و به دفتآموزدانشنفت نباید صادر بشود یا نشود. 

 داشتند. دوختند. بعد از زنگ، با مدیر جلسهمی

رفت تا داروهای قلبی مادر را بخرد. از داروخانه به مترو  داروخانهرضا جعفری از مدرسه به 

 - ندکردمیو به او نگاه  - که در اطراف ایستاده بودند هارفت. سوار قطار شد و بدون توجه به آدم

را  آنند دیگر. سر را بُرد روی گوشی و کردمیموبایلش را از جیب بیرون آورد. مردم به او نگاه ن

روی  ،. گوشی را درون جیب گذاشت. گوشی را درآورد و به دور از چشم دیگرانروشن کرد
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را پشت گردن  شموبایل را خاموش نمود. دستان نمود.مییی را وارد های موبایل چیزهادکمه

 هند و حمایت نکردند ککردیمق حمایت نگذاشت. در موبایل نوشته بود که مردم از دکتر مصد

 ی آخرش برسد و ایران را آباد کنند.هانگذاشتند به کارق را مصد

ق در تنهایی به چوبی تکیه داد دکتر مصدمیگذاشته بود که نشان  را عکسی ،در موبایل

ق به چوب... عکس را دوباره نگاه ب بود و دکتر مصدرّو در حال تفکر هستند. چوب، مو داده

 ق.... مرحوم مصدکردمی

www.takbook.com



 

16 

 کردمیبیرون ریختند. رضا سر را پایین انداخته بود و متفکرانه به مردم نگاه  هامردم از در

 رفتند. میباال  هاکه از پله

شیرکاکائو و بستنی  شخرید تا برای مادر نیز سر راه، بستنی و شیر خرید و پودر کاکائو

 شکالتی درست بکند و خودش هم بخورد. هوا سرد و آسمان روشن بود.

 تررود تا ببیند آیا قلبش بدمیزد. صبح به مادر گفت که به دکتر میلت بید و غَشب را نخوا

 آیا بهتر است مادرش را نیز برای ویزیت بیاورد؟ کهاینشده و 
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ستاره و در حال افتادن بود. که تاریک و بی کردمینگاه  بازگشت از دکتر، به آسمان هِدر را

 فشار نیاورَد. قلبش وضعش خوب نیست. د و به خودْنَبنشیند، استراحت کُگفته بود که  دکتر

ق شب خوابید. صبح که بیدار شد، رفت یک فنجان چای برای مادرش بیاورد و دکتر مصد

را بست و باز  هاق برخاست. رضا چشمخورَد و دکتر مصدمیرا دید که نشسته و چای و شیرینی 

 از راه رسید. رشی؟ مادق گفت چرا غمگینکرد. دکتر مصد

گی؟! میی شکست و خواری هاچرا فقط از لحظه» خندید گفت:میکه ق در حالیدکتر مصد

 «نگوییم؟ هاچرا از پیروزی
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 د... .دو بیرون رفتن رمادر سر تکان داد. در را باز کرد و ه

مهربان و ق! چقدر رضا بلند شد و یک لیوان آب خورد. عجب آدم خوبی بوده آقای مصد

 گذشت بوده!با

 ان خواست...آموزدانشروز از  رضا فردای آن

 ر...روز، دیگ رضا فردای آن
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 . امیدوار باشید!۱

 ی از تاریخیم!ئما جز

که اهمیت این جمله  ستا ممکن است این جمله برای شما آشنا باشد، ولی واقعیت این

 رسد.میبه نظر  چهآنبیشتر است از 
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ی ئکنیم، همان عمل جزمیکه هر کاری که  این است ،جمله چیست؟ مفهوم آنمفهوم این 

 چهآن؛ شودمیدادند، تاریخ محسوب میگذشتگان انجام  چهآن، . بنابراینشودمی از تاریخ حساب

 ی از تاریخ است.ئدهیم، همان نیز جزمیما انجام 

 سازد.می ،آینده راو ، دهیم، همان چیزی است که تاریخ رامیانجام  چهآنپس 

 دارد، این نکته است که در درون ناامیدیم.میما را از انجام دادن باز  یکی از عواملی که

و جبران  ی پیشرفته زیاد استهاناامیدیم، چون شاید احساس کنیم که فاصله ما با کشور

 .شودمین
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 . ی پیشرفت در ما نیست...راتوان کافی ب کهاینو یا 

 تشکیل داده است.  وری تاریخ راتاولین امپرا ،گوید؟ ایرانمیاما تاریخ چه 

 ٪۴۴ه ی تاریخ را تشکیل داد، طوری کهاوریتامپرا ترینایران بود که یکی از بزرگ ،یا

 در ایران بودند.، زمین جمعیت مردمِ

 و سپس چه شد؟ 

 ایران سقوط کرد.

 ام!یابوریحان بیرونی وخسینا و و دوباره بلند شد؛ در زمان ابن
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 و سقوط کرد.

 و دوباره بلند شد؟ 

 البته! 

 تواند ادامه یابد.می هاخیزوو این افت

 دهیم.میرا که باید، انجام ن چهآنکه ما  این استموضوع 

ی قدرتمند، همیشگی و هاشوند. کشورمیی قدرتمند، ضعیف هاکشور؛ تاریخ است این

 . اندپایدار نبوده
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چهارم ، یک۱۹۲۰نظر بگیرید. این کشور در سال ر عنوان مثال، انگلستان را دبه 

وری تاریخ را تشکیل داده بود. در سال تامپرا ترینی زمین را در تسلط داشت، و بزرگهاخشکی

میلیارد دالر، از  ۴بیش از  بودطوری ورشکسته بود که ناچار  - بعد از جنگ جهانی دوم - ۱۹۴۶

 پس داد! آمریکابه  ۲۰۰۶پول قرض کند و آن را تا سال  آمریکا

 ند.زیاد هااین مثال

که برخی ناچار  کره جنوبی را در نظر بگیرید. مردم این کشور طوری فقیر شده بودندمثالً 

دهه معیوب، بیش از یک اقتصادیِ تغذیه کنند. این فقرِ ناشی از جنگ و ساختار هابودند از علف
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شدید بود که کشور کره، یکی از  قدرآنطول کشید. فقر ( ۱۹۵۳در سال ) هپس از جنگ کر

 کوشی و مداومتسخت قدرآنشد. اما چه اتفاقی افتاد؟ مردم میی جهان قلمداد هاکشور ترینفقیر

 آیند. میی جهان به شمار هاکشور تریناز خود بروز دادند که امروزه جزء ثروتمند - نگریو مثبت -

 ۱۹۶۱و  ۱۹۵۹ی هاقحطی عظیمی را بین سال کشور چین را در نظر بگیرید. مردم چینْیا 

 لیون نفر را دیدند که در اثر قحطی وگرسنگی جان باختند. قحطیِیم ۳۰حدود  آنهااز سر گذراندند. 

را بکُشند  هاآنی خود را بفروشند و یا حتی ها، بچهبرخیبسیار شدید مردم را وادار کرده بود که 

 تا قحطی را کمتر حس کنند. 
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کوشی و سختی کشیدن را پشت سر گذاشتند سخت قدرآناما مردم بعد از آن چه کردند؟ 

اکنون ی دنیا در بسیاری از امور تبدیل شد. کشور چین همهاکشور ترینچین به قوی کهاینتا 

 از لحاظ صادرات کاالست.ر دنیاست و اولین کشودومین اقتصاد بزرگ 

به نظر شما همین چند مثال کافی نیستند تا ما را به این فکر بیندازند که چرا؟ و چگونه 

 ند؟ و چرا ایران پیشرفت نکند؟کنمییی پیشرفت هاکشور
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 اتواقعی

در زمان  هاآنی کره و چین چه چیزی را باید در نظر گرفت؟ آیا هااز سرنوشت کشور. ۱

ند که کردمیفقر، گمان  علف از شدت گرسنگی و جان دادن از شدتِ جنگ و قحطی و خوردنِ

 ل شود؟ یبدتپیشرفته  یروزی به کشور هاآنکشور 

گی شدید در ی فقر و گرسنها. به نظر شما وضعیت ایران در حال حاضر، بهتر از آن روز۲

 کره و چین نیست؟
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 ل شود؟یبدتتوان امیدوار بود که ایران، به کشوری پیشرفته می. ۳

 چیست؟ خودمان و اعمالمان؟  ،ناامیدی ما ة. ریش۴
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به  این کهکشان را فردی. نْدْرومِداآ

صوفی، بیش از هزار  الرحماننام عبد

 سال پیش کشف نموده است. او زادة

اوّلین کسی است که . ری است هرش

خارج از کهکشانِ راه شیری، توانسته 

 است کهکشانی را ببیند و ثبت کند.
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 ی خاکستری تیرههاخاکستری و فلس

θ ِاز پارک الله بود و  تررد و انداخت. شایان باالشایان را باال بُ از آسمان طنابی انداخت و افکار

 الله عبور کرد و رسید خانه.  چیزی ندید. از پارکِ

 کتابی بخواند و جستجو کند که... خانمش آمد و نشد.که  خانُمَش نبود و تصمیم گرفت

 ند؟سازمیشایان در فکر بود که چرا جبر و اختیار با هم ن
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ند و در رَبَمیبه آسمان  که دید با طنابی یا چنگکی فکر مردم را گشتمیاز دانشگاه بر 

 ودوید تا به تاکسی برسد میشد. شایان میچرخید و روی خود خم میآسمان گردبادی بود که 

 دیگر ندید.

 گی و نبوده.میکی لَم گفت و خانم نپذیرفت و گفت که اَدر خانه به خانُ

ری. هوای باید بِصبح در دانشگاه، استادی آمد و گفت که نباید وقت تلف بکنی، وگرنه که 

 سنگین آزمایشگاه. استاد رفت و به عقب هم نگاهی نکرد.
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نبودند، بازدید  هاجریان داشته و حاال رود هاآنیی که رود در هاهشایان به کوه رفت و از در

 کرد. در راه خانه، کیک خرید و به خانمش گفت که.

نیستی، و  های و صبحنکیمکنان آمد که وقت تلف خانمش کمی نگران شد و رفت. گریه

مایه. و سپس تلویزیون را روشن کرد کی و بیلَی باریک و خشک و اَهاروی کنار رودمی هاعصر

به نظر  تررا ببیند و بخوابد. خانمش پیر تری سرسبزهای سرسبز و جنگلهاکوه و نشست فیلمِ

 ؟تری سرسبزهاآمد؟ کوهمی

 خشکند. هاهدره رفت و دید که لصبح، شایان به ق
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 برنگشت. .روز بعد، خانمش رفت

د کسی او را نگاه کنمیدانست چرا حس میآمد، ولی نمیی سرسبز بدش نهااز فیلم کوه

 د؟ کنمید، و اآلن هم به او نگاه کنمی

را نشان بدهد. دکتر  هافردا به دانشگاه رفت. استعفا نداد و گفت که باید برود تا انتهای رود

شه و باید برگردی. او هم نپذیرفت و دعوا شد و استعفا نداد و میه خندید و گفت که نزادطالب

شد، راه، یک گلدان سبز خرید و بُرد در کنار رود. خواست خود را بکُ بیرونش کردند و رفت و سر

 و یا چرا؟ ،ولی با چی
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زور هم نپذیرفتند یش را از نو شروع کند. به هانبود. به دانشگاه برگشت که کتاب شخانم

آیی و باید از باال دستور بیاوری. نرفت و بیرونش کردند. او هم رفت میو گفتند که تو نیستی و ن

 خندید.میخندید و میکوه پرتاب کرد و  ةو یک گلدان سبز قدیمی را برداشت و از قل

م یس هئیس گفت که حالش خوب است. رئرفت دانشگاه و به ر کوه برگشت و راه از وسط

 نپذیرفت و بیرون رفتند.

. شایان رفت تا خود را زیر یک ماشین بیندازد، ولی نشد و نکرد و رفت تری سرسبزهاکوه

 استعفایش را پس بگیرد و نرفت و سرگردان بود.
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ای که دید تو شد از جلوی مغازهمیای آمد و رفت تو تلویزیون. رد خدا دید و فرشته

و « همین؟!د: »درست را انجام بده. و او پرسی گوید که کارِمیدیگر  مردِردی دارد به مَ ،تلویزیون

 جواب داد که همین و بس!

 کرد. شوق کوچکی در دل بود که مجبور نیست. تریش را تندهاشایان قدم
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 ساعت مفید کار کنید. ۷. هر روزِکاری، ۲

بیشتر کار  هاند؟ به عنوان مثال، ژاپنیکنمیی پیشرفته کار هامردم در کشور هبه انداز ،آیا ایرانیان

 ؟ یا ما مردم ایران؟هاند؟ یا آلمانیکنمی

دهند. میکار مفید انجام  ،ساعت در هفته ۳۳ هاساعت در هفته. ژاپنی ۱۱ایرانیان حدود 

 دهند.میانجام  ما ایرانیان کار برابرِ ۳، هایعنی ژاپنی

 ت در هفته! ساع ۲۶چطور؟  هاآلمانی

www.takbook.com



 

37 

عدد کمی است و ایرانیان بیش از این  ،ساعت ۲۶ید که کنمیض ادر ذهن اعتر حتماً

 هستند؟ هاایرانیاز  کارترکم هاند. یعنی آلمانیکنمیدر هفته کار  هاحرف

 مفید است. کار مفید چیست؟ کارِ این آمار، آمارِ

 ید و همه ساعتِکنمیسرِ کار هستید، کار  واقعاًیی که هاکار مفید عبارت است از تعداد روز

. شودمیید. اگر روزی را سرما خوردید و به کار نرفتید، آن روز، کارِمفید حساب نکنمیکاری را تمام 

یم، کنمییی که بعد یا قبل از تعطیالت رسمی تعطیل های تعطیالت رسمی، عید، روزهاروز
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 هادر همه این: یمکنمیرا تعطیل  هابه خاطر آن، کارو هر آن چیزی که  هاتصادمات و تصادف

 . شودمیمفید انجام ن کارِدر نتیجهْ و  کنیمکار نمی

توانید یک کشور را به میکار مفید، پایه توسعه هر کشور است. بدون علم و کار مفید، ن

 پیشرفت برسانید. 

که بخواهید  این استاگر بخواهید کار مفید انجام ندهید ولی ایران پیشرفته باشد، مثل 

 بدون آجر و یا سیمان بسازید. ممکن نیست. - یا دیواری را - ی راسدّ
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ایسلند  از آن چیزی است که باید باشد. مردمِ تربسیار پایین هاایرانیما  مفیدِ کارِ میانگینِ

ساعت. مردم مکزیک و یا کاستاریکا،  ۳۸دهند. مردم روسیه، میساعت در هفته، کار مفید انجام  ۳۶

 ساعت.  ۴۰ساعت. مردم کره جنوبی،  ۴۳

ی مختلف هامردم روسیه، ژاپن یا کاستاریکا، از کشور کهچرا ؛نیست ایهبهان هیچ پس جای

 دهند.میکار مفید انجام  ،ما ایرانیان برابرِ ۳ی مختلف، همگی بیش از هاو فرهنگ
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؛ نه آوریم که کشورمان پیشرفته نیست، پس میانگین کار مفید ما پایین استهاتوانیم بمین

دادیم. مردم شیلی، مجارستان و میاگر کشورمان پیشرفته بود، خیلی بیشتر از این، کار انجام  و

 دهند.میکار مفید انجام  هاایرانیبرابر  ۳ترکیه نیز بیش از 

ولیت ئاز خود، رفع مس مان را چرا انکار کنیم؟ وگذارند. تنبلیمیتوانیم بهانه آوریم که نمین

 یم.کنمیکار نماییم که  کنیم؟ خودِ

در  ساعت در هفته، یا بیشتر، کار مفید باید انجام دهیم و ۳۵ری وجود ندارد. حداقل میانبُ

 غیر این صورت، پیشرفتی در ایران نیست. 
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حل نماییم. بدون کار مفید،  دوروییی عجیب و هاتوانیم آن را با حرف، بهانه و یا راهمین

 رود.میکشور پیش ن

کافی است و نیازی به چیز دیگر نیست؟  ،آید که آیا کار مفیدمیذهن  درال ؤاکنون این س

 نه، کافی نیست!

به عبارتی دیگر، کارایی ؛ ندکنمیبهتر کار  هاآلمان را، و کاستاریکا را در نظر بگیرید. آلمانی

 وری بیشتری دارند. و یا بهره
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اید کاال و ر توانستهکه در یک ساعتِ کاری چقد این است وریبهره وری چیست؟بهره

تواند دو گلدان میکارگری را در نظر بگیرید که در هر ساعت،  مثالًایجاد و تولید کنید.  ،خدمات

یک ساعت طول در را تواند چهار گلدان میدیگری را تصور کنید که  را تولید کند. حاال کارگرِ

 لی است.وری کارگر دوم، دو برابر کارگر اوّ. در این حالت، بهرهبسازد

توانید به تولید بسیار میرید، وری را باال ببَوری، نکته بسیار مهمی است. اگر بهرهبهره

 ی دیگر رقابت کنید.هابیشتری دست یابید و با کشور
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ی هاکشور حدود نصف تا یک سومِ مردمِ؛ وری در ایران پایین است، ولی نه خیلی پایینبهره

 رود؟! چگونه؟ ترمردم باید باال وریبهرهپیشرفته. 

وری نیست، من و شما باید بهتر کار بردن بهره ماییم. راه دیگری برای باالمردم، من و شُ

 تان را باال ببرید. کنیم. قبل از هرچیز، انگیزه
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 واقعیات

ید. کنمیید، به ایران کمکی نکنمیساعت کار  ۷ یا و ۶ . اگر در یک روزِکاری، کمتر از۱

 ند.کنمیی کاستاریکا و شیلی، بیش از این کار هامردم کشور

وری و ؟ چرا؟ به بهرهاندشتهیی تسلط داهابر جا های استعمارگریا کشورآ. به نظر شما، ۲

 توجه کنید. هامردم این کشور ساعات کار مفیدِ

 وری باال.بهره به کار مفید نیاز دارد و ؛.پیشرفت و توسعه، معجزه نیست۳
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. اندنیافتنیند که گویا دستسازمیی پیشرفته، خود را طوری نمایان هاکشور! م. نهراسی۴

 باال. وریِمفید است و بهره نیست: کارِ هاآنای در مورد موضوع پیچیده

کار  چرا که ساعاتِ ؛زنید که به ایرانمیقدر لطمه نروید، به خود آنمیکار در  . اگر از زیر۵ِ

 بزرگی به ایران است. العادهفوق ة، لطمآورید. اینمیوری را پایین مفید و بهره

ساعات کار مفید، و  است. افزایشِدنی ی ضعیفها. استعمار، به دنبال تسلط بر کشور۶

 بندد.میوری، راه تسلط را بر آنان بهره
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کشاورزی  مقدارِ آبِدر قنات قصبة گناباد، از ساعتِ آبی برای تعیینِ دقیقِ 

 شده است. استفاده می

گونه آب را برای محصوالت کشاورزی سال پیش، این ۲۵۰۰ایرانیان، 

 کردند.تقسیم می

ترین وسیلة های امروزی، دقیقاین ساعتِ آبی، تا به وجود آمدن ساعت

 گیریِ زمان و مقدارِ آب بوده است. اندازه
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 حال گریهر د هاشانه تکان

بدون بلیت وارد  ،تواند با دوستشمیآیا  که رود تا ببیندمیخیابان. حامد  در طرف دیگرِ نیوکالِج

ریم داخل خوای بِمیگفت که حامد  . وانددر ایستاده گوید که دو نفر جلویِمیو  گرددمیشوند؟ بر 

ه. حامد د شِموافق نبود و گفت که ممکنه بفهمنُ بَگیم که از دانشجویای آکسفوردیم. هیراد و بِ

شه. نشد و جلویش را گرفتند د بِپذیرفت و حامد رفت که تنهایی از در رَمیو هیراد ن کردمیاصرار 

 نشست. و تا عکس بگیریم. گذارند چندمیو ناراحت بود که ن
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 ایستاده. ج،نیوکالِ

گفت که عکسی می، گشتمیکه برحالیدرگرفت و عکسی بِ ،حامد رفت و از باالی رود

 ام...زیبا گرفته

خشکش  د.ناسی داشته باشکتا به جایی برسد که آسمان، نور کافی برای ع رفتمیو حامد 

نوشته که حیوانات  ترما حیوانات را نکُشید. و زیرش کوچک  ْزد و پرچمی را دید که رویش نوشته

 کُشت. را نباید برای آزمایشگاه، شکنجه کرد و
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 هکه روی پوستر، عکس گرفت ،با موشی گرفتمیو عکس  کردمیدوید. صحبت میحامد 

 کِشید.. و حامدمیم را ق، موش را روی دستش آویزان کرده بود و دُق. که محقّبا یک محقّ بود

 نشستند ومی صین حقوق حیواناتدانم. و متخصّمیگفت که نمیپرسید و میسؤال رفت و می

 دادند..میرا به او نشان  هادادند و عکس موشمیتوضیح 

پوند بود و حامد شک  ۱۰ورودی  رسید. و بلیتِ کْرایْسْتْ چِرْچْ کالِجتا به  رفتمیو حامد 

کلیسا، عکس بسیاری  داشت و هیراد اصرار داشت و به توافق رسیدند که بروند و حامد از سقفِ

www.takbook.com



 

51 

خواست عکس بگیرد!؟ میرگ هم . از صدای اُگرفتمی هازیادی از خود و ستون . عکسِگرفتمی

 .گرفتمیبسیاری  و همه رفتند و حامد هنوز عکسِ

ند. و رفتمیند، و رفتمیدر زیر نور آفتاب  هاداشت. قایقمیرود جریان  خوردند ومیغذا 

 داشت.میداشت. حامد عجله میاین مسابقه ادامه 

در  یرجای که بُهالجثّرسیدند. ساختمان عظیم بادْلیَن الیْبْراریه الجثّبه ساختمان عظیم

از آن بود و وارد جایی  تراز ایران و فرا ،میان داشت. وارد جایی شدند که نامش عشق و اخالص

یی که در آن هابود و کتاب میشدند که آثار ادبیات ایران در آن بود. در یک جای سالن، آثار نظا
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! قُدَما اندکشیده ییها. عجب نقاشیبود نظامی قرار داده شده ةآثارِ نقاشیِ شیرین و فرهاد یا خمس

 که اشعار حافظ در آن نوشته شده: ،جا تابلویی آویزانو دریک

 هال ولی افتاد مشکلکه عشق آسان نمود اوّ             اال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

 هاز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل   ه بگشایدای کاخر صبا زان طربه بوی نافه

و به ترجمه انگلیسی. از جا بلند  کردمیی تابلو نگاه هازیر تابلو نشسته و به نوشتهحامد 

ای زد و موسیقی از مولوی شد. رفت انتهای سالن و گوشی بزرگی را در گوش گذاشت و دکمه
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بس بند که بشکستم آهسته که ، شق تو پابستمز عدستم ودل و بیگر بی» شد که:میپخش 

 سرمستم

 م از تو آهسته که سرمستمترپرجوش                 م از توتربترم از تو من بادهای می 

 « از یار چه پوشانم آهسته که سرمستم                    فروشانماز باده جوشانم وز خرقه

.. دیدمییش بسته بود و رؤیا نهاداد و خوابیده بود، ولی خواب نبود و چشممیحامد گوش  و

 و رفت جلوی یک تابلو که نوشته بود:و بلند شد 

 دکنمیحکایت  هااز جدایی                 دکنمیبشنو این نی چون شکایت 
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 انددر نفیرم مرد و زن نالیده                          اندکز نیستان تا مرا ببریده

 خویشباز جوید روزگار وصل              هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

از فردوسی و شاهنامه را ببینیم. آثار شاهنامه در  اشیْقن حامد آمد و گفت که برویم آثارِ

تی در فضا. حامد رفته بود با یکی که از امن، و رفت و آمد مردم و موسیقی سنّ ایهشیشه پشتِ

ه غلط ناماعضای کتابخانه بود صحبت کرده بود که دید شما، و ترجمه شما، در رابطه با اسکندر

 کتابخانه رفته بود از مدارک تاریخی، مدرک بیاورد و بیاورد.  است. و آن عضوِ
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و  .صحیح است حامد ترسیده بود و باالخره با مدارک، استاد آمد تا ثابت کند که ترجمهْ

بگردد و نگفت، با مدارک بیشتر بر، استاد، حامد که خواسته بود اظهار نظر کند، ترسیده بود که یارو

 .کردمیو سکوت 

دهد.  گوشتا چرخی بزند و موسیقی رفتمیاستاد به انتها رسید و حامد  باالخره مدارکِ

 ل.هیراد، استاد را دید که رفته تا مدارک را جاسازی کند در جای او
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 دقیقه مطالعه کنید! ۴۵. هر روز حداقل ۳

 ما چطور؟  ند.کنمیدر روز مطالعه یک ساعت حدود  ،سوئدمردم 

م دمر. دقیقه در روز ۷۰ند. مردم چین، کنمیمردم هند، یک ساعت و نیم در روز مطالعه 

*ت!اس یا کمتر دقیقه در روز و ۱۵مطالعه ما،  متوسطِ .ندکنمیمطالعه ن هاایران به اندازه چینی

 
 آمارهای این بخش، قابل بحث است. *
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ب شدیدی داریم خود را خیلی قبول داریم، چون تعصّ یم؟ چون نظرِکنمیکم مطالعه چرا ما 

بقیه جهان را  دانیم، و مردمِمیعیب خود را کامل و بی بینیم. نظرِمیو نیازی به مطالعه در خود ن

 دانیم.میناکامل و ناقص 

 .شودمییا دموکراسی شکوفا ن صنعت، اقتصاد و، علم، پایه توسعه کشور است. بدون علم

ی پیشرفته، هادانیم. علم و صنعت در کشورمیاحتیاج داریم؟ چون ن ،روزانه ةچرا به مطالع

 رو قرار دادند.پیشِ ،روزانه علم را در زندگیِ هااین کشور چون مردمِ، پیش رفت

www.takbook.com



 

58 

ند. مطالعه محدود به قشر خاصی از مردم نیست کنمیند. همه مطالعه کردمییعنی مطالعه 

دانند. هنگامی میدانند؛ همه میند. بنابراین علم در جامعه پخش است؛ و مردم کنمیو همه مطالعه 

رود. در این شرایط، صنعت و تکنولوژی میمی باال که همه دانستند، سطح فرهنگ و آگاهی عمو

 . و... شودمی، هنر شکوفا شودمیپیشرفته  سیاسیاجتماعی و ی ها، ساختارشودمی شکوفا

 پس چرا کم مطالعه کنیم؟

آگاهی در این  تفاوت سطحِ ؛بسیار زیاد احتیاج دارد ةی جامعه، به مطالعهابرخی از قسمت

دارد، چرا که این میزیاد است. این موضوع، ایران را عقب نگه  ی جامعهْهاقسمت ةقسمت، با بقی
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عملکرد  خواهد جامعه را به رشد برساند. این قسمت، مانعِمیعملکرد قسمتی است که  مانعِ قسمتْ

 عقالنیت در جامعه است. 

 بینید که چقدر اهمیت دارد که آگاهی در جامعه پخش باشد؟ می

با مطالعه امکان پذیر است. اگر  - پخش شده در جامعه، آگاهی عمومی - این موضوع

یی از جامعه بسته باشد، کشور به ناچار هاآگاهی عمومی پخش نباشد، و مسیر آگاهی در قسمت

گاهی  هاآنند، چون تعداد ترپارد که عقبمانَد. ناچار است به حرف کسانی گوش بسمیمتوقف 

 چون آگاهی سطحی دارند، ولی خود را عقلِ ؛بندندمیراه توسعه کشور را  هاآنخیلی بیشتر است. 
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روند و مانع توسعه و میشوند و راه خود را میروند و مانع عملکرد شما میدانند و پیش میل کُ

 . .شوند.میترقی 

است.  سرآمدجدید کتاب در دنیا،  ایران از لحاظ چاپ تعداد عناوینِجالب است بدانید که 

 و این آمار، از ایتالیا بیشتر و از فرانسهْ شودمیهزار عنوان کتاب جدید چاپ  ۷۲در ایران، سالیانه 

کتاب جدید در سال  ۶۲۰۰۰عنوان کتاب جدید و ایتالیا،  ۷۸۰۰۰کمی کمتر است. آمار فرانسه، 

 است. ر، مربوط به چیناست. بیشترین آما
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 ؛ایدمردم برزیل بوده دقیقه مطالعه کنید، در حدّ ۴۵از خود شروع کنید؛ اگر هر روز حداقل 

 اید.روز یک ساعت مطالعه کنیدِ، به اندازه مردم سوئد و فرانسه مطالعه کرده راگر ه

نباشید تا از جامعه بخواهند و این فرهنگ )مطالعه  دیگر ولین حکومت و یا افرادِئمس منتظرِ

 کتاب( را گسترش دهند. از خود بخواهید.

 واقعیات

 دانیم.مییم که کنمیدانیم و فکر میبدون مطالعه ن .. مطالعه کنید۱
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. اگر به دنبال توسعه اجتماعی هستید، خودتان مطالعه کنید و مطالعه را به درون قسمتی ۲

 از مطالعه دور هستند. کلّاً رید کهاز جامعه ببَ

 ند.کنمیمردم ایران بسیار کم روزنامه مطالعه . روزنامه مطالعه کنید. ۳

 ۱۹حدود  همروزنامه اصلی روی  سهتیراژِ :ندکنمیزیاد روزنامه مطالعه  در ژاپن، مردمْ

 یک میلیون و دویست هزار ،هم روی هاروزنامههمة تیراژ ، میلیون نسخه در روز است. در ایران
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د، نمندهاست که مردم ایران که تا این حد به سیاست عالق عجیب این موضوعْ !بیشتر نیستنسخه 

 !آورندمیدست نبه  سیاسی خود را از راه مطالعه-خوانند و نظرات اقتصادیمیروزنامه ن عمالً

مردم مصر و یا مجارستان  مثالًرا دست کم نگیرید.  توسعهحالدر ی دیگرِها. آمار کشور۴

 ند.کنمیبیشتر از ایرانیان مطالعه 
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ها است که ترین شاهنامهشاهنامة طهماسبی از نفیس

 ۷۵۹میالدی، نگارشِ آن آغاز شد.  ۱۵۲۰در حدود 

 صفحه از آن، مینیاتور است.  ۲۵۸صفحه دارد که 
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  فصل چهارم
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 من درون تاریکیِ جاری

 ام؟چرا وِلَم و به سقف چسبیده

دستگاه شوک را نزدیک ، به خود که روی تخت بود. دکتر کردمیساسان از کنار سقف نگاه 

. کردمیتزریق  فریننِپی، اِنت کمک کرد و شوک دادند به من و عقب رفتند. پرستارزیدِبیمار کرد و رِ

 ام.گم شده هاآنو بین  انددور ایستادهتادور هارناینتِ
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پایه کوتاهی رفت و روی آن ایستاد وشروع کرد به ماساژ چهار دوم آمد و کنارِ سالِ رزیدنتِ

  من. دکتر آمد. دانشجویان عقب رفتند و خود را دیدم که روی تختم... قلبیِ

تاریک بودم. صدای  دوال شده بودند که درد خنجرمانندی حس کردم و در بیابانِ دانشجویانْ

مطلق و ماری جهید از  شد. تاریکیِ ترشد و تاریک ترمان تاریکای. و آسجیرِ رد شدنِ خزندهجیر

 .رفتمیجهید و میجهید و میای کشیدم و مار خاک و نعره

را باز نگه دارم  هاتوانستم چشممیی پزشکان را تار دیدم و نهارباالی سَرم آمد و سَ دکترْ

 م.دیدمیند و م بورَخشک شده بود. دکتر باالی سَ زد و زبانْمیو قلب ن مسشد نفَمیو کم 
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 . کردمیران وَرا برداشتم و فرار کردم و اقیانوسی بود تاریک که فَ شوارد اتاق شد و کیف مادرْ

 را باز کرده. هادست .دیدار پدر با زهرخندی در پشت اقیانوس منتظرِ

م دیدمیرا  خود وباز کرده بودند  و مرا از دستگاهْ رفتمیم بود. نگفت و رَدکتر باالی سَ

ند و دانشجویان رفتند و ماندم. دانشجویان رفتند حیاط بیمارستان رفتمی هارده. پرستارکه خوابیده. مُ

 چند شد؟ چند ئالرِپرسید که بازیِ میو یکی 

م. سرد دیدمیهیچ ن !بود یمشب در زیر پا تاریکِنِ برگشتم پایین و آسما رفتم آسمان و

 بود!
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 ساعت، مطلقاً! ۴۰. ۴

 پذیری همگانی؟یتمسئولپذیری چیست؟ ئولیتمس

و  مسئولو و گدهیم، پاسخمیانجام  چهآن در برابرِ کهاینست از ا پذیری عبارتئولیتمس

عواقبش را نپذیرد و نتایج عمل خود را به  ،دهدمیرا که انجام  چهآنباشیم. اگر فردی  جوابدِه

رود. به میدهد و زیرِ بار نتایج آن نمیانجام  ،خواهدمیرا که  چهآندیگران نسبت دهد، این فرد 
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داند میداند، ولی خود را پاسخگو نمیو پاسخگوی اعمال خود  مسئولعبارت دیگر، آن فرد، همه را 

 و پاسخگوی اعمال او هستند. مسئولد که این دیگرانند که کنمیو فکر 

طور که به نظر شما این صفت، آشنا نیست؟ ما در ایران عادت داریم که اعمال خود را آن

دیگران بدانیم. به خود  بدِ عملِ ةنتیج - اگر بد باشد - خواهیم انجام دهیم و سپس نتایج آن رامی

 یابید.می نگاه کنید و احتماالً این صفت را

دهیم، و دیگران را میدهیم، به خود نسبت نمیرا که انجام ن چهآنبسیاری از  ،چرا ما

 دانیم؟میی خود هاانجام ندادنِ کار مسئول
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که باید  چهآن)به  به نظر شما، چه اندازه مردم ایران در عمل نکردنِ مردم افغانستان مثالً

هستند که، به عنوان  کشورهای پیشرفتهکشورشان انجام دهند( سهم دارند؟ آیا این مردم  برای

 ی خود را انجامهاشوند که کارمی - ی دیگر مثل گابن و...هایاکشور - مثال، مانع مردم افغانستان

 هاآنی هاانجام ندادنِ کار مسئولمردم افغانستان را خودِ  ،ید؟ تا چه حدکنمیدهند؟ شما چه فکر 

 و نواقص کشورمان سهم داریم؟ هاکاریدر کم نیزدانید؟ آیا ما میدر کشورشان 

ی پیشرفته هایم، ولی مردم کشورکنمیاکنون چه کاری است که ما از انجام آن خودداری 

 دهند؟میرا انجام  آن
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دیگری  موضوعِکاری است. این، از هر  هفت ساعت کار مفید در هر روزِ ، انجامِفعالیت لیناوّ

 یم. سرمیجا ناست. بدون این هفت ساعت کار، هیچ ترمهم

کتاب و روزنامه در هر روز است. اگر ندانید، نخواهید  ةدقیقه مطالع ۴۵، حداقل فعالیتدومین 

 توانست ایران را بسازید.

 حدودِ ،روز در هفته( ۷) روزانه ةو مطالع روزِ کاری در هفته( ۵) کارِ مفیدِ هر روز مجموعِ

 هفته است. در فعالیت ساعت ۴۰
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ایم. عملی نبوده ساعت، همه چیز است برای پیشرفت ایران؛ بدون آن، ما حرف زده ۴۰این 

 در واقع.

 واقعیات

حرف زدن  اید، به جای آن با. فریبِ حرف زدن را نخورید. اگر کاری را انجام نداده۱

 توانید ایران را بسازید.مین

 کم نگیرید! چندان ساده نیست؛ آن را دست ،این مقدار کارِ مفید . انجام دادن۲ِ
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 دهند. شدنی است.میی پیشرفته، آن را انجام ها. مردم کشور۳
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 ظرفِ سفالی؛ یافته شده در تپة سْیَلک در اطراف کاشان.

تپة  سْیَلک که در منطقة فین کاشان واقع شده، محوطة باستانیِ عظیمی است که قدمت  

سال است. ظروف سفالی، آجرهای قالبی و ابزار آهنگریِ بسیاری در این محوطه  ۸۰۰۰آن 

 کشف شده است.

 سال قدمت دارد و از خاک رس ساخته شده است.  ۸۰۰۰ظرف روبرو، 
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  پنجمفصل 

www.takbook.com



 

78 

 و سیاهی چشمان قرمز بوسِمینی

 درختان رویِ و دو طرف آنْ، سرسبز هْجادِّ .رفتمیچالوس پایین  جادّه قرمز از سرازیریِ بوسِمینی

 خم شده.  جادّه

 بوس تازه شکسته، یا از قدیم بوده؟مینی جلویِ ةراننده پرسید که شیش اشکان از

بوسُ، من دیروز این مینی»گفت:  کردمیکه بیرون را تماشا حالیراننده نگاهی انداخت و در

بوس دیگه این مینی قبلیِ دونین صاحبِشما می»اش را با گوشه دستمال پاک کرد. بینی«  خریدم.
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جلوی ماشین هم تو همون  ةرده؟! یَنی تصادف کرد. ما هم از اون خریدیمش. این شیشنیستُ... مُ

 «تصادف این ریختی شده.

 .کردمیش را پاک اعرق پیشانی اشکانْ

 «روم.می که دارم میامُ ل و دُوُمِاوّ اآلنم من این راهُ، راستش بارِ»

 .کردمیای و سبز نگاه عجب افتضاحی! اشکان به درختان قهوه
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بوسِ مینی. کردیمبه بیرون نگاه ن دیگر اشکانْند. کردمیبوس گفتگو چند دانشجو در مینی

وسایل را برداشتند  ،شد، ایستاد. دانشجویانمیآب از زیر آن رد  یک رستوران که جویِ جلویِ تورْ

 تا چرخی بزنند.

تور دیرش شده بود. دانشجویان  رئیسِشب، دانشجویان دیر برگشتند از جنگل و ساحل. 

تور تازه از کوه برگشته بود. زیر لب  رئیسِند. کردمیساحل و کوه و جنگل صدا  یکدیگر را در لبِ

 داد. میفحش 
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به ماشینی رحم  گذشت ومیساحل و کوه با سرعت  . از لبِدیدمیسیاه  ،تعصبانی ه ازرانند

است و ناگهان جز تاریکی  جادّهروی بلوار سنگی وسط  بوسْمینی ویش را باز کرد هاچشم .کردمین

 .دیدمیتور ن یسِئ. دانشجویان روی هم افتاده. ردیدمین

 شد.میآن بلند  شد، دود سفیدی از انتهایمیچپ کرده و روی زمین کشیده  که بوسمینی

شدند و... اتوبوس ناگهان مین بیرون کشیده شکسته، وناالاپوتخونین و دس ،دانشجویان

به قامتی را دید که بلند شد و بلند هندیِ ةجا شد. رانندبهپیچید و ایستاد. اشکان روی صندلی جا

 فرمان نشست. عقب اتوبوس رفت و با یک نفر حرف زد و برگشت و پشتِ
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به عقب  آیینهنشسته بود، از  هندی هاشکان از الی انگشتانش به راننده خیره شد. رانند

 نگاهی کرد.

 «ساد؟چی شد؟ وایْ»گفت:  ،کشیدمیبردیا که از خواب بیدار شده و خمیازه 

 راننده حرکت کرد.

 اشکان این سؤال درذهنش بود که...

 «...شسِّذاشت دختره آب تودَدیدی یارو رو چطوری ضایع کرد؟ نَ» بردیا خستگی در کرد. 

 موضوع چی بود؟ نفهمیدم واقعاً ـ نه!
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 سی.س، پاشی وایْممنوعه که در اتوبوس موقعی که تو جادَّ جااینـ 

آمد میاز صندلی پشتی  انی دو نفر که صدایشهاو به خنده کردمیبیرون نگاه  بهبردیا 

 مانده؟ لیورپولنداشت. چقدر تا  یهتوج

ش را بردارد و راننده او گردنش را پیچاند تا بتواند دختری را که بلند شده بود ساکَ اشکانْ

ی آمریکااز آفریقا یا  وآلود و قرمز داشت کرده و ورمی پفهارا دعوا کرده بود، ببیند. دختر، چشم

 جنوبی بود؟

 «شه!میت حَ - را نیگاش نکن! نا»بردیا زد به پهلوی اشکان. 
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 «گی...میچی؟! چی »اشکان برگشت. 

 ش شو!خیالِبیگم میـ 

خواستیم میرفتیم اصفهان، و از اونجا  هادانشجو بار با یک گروهْدونی چیه؟ من یکمیـ 

ه گِوسایل برده بودم با خودم اصفهان، و یا شیراز اَ یلّریم شیراز. هوا خیلی خیلی سرد بود. من کُبِ

 شد. می

 .دیدمی آیینهی خشمناک او را از ها. بردیا چشمکردمیبه عقب نگاه  آیینههندی از  ةرانند
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یم و راننده که فهمیده بود بخاری ماشین جوابگو نیست، از عقب رفتمیـ آره... خالصه ما 

 م که چرا...کردمیم و فکر دقدیمی آوُردُ... روشن کرد. من که تعجب کرده بوگاز اتوبوس یک اجاق

 «خب؟ بعدش؟»ی زد زیر خنده. کّبردیا پِ

 گوجه اُ سوسیس خریدیم و کباب کردیم رو آتیشُ. کهاینـ ما که دیده بودیم... یعنی 

 خالصه...

 . کردمیبردیا شکمش از خنده درد 

 .کردمییش بازی هاو با ناخن دختر آفریقایی نشسته بود
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 . توسعه، پیچیده نیست!۵

توسعه تالش بکنند، باز هم به ی درحالهابرسد که هرچه هم که کشور ممکن است به نظر

 در هارسند. ممکن است دلیل چنین طرز فکری، پیشرفت این کشورمیی پیشرفته نهاکشور

 ی عظیم صنعتی و... باشد. آیا صحیح است؟هاتکنولوژی، مردمان با توانایی باال، ساخته

 توسعهحالدر یِهاکشور ممکن است مردمِ ،ی پیشرفتههاکشور خصوص، پیچیدگی زیادِبه

 و بهتر است خیلی تالش نکنند؟ ،پیچیدگی برسند را به این فکر بیندازد که در عمل ناتوانند به این

www.takbook.com



 

87 

 ی آن چیست؟هاصحیح است، ولی ریشهاین موضوع که صنعت، پیشرفته است یا... 

 مفید روزانه، و مطالعه است... وال غیر! آن، کارِ هایهریش

بسیار ساده است؟ بله، همین  و صنعت و... مربوط به همین دو عاملِ زیاد پیچیدگی این

 مفیدِکار  - رسیم؟ چون به این دو عاملمییا صنعت یا... ن هااست! پس چرا ما به این پیشرفت

 ندارد. صّییم! این موضوع، پیچیدگی خاکنمیعمل ن - روزانه و مطالعه

 قابلِو این فاصله ْ اندپیشرفتهصنعتی، فرا یِهاند که کشورکنمیتعجب آور است. مردم فکر 

 ،هاآناز مردمی تشکیل شده که  هاند که این کشورکنمیگاه فکر نهیچ هاآنکردن نیست. ر پ
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مفید روزانه  شوند؟ با کارِمی. این مردمان چگونه باعث پیشرفت اندن را باعث شدهپیشرفت کشورشا

 و مطالعه. پیچیده نیست.

و جامعه  کاریِ فردیکم شْمسئولماندگی و شکوفا نشدن صنعتی، عقب پس آیا این موضوعِ

 این وضعیتِ مسئولماست. هر کدام از ما به تنهایی،  ماست؟ بله! به دلیل مطالعه نکردنِ

یا هرکدام از ما،  پیشرفت کشوریم. پیشرفت یک کشور، تعارف ندارد. عدمِ افتادگی علمی وعقب

 د.کنمیکشور پیشرفت ن و یادهیم میبه تنهایی، کار مربوط به کشور را انجام 

www.takbook.com



 

89 

ما، و مطالعه نکردن ما، یک امر  کاریِتوان این شکاف را پر نمود؟ خیر، کم میعا آیا با اد

تواند رشد مییم و کدام کشور در چنین شرایطی کنمییم و مطالعه نکنمیواقعی است. ما کم کار 

 کند؟

فکر  هااین کشور ایم به پیشرفتاین موضوع آسان نیست، چون همیشه عادت داشته باورِ

 ةبه وسیل ی پیشرفتههابپذیریم که مردم کشورایم. اکنون سخت است هدیدمیکنیم. دلیل آن را ن

ایم، بحث تا کشورشان، پیشرفته باشد. ما شاید انتظار داشته اندبسیار باعث شده ةکار مفید و مطالع

علم و  هاآنای نیست. از ایم. ولی بحث پیچیدهدانستهمیو ما ن ،باشد هاخیلی بیشتر از این
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، ماییم و مسئولدیگر پیشرفت نخواهند داشت.  هاکشورکوشیشان را بگیرید و این سخت

 مان. روزانه ةکوشی و مطالعسخت

 واقعیات

کوشی و در تاریخ، همگی به سخت هاتمدن تریندنیا تا پیشرفته کشورِ ترین. از پیشرفته۱

 توانیم انکار کنیم.می. آن را ناندعلم متکی
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ای دارید؟ اگر ندارید، ایران پیشرفتی کوشی بهرهدر زندگی روزمره خود، از علم و سخت .۲

 !دکنمین

 !دور زد؟ سخت کوشی و علم را شودمیبازی . به نظر شما با زرنگ۳
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گذارِ علمِ جبر ترین دانشمندانِ علم ریاضیات است که پایهخوارزمی از مهم

 نامیده شده است.

را نگاشت. این کتاب، حدودِ  فی حساب الجبر و المقابله المختصراو کتاب 

شد و در آن، معادالت درجة های اروپایی تدریس میچهارصد سال در دانشگاه

 در نهایت باعث شد خوارزمیتحقیقاتِ شود. دوم و خطّی به خوبی حل می

 .شود  سیستمِ عددیِ رومیجایگزینِ، عربی-سیستم عددیِ هندی

در سال  فرِدریک روزِنرا به وسیله  المختصر ترجمة انگلیسی کتابدر روبرو، 

 بینید.میالدی، می ۱۸۳۱
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  فصل ششم
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 ی هواییهاتِرَنو  حسام

رود کوچکی جریان داشت، رد شد و به صاحب کافه گفت  آنْ حسام از روی پلی که در زیرِ

 ، از او پرسید.چارلیکه دیگر برای او کار نخواهد کرد. صاحب کافه، 

 حسام گفت که کاری در دانشگاه پیدا کرده. 

بلند  رود برداشت و به کتابخانه رفت. در کتابخانه، دانشجویانْ را از کنارِ دوچرخهحسام 

 بازگرداند. جمع کند و به قفسه را از روی میز هاحسام این بود که کتاب زدند. کارِمیحرف 
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که حسام از روی پل میداشت و هنگا هحسام عاشق الناز بود. الناز دختری بود که افاد

فروشد و چرا الناز به او میبا پول پدرش تفاخر  چرا الناز گذشته بود، به این موضوع فکر کرده بود.

 را؟ و چرا؟ چرا الناز...د؟ چکنمیفکر ن

 .کردمیگذشت، به این موضوعات فکر میحسام هر روز که از روی پل 

دستش را انداخته بود پشت فرمان الناز  پدرش دیده بود. الناز را در بنزِ بار عکسِیکحسام 

با گذاشته بود یکی که شما چقدر  تْی سرسبز... و زیرش کامِنْهاو زیرش نوشته بود: من و جنگل

 جواب داده بود که من خیلی رانندگیم خوبه.هم رین. و او میی سرسبز هابنز در جنگل
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 خواست که زیر عکس بنویسد تو مگه با بنز پدرت دنیا اومدی؟میدلش  خیلی و حسام

 ات.یاستاد از کنار حسام رد شد و لبخند زد. استاد ریاض

کاری هست انجام دهد؟ حسام از او، خانم که  حسام خواست که دنبال استاد برود و بپرسد

ریاضیات  دانست. استادِمییا نابغه بود و حسام  باهوش و دْبِرْآمد، ولی خانم میخوشش نخیلی  ،بِرْدْ

 .کردمیبه دنبال کتاب نایابی نبود و حسام تصمیم نداشت کمک نکند؛ باید کمک 

 و این خبر، حسام را تکان داد. خریده هپورش دو روز بعد، حسام شنید که الناز

 را دیگه چه کنم؟! اشپورشه
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خرجش  چقدر راهه و خرجش چقدره؟ آلتون تاوِرْزْنوشت که تا شهربازی  کاغذی برداشت و

 زیاد بود. 

 .گرفتمیتصمیمش را گرفت. باید وام دانشجویی 

پوند  ۲۰۰ه امور مالی دانشجویان رفت و با یکی از کارمندان صحبت کرد و خواست که ب

کارمند قبول نکرد و گفت که  اش را که عقب افتاده، پرداخت کند.خانه به او قرض دهند تا اجاره

دیگری الزم  باید مدارک بیشتری بیاورد و به غیر از آن مدارک، مدرکِمدارک، قابل قبول نیست. 

 میز گیر کرده بود، آزاد کرد و رفت که رفت. پایش را که زیرِ نیست. حسام لبخند زد و
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ماشین بود  مشکیِ چرخِ و در جنگل، پایش در کنارِ ،سفید را عکس انداخته بود ةالناز پورش

 در جنگل، امروز و دیروز!  بابام نُو زیر آن نوشته بود: مَ

 زد. ییکی نوشته بود که چرا بابات در عکس نیست؟! حسام لبخند

 بلیتِشهربازی را بخرد و  بلیتِپوند از دانشگاه وام گرفت و رفت که  ۲۰۰سه روز بعد، 

قطار  پولِ پوند یا بیشترْ ۸۰، زْآلتون تاوِرْتوانستند بیایند، چون تا میقطار را هم بخرد. دوستانش ن

 شد.میشهربازی  بلیتِپوند هم  ۴۰شد و می
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مسکن اهدا کرده بود،  وامِ ةرا به وسیل هابلیت را خرید و از کارمندی که پولِ هابلیت

 خوشحال و راضی بود.

هوایی  تِرَنِ به سمتِ یک راست از درِشهربازی وارد شد و ۱۱دوشنبه سوار قطار شد. ساعت 

چرخید و راست میچرخید و میروی آن برعکس شده بود و  بر ی مردمهابزرگی رفت، که پا

 .رفتمیشد و به آسمان میشد و خیلی کج می

شود و بچرخد  هاخواست سوار این قطارمیحسام این وسایل را خیلی دوست نداشت. دلش ن

 و بچرخد. 
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ایستاد و یکهو شیرجه میشد که باالی آسمان  میهوایی عظی تِرَنچاره نبود. رفت و سوار 

 زد پایین.می

ای آمد و از او خواست خواست. بچهمیقند  پیچید و آبمیاش پایین آمد و دل و روده

که آن باالست، عکس از او بگیرد و حسام خندید و دوربین را نگرفت و گفت که آشوب هنگامی

 یش.هااست روده

دوربین را نگرفته، احساس خوبی نداشت. بلند شد  کهاینهوا سرد بود و حسام نا نداشت. از 

 بودند. لّقمَ ، همهتِرَندیگری را امتحان بکند. در این  تِرَنتا 
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یی هادختران و پسران و آبمیوه چرخیدند و جیغِمیی هوایی که هاتِرَنی کبود و هاچشم

 برگشت. ۵ساعت  خوردند. حسام کاری نداشت و با قطارِمییی که زمین هاشدند و بچهمیکه پر 

 را روشن کرد و زیرِ شرا روشن کرد تا سردش نشود. موبایل هاشمع ۹شب در خانه، ساعت 

 ی دنیا.هاتِرَن ترینعظیم عکسی که گرفته بود نوشت: من در کنارِ

 یی!هاتِرَنبود، دید و زیر آن نوشت: عجب  زْآلتون تاوِرْعکس را که در میانِ جنگلِ  النازْ

 زد.میو لبخند  کردمیش را خاموش نکرد و عکس را نگاه االناز گوشی

 آمد.میشست و رفت بخوابد. از بیرون صدایی نمیرا  هاحسام ظرف

 الناز هم خوابید.
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 نباشیم! توقّع. پر ۶

  ند.توقّعمردم ایران در ظاهر مظلومند، ولی م

م برای همه چیز یقّحِماست و این ماییم که مُ دانیم که همه چیز حقمیما در ایران بدیهی 

 در جامعه.

معتقدند که  هاآنت مثل ما نیستند. به این شدّ هاآن؟ اندی پیشرفته چگونههامردم کشور

بها داده شود.  کوشی و علم باید به مردم جایگاه وبه اندازه سخت ،نسبتا زیادی تا حدّ، در جامعه
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دیگری دارد، برسد. ما در ایران  معتقد نیستند که هر فردی در جامعه، باید به تمامِ هرچه فردِ هاآن

 ةسطوح دارند، هم ترینافراد در باال ةیم که هرچه همکنمیدر این مورد، همیشه در یأسیم. فکر 

معنا و کوشی و علم، بیاین مورد، تالش و سخت و دربه طور همزمان حق من و ماست،  هاآن

کوشی و سخت ةماست، بدون نیاز به پشتوان انصافانه و نامربوط است. همه چیز حقّربط و بیبی

 خواهیم، بدون تالش. باید همه چیز برای ما باشد، و فقط همین!میم، بدون دلیل! یقّحِعلم. ما مُ

مثل ما فکر  هاآنند؟ قبل از هر چیز، کنمیی پیشرفته چگونه عمل هاپس مردم کشور

سطح ممکن باشند، وگرنه ظلم در جامعه ایجاد  ترینند که همه مردم جامعه باید در باالکنمین
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دانند که در صنعت، میو از صنعت، به خوبی آگاهند.  انددر جوامع صنعتی رشد یافته هاآنشده. 

ننده است، و به همین اندازه از خود و مردم انتظار دارند. یعنی ک زیادی تعیین کار و تالش تا حدّ

ند، به جایگاه قابل اعتنایی در جامعه دست یابند. ریشه همه چیز کنمیانتظار ندارند که اگر تالشی ن

دهند و از خود و دیگران به همان میفردی و مطالعه نسبت  سخت کوشیِزیادی به  را، تا حدّ

 دارند. توقّعاندازه، 

ی مردم هابسیار بیشتری دارند تا خطا هتوجّ پیشرفته به خودْ یِهاکشور ، مردمِکهایندیگر 

خود هستند. این موضوع  کارِ اصالحِ ه دارند، یعنی در فکرِخود توجّ ةخود و مطالع در جامعه. به کارِ
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از  قدراینخود باشند و  کارِ جامعه، به فکر اصالحِ دیگرِ از افرادِ توقّعبه جای  افرادْ شودمیباعث 

 دیگرِ و انتظار زیادی دارند، نه از افرادِ توقّعاز خود،  هاآننداشته باشند. یعنی  توقّعکارِ دیگران، 

 .افراد جامعه ةعمدتاً خودشانند، نه بقی هاآن جامعه به این حد. علت و معلولِ

یم؟ انتظار داشتن از مردم، آسان است! ما کنمیایم؟ و تالش چندانی نپس ما چرا ایستاده

 یم؟ کنمیخود، چه 

 نداریم که از مردمِ توقّع قدرآنکه ما از خود و دیگر ایرانیان  این استایران،  مسأله دیگرِ

عیب باشند، و با کشور ایران، بیمردم دنیا کامل و  ة، انتظار دارند که بقیهاایرانیی خارجی. هاکشور
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شوند که چرا فالن میایران ناراحت  اگر این کار را نکنند، مردمِ خودشان رفتار کنند. و مثل مردمِ

 ...ندکنمییی را نهاد، و مردم ایران چنین رفتارکنمییی نهاخود چنین رفتار کشور با مردمِ

 واقعیات

 هاآنرا از  توقّعهم رفتار کنند، این  ی پیشرفته مثلِهاایران و کشور دارید مردمِ توقّع. اگر ۱

 دارید که ایران پیشرفته باشد؟  توقّعدارید یا از مردم ایران؟ یعنی چقدر از خود، 

 ؟ چرا از خود، نه؟انردارید که ایران، پیشرفته باشد؟ چرا؟ چرا از دیگ توقّع. آیا از خود، ۲
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 چرا؟دارند که ایران را به پیشرفت برسانند؟ ای ی خارجی وظیفهها. آیا کشور۳
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ابن هیثم، دانشمندِ نور شناسی بود که بیش از هزار سال پیش به دنیا 

 آمد. 

دانند؛ چرا که اوّلین شخصی بود که میگذارِ نورشناسیِ مدرن او را پایه

اصولِ نور شناسی و ادراکِ وابسته به بینایی را به شکل امروزی بیان 

 کرد.

و یا  -ی او معتقد بود که برای تحقیقات علمی، باید از مدارکِ تجرب

استفاده کرد. به این ترتیب، پانصد سال پیش از رنسانس، به  –ریاضی 

 ه بود.متدولوژی تحقیق تجربی رسید

 دهد.در کتاب روبرو، ساختار چشم را ابن هیثم شرح می
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 ضد زلزله و قفسه هاآلمانی

دانشگاه. سرش را روی میز سفید قرار داده و ة کتابخانر آلمان بود و شب کریسمس بود و فرهاد د

 گفتند.میکه با یکدیگر سخن  کردمیریشی نگاه اتی آلمانی و هابه دانشجو

در سالن مطالعه  گفتند. دانشجویان، دیگرْمیشب، طوالنی بود و دو دانشجو دیگر سخن ن

 خواند. مینبودند و فرهادْ تنها در سالن نشسته بود و زیر لبی فلسفه 
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د. وَیت کرِمداری را درآورد تا بجَئصندلی یواشکی بیسکو فرهاد از زیرِ .یِ شب ساعت، دو

نشست و کتاب از کیفش درآورد  هادانشجوی چینی به زور از در رد شد و رفت پشت یکی از میز

 یت چینی هم کنار دستش گذاشت. عینکش را برداشت.ئوو یک بیسک

 شد و چرخی در جلویِمینشست و بلند میی عادی هاافتاد که در روز یفرهاد یاد نگهبان

 نشسته... جاایناین دانشجوی چینی اآلن  کشیدند.میت و دانشجویان کارْ گشتمیزد. بازمیدر 

شد. نگهبان از او خواست که کارتش را بیرون بیاورد، قامتی وارد که در باز شد و نگهبان بلند

 و سرانجام رفت. رفتمیخواست و نداشت و بیرون نمیدانشجوی چینی ن
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 فرهاد به نگهبان نگاهی انداخت.

صورتش بزند و برگردد.  و ر. بلند شد تا آبی به سهاو کتاب هاسکوت میز خمیازه کشید.

مستقیماً به روی خودش نیاورد و  ؛منتظرش ایستاده درْ جلویِ ،برنگشته بود که دید آن دانشجو

دانشجو دنبالش آمد و در بسته شد و صدایی نیامد.  آن رفت کتابخانه. از در نگذشته بود... که

خوانَد و پشت به میدانشجوی چینی رفت و فرهادِ عصبانی او را دید که پشت میز نشسته و کتاب 

 او نشسته. 

 نگهبان نیامد.
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کشید. دانشجوی چینی دید که میدراز کشیده بود روی میز و خرناس  شفرهاد در خیال

بود، از او خواست که برود و برود. دانشجوی  تریکی که بزرگآیند. دو نفر بودند و آنمینگهبانان 

 شد و رفت.میچینی سرخ و سفید 

فرهاد، سرش را گذاشت روی میز و به دنیایی فکر کرد که از آن آمده بود. در تهران، فلسفه 

ین کتابخانه هماهنگ کرده بودند مسئوله دانشجویان نبودند، ک در نوروزو تاریخ فلسفه خوانده بود. 

 یایند.ن که دانشجویان
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نشست. دانشجویی نبود و اگر هم میکلید کتابخانه دست او بود و خودش تنها در کتابخانه 

 . فرهاد، عینکش را برداشت.رفتمیزد و میبار به در آمد، چندمی

ل کتابخانه رفته تا ئوشی و او هم گفته بود که مسسرکِ بودند برایِین آمده مسئولبار یک

 ین هم رفته بودند.مسئولرستوران... 

  که بگیرد و رفتمیجا را بار هم شوفاژ شکسته بود و آبْ همهیک

مشکلی دارد که چهل دقیقه آیا ببیند فرهاد  نگهبان بود که آمده بود« حال شما خوبه؟»

 است سرش روی میز است؟

 فرهاد عینکش را به چشم زد.
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 .نپردازیدکار  ظاهرِفقط به . ۷

آید و بر این باورند که کار، میخوششان ن از کارْ هاآنمناسب نیستند؛ چندان مردم ایران، در کار، 

 خوشایند آنان نیست. چرا؟

که بقایای ، طوریاندکوش بودهسختبسیار . اندگونه نبودهایرانیان، در زمان باستان این

نیشابوری؛  ارِام و ابن سینا و عطّدر زمان خیّ و یاتخت جمشید، پس از چند هزار سال، نمونه است. 

 . پس چه شده است مردم ایران را؟!اندگونه نبودهاین
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وابسته  هاآنی خارجی از لحاظ محصوالت و تولید هابه کشور، در زمان اخیر، مردم ایران

از نظر صنعت و تکنولوژی، خوب  هاآنکار مربوط به ایرانیان نیست؟ آیا . چرا گشایشی در اندشده

 ای از جای دیگر جهان است؟مسأله و یاند؟ کنمیکار ن

ند، یا در تالشند که نشان دهند که کاری کنمیند. بیشتر، سعی کنمیمردم ایران، کار ن

آن کار، تفاوت زیادی است.  انجام دادنِ کاری یا ادایِ . بین انجامِاندند و از پسِ کاری بر آمدهکنمی

و اصل ، کار را سالم و قابل قبول، نمایان سازیم، ولی باطن آن را اسیم که ظاهرِسّما مردم ایران، ح

 کنیم. میاز آن فرار ،آن را
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ید؟ اعتماد به حاصلِ کنمیبه آن بیشتر اعتماد  ؛خریدمیخارجی  یک ماشینِبه عنوان مثال، 

دانیم میچون  یابیم.می ترمردمِ دیگر را در امر صنعت، قابل اعتماد کهاینکارِ مردمِ دیگر، یعنی 

. و از کار اند. یعنی کار را، همان طور که باید، انجام دادهانداهل فرار کردن از کار نبوده ،هاآنکه 

آن کار نیز اساسی و  ند، و اصلِکنمیفقط ظاهر کار را درست ن هاآندانیم که می. یعنی اندنزده

 درست است.

یم؟ هردو. تحقیقات نشان کنمییا بد، کار  ایم وآیا ما از کار کردن فراری هستیم؟ فراری

حال، دارند. با این میک وریبهرهی دارند و هم تردهد که مردم ایران، هم ساعات کار مفید پایینمی
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، هاآن کارِ برید، و به طرزِمیل، به زندگی ایرانیان پی نند. شما در نگاه اوکنمیکار را حفظ  ظاهرِ

اکثراً در طول تاریخ، از جور حکومت  هاآنیکی نیست.  ،در میان مردم ایران چون که باطن و ظاهرْ

در  و ،ی بشناسانندظاهر را جور دیگر اند، و به همین دلیل عادت کردهاندترسیدهمیمرکزی بسیار 

 .اندجور دیگر بودهباطن یک

د، و به دنبال بهانه است که خوب کار نکردن خود را کنمیپس چرا یک ایرانی، خوب کار ن

د، کنمید. ظاهر آن کار را حفظ کنمیترسد از ظاهر ناکارآمد؛ پس آن را توجیه میتوجیه کند؟ چون 

ی ممکن است این کار را، یعنی نپرداختن به باطن کار را، پردازد. حتّمیولی در باطن، به آن ن
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رود. یعنی زیرک و میمردم یا کار ن حرفِ بارِ عامدانه انجام دهد تا ثابت کند که تواناست و زیرِ

و با  تریعنی باهوش. دارد، ولی کار را خیلی انجام ندادهمیکار را درست نگه  تواناست که ظاهرِ

کار.  ماست در محل امروز برخی از مردمِ یتِواهد قلمداد شود... و این وضعخمیه، از بقیّ ترعرضه

کار چیست؟ و چگونه باید کار کرد! و چگونه باید کار نکرد و نشان داد  کهاینآنان از  و طرز تلقی

 د!کنمیکه کار 

درست نتیجه: اگر ما درست کار نکنیم، همیشه در صنعت و تکنولوژی عقبیم. این موضوعِ 

 رویم.می، جلو نتنگاه داشتنِ ظاهرِ کار، به طرز عجیبی برای ایران مهلک است. با این وضعی
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 واقعیات

در تاریخ، دارای این  وّع. به نظر شما عجیب نیست که ایران با این سابقه طوالنی و متن۱

 ند؟کنمیمشکل است که مردمان آن، خوب کار ن

بودید،  غیرایرانیاگر به جای یک  .ردم ایران داردت زیادی برای ما ممیکار، اه . ظاهر۲ِ

 نظر شما در مورد رفتار ایرانیان چگونه بود؟
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درست  تواند نشانگر عالقه مردم ما به ظاهرِمی . به نظر شما صنعت خودرو، تا چه حد۳

 کار باشد؟
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به انگیسی  ۱۸۵۹در سال  فیتز جِرالدکتابِ رباعیات عمر خیام که توسط 

 ، چهار ویرایش از کتاب را منتشر نمود.فیتز جِرالدترجمه شد. 

 در لندن است. ۱۹۰۹کتاب روبرو، چاپ 

 انجام شده است. اِدموند دوالکهای کتاب به وسیله نقاشی
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  فصل هشتم
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 و رود هاآوای سنگ

 مربّی آمد و وسط دایره نشست. یند و مربّکردمیدر یک دایره نشستند و صحبت  اعضای گروهْ

گروه نشست و فرمان داد که با  یک طبل داد و خودش کنارِ گروهْ بلند شد و به هریک از اعضایِ

داد میرا بردارند و خودش هم ایستاده بود و رِنگ  هادست ۱ ة، بر طبل بکوبند و با شمار۲ ةشمار

 که با چه رِنگی بزنند.
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ند و ریتم را کردمیدنبال  بقیهْزدند و می میشدند و ریتمیی نشست و اعضا بلند مربّ

 ...شدندمیو خسته ن زدندمی

از نیما خواست که بلند شود و ریتمش را بکوبد. نیما برخاست و ریتمی زد که خودش  یمربّ

 خوب شود. قدراینشد میهم باورش ن

آمد و چه میصبحی خوشش ن یِیک میز نشسته بودند. نیما از مربّ شب در هتل، اعضا دورِ

 که نبود! خوب
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ر نمود آلبالو و زرشک را پُآب لیوانِ طالیی داشت،-ی سفیدهاسالش بود و مو ۳۸که  رجِنیفِ

 تراستعداد مدیر فروش ارشد بود و از بقیه با :ردندبُمیو روی میز گذاشت. اعضای گروه از او حساب 

ش برای دیگران اکاری از نیما خواست که از تجاربِ رنیفِجِبیشتر داشت.  هم کاری ةبود و سابق

ناراحت شد، ولی نرفت و ماند و ادامه  رنیفِجِبگوید. نیما طفره نرفت، ولی جواب کاملی هم نداد و 

 نداد.

 الگاواژاتِد. رفتن تِالگاواژابرای قایقرانی به رودخانه  و نیما و سایر اعضا رنیفِجِصبح روز بعد، 

 سوار اتوبوس شدند و دو ساعت بعد رسیدند رودخانه.  ا. اعضبالی در شرقِ

www.takbook.com



 

127 

 لباس هْو اعضا به رودخانه رسیدند و نیما نرسیده بود. باالخره رسید و مانند بقی رنیفِجِ

دادند و هر گروه میچهارتایی تشکیل  یِهاتور، گروه از اعضایِر پوشید. دو نفمیقایقرانی و جلیقه 

          و یک بلژیکی و یکی از چِک و  رفتمی. نیما به سمت قایق رفتمییک قایق  به طرفِ

 همین طور شیلی با او آمدند.

و رودی  ؛و کوه؛ قایق شد پیچید. نیما سوارِمیو  رفتمیای که خروشان نبود و آب رودخانه

تادند و افمیکه پشت سر هم راه  هاخورْد به کوه. و قایقمیآمد و بَرمیانتها صدایش که در بی

 .رفتمیکه راه افتاد. نیما پارویش را زد به به کوه و قایق پیش  قایق نیما
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پیچید میرودخانه معلوم نبود و آب،  کشید و کفِمی بود. نیما پارو هاحواسش به قایق رنیفِجِ

 ی اطراف، در کوه رشد کرده بود...ها. جنگلبود و کوه، ایستاذه

خواست که با هم میقایق از گروه  سنگ. لیدِرِ نیما به سنگی خورد و رفت رویِ قایقِ

 ...بنشینند و بلند شوند و بنشینند و به یک طرف قایق آیند و

زد و یک میپا  و ایتالیایی افتاد در آب و دستیک خورد و  هاآناز راه رسید و به  مقایق دو

پاروی ایتالیایی  پارویش را به چوبِ قایق خندید و چوبِ لیدِرِسوئدی خواست بپَرَد و نجاتش دهد و 

 خندید.میگیر انداخت و بیرون کشید. سوئدی 
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رود پارو زدند.  و در مسیرِ رفتمی. به کوه رسیدند و رود به چپ رفتمیقایق نیما پیش 

 رفتند تا رود تمام شد دیگر و ایستادند.

گروهی رِ کا گزارش دهد که تمرینِ ترباال که به مدیرانِ رفتمیخوشحال بود و  رنیفِجِ

 ، کارشان را بلدند.بالیی اهل هاعالی بوده و لیدِرْ

را... که مدیر فروش بلغارستان و کانادا در  کْسْاِسْنِیْروز سوم! در سالنی جمع شدند تا بازی 

 د که بازی کنند.شُبیمارستان بستری بودند و نَ
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جایند. خجالت کشید آن لی خرید و دید که اعضای گروهْعیادت کند. گُ هاآننیما رفت که از 

 ولی برنگشت، صبر کرد تا با هم برگردند.
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 . کارِ گروهی را بدانیم.۸

 شناسند. میمردم ایران، کارِ گروهی را ن

دهند میانجام  - یک گروه یا افرادِ - گروهی تالشی است که مردم گروهی چیست؟ کارِ کارِ

کار گروهی چیست؟  ةمشترکی دست یابند. ریش ند تا به هدفِکنمیو در آن با یکدیگر همکاری 

که مردم باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اگر مردم به یکدیگر  این استگروهی  ریشه کارِ

 دیگر باشند. پس مردمِ خواهند که در یک گروه، با مردمِمیوانند و نتمیاعتماد نداشته باشند، ن
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خواهند، به مردم دیگر اعتماد کنند؛ میتوانند، یا نمیآید، چون نمیایران از کار گروهی خوششان ن

 خودشان باشد همه امورشان. ند دستِترند که راحتکنمیاحساس 

متوجه شدند که در  هاآنداریم؟ چون  هاصلف ی پیشرفتهْهاما چرا در کار گروهی، از کشور

دیدند، کار گروهی  تررثّد. چون نتیجه را بهتر و مؤکنمی تررنتیجه را بسیار مؤثّ ،صنعت، کار گروهی

کار گروهی در جامعه، باعث شد که مردم با یکدیگر بهتر و بیشتر  شان رواج دادند. رواجِرا در جامعه

ی خود تمرکز نکنند و کار های دیگران تمرکز نکنند، فقط روی تواناییهاکار کنند. روی نقص
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 ترطال یا باال ة، به اندازهااین کشور مردمِ فردی بدانند. کار گروهی از دیدِ از کارِ ترگروهی را باال

 ست. ا نداز آن، ارزشم

ایران  توانستند پیشرفت چندانی بکنند. مردمِمین هاآنکار تیمی،  چرا واال؟ چون بدونِ

ی های هوشمند و توانمند است که کارهای صنعتی، پر از آدمهاند که کشورکنمیگاهی گمان 

 کی به عهده دارند. جامعه را تَ

، به طور هابرند که در گروهمییی پیش هاناطور نیست. در این جوامع، کار جامعه را انساین

توانند میدیگر ن هاآنگروهی را از آنان بگیرید و  ةند. این کارِ شایستکنمیشایسته با یکدیگر عمل 
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 ست و این در حالیهاآنفردی  پیشرفتِ حاصلِ هایم که این دستاوردکنمیپیشرفتی بکنند. ما فکر 

ست که آنان را به هاآن میِتی توانند پیشرفتی بکنند. این کارِمیجمعی ن ست که آنان بدون کارِا

 بَرد.میپیش 

ند به کنمیممکن است در ذهنتان این پرسش باشد که آیا آنان از ما بیشتر اعتماد 

 یعنی از لحاظ مسائل قانونی، پیگرد و...؟ موضوع این نیست.  ؟مردمشان
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که چطور با یکدیگر در یک گروه تعامل و کار کنند، چطور با یکدیگر به  اندآموخته هاآن

تواند میسمت اهداف مشترک بروند، نهراسند از یکدیگر، اعتماد کنند که هرکسی در جایگاه خود 

 بکند. ما از این صفات، غافلیم. عمل  انداز او خواسته چهآنبه 

حقارت از آنان یاد کنیم. ا ما در ایران عادت داریم به خود تکیه کنیم و اعضای گروه را ب

توانیم با گروه، میخواهیم و یا نمیند؟(. نکنمیافرادی که مزاحمند و کار بلد نیستند )و ما را تلف 

گروه را در یک  که اگر بتوانیم، حاصل کارِ یمهماهنگ و پیوسته کار کنیم. احتماالً به دنبال این
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نباید  و یاخود سازیم. چون به گروه اعتمادی نیست،  اقل از آنِباییم، یا حدچشم به هم زدن برُ

 !اقل در مورد ما که گروه، قابل اعتماد نیستحد !باشد

کار بکند و  هاآنتواند به جای میمردم ایران چشمشان به دیگری است که در گروه، تا 

معتقدند نام این کار،  هاآنکار را بکند.  شند تا دیگری به جای آنانْکِخودشان را اگر بتوانند کنار بِ

ه جایت کار امکان بگذاری دیگران ب زیرکی و یا آگاه بودن از مسائل اجتماعی است و باید تا جایِ

ند و تو کنمیتو کار ن ةکافی کار کنی، دیگران به انداز ةمعتقدند اگر در گروه به انداز هاآنکنند. 

 ای.نصیب ماندهبی
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وریِ زیاد داریم. مردم ایران، زیادی تا بهره ةکار گروهی در ایران، ما فاصل تِیّبا این وضع

ی پیشرفته راه کمتری در پیش هاپیاده کنند، تا کشوراگر بتوانند کار گروهی را در عمل و در ذهن 

 دارند. 

 واقعیات

ی پیشرفته، در امرِ کارِ گروهی بسیار فاصله دارند. این هامردم ایران نسبت به کشور .۱

 ی دیگر رقابت کنند. هانتوانند به خوبی با کشور که شودمیفاصله، باعث 
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توانیم به راحتی با یکدیگر در جامعه، کار و میهستیم که ن میشما آیا ما مرد . به نظر۲ِ

 الیت کنید؟عتوانید در یک گروه فمیدیگر آیا  تعامل داشته باشیم؟ یعنی شما با مردمِ

کار تیمی، نقش داشته  توانند در ارتقای فرهنگِمی تا چه حد ها. به نظر شما حکومت۳

 باشند؟
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 پرسپولیسبنای تاریخیِ 

بسیار  معماریِ دارایِ

قوی است که امروزه نیز 

 رود.به کار می

های سرو و گل درختِ

توانید در نیلوفر را می

 این تصویر ببینید.

 

www.takbook.com



www.takbook.com



  فصل نهم

www.takbook.com



 

142 

 سیاه در گلدان کارِدفانتوم و خو

 خوب جایی است. از درِ جااین. بلندی که در آسمان بود، نگاهی انداخت به برجِ روی پلْ پویا از

نبود داخلش و از سالن رد شد و  یو زشتی شده که هیچ هاانتبی سالنِ شد که دید واردِمیموزه رد 

تیرآهن پیچیده  و با طناب به دورِ مدفوعی آویزان بود قف،از تیرآهنِ س ،در روبرو رفت طبقه باال.

که به دور  را دید ترکوچک یِهامدفوعنرفته بود که  ترو از آن آویزان بود. چند قدم جلو بود شده

هنری در یک اتاق،  که اثرِ دادمییک گروهی را  و تشکیلِ جمع شده بود تربزرگ مدفوعِ
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و خیلی خوب، رنگ آمیزی  آفریقایی، نیز به دیوار بود ةتابلوی بزرگی از آفریقا، یا یک خانوادبود. 

 دهد.میشده و سبز و سیاه و قرمز، ابعاد را نشان 

 هاآن در وسطِ رنگْیا آبی توسی ةیی بود که دایرهاتابلو دیدنِ دیگر در حالِ ةروژین در طبق

است و خوشحال است که  میوزیِم تِیْتْشان. و روژین خوشحال بود که در سیاه در زیرِ بود و خطِّ

طبقه باال و خواست دست بدهد با پویا. پویا مایل نبود به مدرن را ببیند. و روژین آمد  تواند هنرِمی

 و روژین رفت، ولی برگشت که با هم ببینند موزه را.
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و در  ساخته شده هااز پرتقالم است که رَکه وسطش یک هِ پایین، اتاقی بود ةدر طبق

رفتند تا ساق  ترپایین هاآن پایی هست که از ساق به دیوار چسبیده.، تر، چند متر آن طرفکنارش

 یا جورابش بلند؟ ساق، کوتاه است که گفتمیو روژین را از نزدیک ببینند 

پیچیده شده و روژین در تاریکی به  هاقفسهی روشن به دور هابه اتاقی رسیدند که مهتابی

بشوید.  ،دستشویی تا صورتش را بهفکر فرو رفته و نشسته بود. از تاریکی خارج شدند و پویا رفت 
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گلبِهی ز ی قرمهادستشویی و سقف زرد و سقفِ رنگکمآبی  دستشویی و المپِ سفیدِ یِهاسنگ

 رنگ. قرمز و نورپردازیِ

فرنگی نیست و یا خیار؟ ش توترویَ هاکه چرا پرتقال کردمیکر برگشت و روژین داشت ف

 کردمیسیاه یا خاکستری روی هم ریخته شده بود. روژین فکر  ةای دانهوارد اتاقی شدند که کُپّ

 ند.کردمیاخم ه ایستاده بودند. به دور کپّ های خاکستری زیبایی و دلنشینی! و آدمهاکه چه دانه
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نام اثر، نقاشیِ  و عکسی از روژین و پویا نشان داده شده بوددرون آینه،  ای!چه آینهآینه! 

ه داد که من اگِمیو ادامه  چه شاهکاری است!گفت که خدای من! میبدون عنوان بود. روژین 

ای پلهراهآینه در سمت چپ،  در باالیِ ل انداخته بود.و گُطوری... اینر بتونم فقط یک اثر، یک اث

 .رفتمیو به جایی ن شدمیو تمام رسید میکه به سقف بود قرمز گلبِهیِ روشن 
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ند و رفتمیدرختی که روی زمین افتاده بود، راه  یِهاتنه به دورِ هاشد. آدم الروژین دو

 از زیرِو رفت.  هاندهکه طبیعی نیست این کُ بلند شد و گفت. کردمیت درخت را تِسْ ةروژین تن

بیرون را ببیند  تواند از پنجرهْمیکه ببیند آیا  رفتمیشد و می رد رفتمیجا نای که به هیچهپلّراه

 و برافروخته بود.ببیند؟ نور خورشید نبود و نتوانست  تری درختان را خوبهاتا تنه

 و آسمان بیرون، قرمز گلبهی بود. پویا نشستهنور خورشید نبود؟ 
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نخود و لوبیا و باقالی  هاآنکه در  یی بودهاکه پر از کیسهروژین رفت و به اتاقی وارد شد 

شدند میدهان بود و ایستاده. مردم خم بهانگشت درخشید. روژینْمیو برنج ریخته بودند. و زیر نور 

خواهد، برسد و رسیده بود. درختی بود میرا ببینند... روژین رفته بود تا به درختی که  هاتا کیسه

ی آن هرکدام از جایی آورده شده بود و به هاو شاخهدرخت  ةتن .کردمیسالن خودنمایی  که وسطِ

 داشت. میو یادداشت بر گرفتمیو روژین عکس خورده.  هم پیوند

www.takbook.com



 

149 

آمد و میو پایین  مستطیلی از سقف آویزان بودمکعبمحض.  تاریکیِ روژین در تاریکی!

باریکی  ةد، چون الیخورْمیی دیگر نهاو به آدم رفتمی. روژین گرفتمیروی مکعب دیگری قرار 

 ببیند و راه برود. توانستمی او شد ومیخارج  هااز نور بین مکعب

. هوای تازه! روژین رفت و کردمیخشک در طبقه باال بود. از پنجره به بیرون نگاه  درختِ

 کسی. کردیماز پنجره به بیرون نگاه ن
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تا به مترو برسد. کلیسای سِیْنْتْ  پویا رفت آسمان. زیرِ تِیْتْ ةموز  روژین نبود و شب شده.

عجب خاکستری مترو...  . سقفِکردمینگاه  قطار اقِتو  هابه آدم مترو پُل در روبرو. پویا داخلِ

 ند.رفتمیراه  هاآدم ،باال... ایهسوژ
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 . هنر را مهم بشماریم.۹

شمارند. چرا ما در ایران، هنر را میایران در زمینه هنر، عقب هستند و این موضوع را مهم ن مردمِ

 شماریم؟میمهم ن

ام را در هنر، در تاریخ ایران مهم بوده است؛ قبول ندارید؟ آثار حافظ، سعدی، مولوی یا خیّ

به همیشه تاریخ ایران نبوده ط وایم، مربامروزه ما از هنر، دور مانده و بیگانه کهایننظر بگیرید. 

 است.
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 در درونْ هنرْ شماریم، ولی برایِمیعلم و صنعت را بزرگ  ایم، چون اهمیتِما از هنر بیگانه

واقعی است، و هر  نی و مربوط به مسائل غیرِیم که هنر، تفنّکنمیارزشی قائل نیستیم. شاید فکر 

علمی  یِهاتصنعتی و پیشرف عظیمِ ئلِواقعی نیست. فقر یا مسا چه که هست مربوط به مسائلِ

ی بزرگ را هاکار تِینی است که زیاده است و اهمکشور، اصل و مهم است، ولی هنر یک تفنّ

 ندارد. مهم، اختراعات و اکتشافات بزرگ است.
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معتقدند که هنر مثل  هاآن؟ نه! اندی پیشرفته به اندازه ما از هنر، دور و بیگانههاآیا کشور

 هاآنشمارند. میعلمی را بزرگ ن بایست پیشرفته باشد. چرا؟ چون فقط علم و پیشرفتِمیعلم 

 شمارند.میهنر را به تنهایی نیز بزرگ 

هنری نیز  علمی است، از لحاظِ ی بزرگِهاچطور ممکن است کشوری که دارای پیشرفت

شمارد؟ نه، مینی و کوچک نشمارد، هنر را تفنّمیبرجسته باشند؟ مگر کسی که علم را بزرگ 

از لحاظ  هاکشور فرانسه را، یا انگلستان را، در نظر بگیرید. این کشور مثالًطور نیست. این

  ترتوان مهممیری، فرانسه یا انگلستان را نَی هُهای علمی، پراعتبارند. از نظر پیشرفتهاپیشرفت
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 های فرانسه در نقاشی و یا ادبیات در انگلستان. فرانسویهاپیشرفتاعتبار نمود. فقط نگاه کنید به 

 نظیر است. که کم انداشی طوری پیشرفت نمودهقدر ن

ات در تاریخ انگلستان، و یا فرانسه را، مشاهده نمایید. این آثار به قدری یو یا آثار مهم ادب

توان گفت که به همان بزرگی ی علم، شاید بهاشوند که در مقایسه با پیشرفتمیعظیم محسوب 

 ند.ترو یا فرا

ی پیشرفته، هاپس ما در ایران ممکن است که پیشرفت را فقط علمی بدانیم، ولی در کشور

 هنر و صنعت، هر دو مهم هستند.
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دانیم. در میاز هر پیشرفت صنعتی و علمی  تراز سوی دیگر، ما ایرانیان پول را بسیار مهم

نهیم بر هنر. صنعت و هنر، هر دو میما. پس صنعت را ارج  ت از دیدِمورد صنعت، پول بیشتر اس

 در پیشرفت کشور سهم اصلی دارند. 

 اتیواقع

علمی و  جامعه، نفوذ و جریان دارد. بدون پیشرفت هنری، پیشرفتِ تار و پودِ رهنر د .۱

 صنعتی نیز مطلوب نخواهد بود.
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 زیادی بر مردم و فرهنگ جامعه داشته باشند. قدرت افرادِ رتوانند تأثیمی. افراد هنرمند، ۲

 زدنی است.ی کشور، مثالهاهنرمند در پیشرفت بزرگِ

ی مختلف، و گاهی خیلی دور، هاهنری، عمیق و چند جانبه است. به قسمت . پیشرفت۳ِ

جامعه به  دارد و مردمِدهد. جامعه بدون هنر، نا نَمیمرتبط است و به شکلی غیر مستقیم تغییر 

 ند.کنمیخشونت شدید گرایش پیدا 

 شناسید؟میآثار حافظ یا مولوی را  مثالًشناسید؟ می. آیا هنر را در جامعه و بین مردم ۴
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؟ انددر فرهنگ ایرانیان نقش داشته ن سینا یا حافظ تا چه حد. به نظر شما افرادی مثل اب۵

توانید در کنار حافظ، و همزمان، میدانید؟ چرا؟ چرا حافظ نه؟ ابن سینا را می ترنقش کدام را برجسته

 فرهنگ ایرانیان قرار دهید؟ توسعه در

. آیا از هنر مردم ایران، چیز قابل ذکری را در مقایسه با مردم فرانسه در قرون اخیر ۶

 دانید؟می
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میالدی، برندة نخلِ طالیی از  ۱۹۹۷کیارستمی، در سال  عباس

 گردد.  شد. این جشنوارهْ هر سال در فرانسه برگزار می کَنجشنوارة فیلم 
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 رنگکم زردِسبز و 

 اهنشست. به کتاب ایقهوه و برگشت و پشت میزِ کردمیآبی نگاه  آسمانِ پنجره به میالد از پشتِ

 زد. هادر قفسه نگاهی کرد و بلند شد و مشتی زیر کتاب

زنی و  رفتند به گردش و دورْ تانخانه بیرون رفت. با دوس تلویزیون تماشا کرد. از ایستاده

 ی دربند و کباب و دور زدن. هاکافهرفتن به 

 نرفت. لگدی به در زد و خوابید. هابه خانه آمد. سراغ کتاب
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آمد و میبدش  دانشگاه نرفت و خوابید. ظهر بلند نشد و شب هم خوابید. از آسمانْ ،صبح

 خواست که ببیند هیچی را.مین

اتاق خوشش  از سقفِ د.خواست بخوانَمییش را برداشت. نهاسه ماه بعد، میالد کتاب

 آمد.مییش بدش هاآمد و از خواهر برادرمین

 ، ولی نپذیرفت و گفت که همینه. کردمیدو ماه بعد، یکی از دوستان پدرش با او صحبت 

 سه هفته بعد، پدرش با او صحبت کرد، ولی نپذیرفت.

 سرد. شب بود یا روزِیا شد و میای نبود. غروب نسرد بود و ستاره آسمانْ
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ند رَپَمیکوچکی  ی سبزِهاقورباغه هاآنیش نیست و به جای هایک روز صبح، دید که کتاب

شیدند. میالد با کِمییشان هاناپتو را با ده ،شندکِند تا او را از تختخواب بیرون بِکنمیو قورقور 

 حمام را بست. را گرفت و بیرون انداخت. درِ هاانبر قورباغه

ای سقوط کرد. خوشش نیامد و در و پنجره رستاره دید که ستارهپُ بعد، در آسمانِچهار روز 

 شب صدایی آمد، ولی کسی نبود. هایبست. خوابید و المپ را روشن گذاشت. نیمه را محکم

کتابخانه  سومِ ةبارید. طبقمیسبزی که در آسمان  زرد و قرمز و بارانِ صبح روز بعد، آسمانِ

چکید. می رنگکمی وجود داشت. آبِ رنگکم سبزِزردْ ، آبِهاآن ر شده بود که در زیرِیی پُهااز کتاب
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 سبزِی زردْهاای قرمز بود. با دستمال، آببه هم فشرده شده و الی چند کتاب، صفحه هاکتاب

از کجا؟ از  رنگکم زردِ سبزِ ریخت در ظرفی که روی میز بود. آبمیو  کردمیرا پاک  رنگکم

 ؟ رفت و سقف را چک کرد. چیزی نبود. هاکدام لوله

کم ، کمرنگکمسبز  خزیدند، نبودند و رفته بودند. آبِمی هاموجودات سبزی که روی کتاب

قرمز، خودنمایی  ةزرد شده و صفح میک ها. کتابرفتمی هاشد و از زیر کتابمیداشت بخار 

 .کردمی
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هر چه  .ساختمان یش را ریخت پایِهار روز بعد، میالد دید که یک کامیون آمد و زبالهچها

از کتابخانه  رنگکم آمد و آبِمینداشت. بو، تا زیر تخت  داد، فایدهمیداد کشید و به شهرداری خبر 

دیوانه شده است و کننده بود. رفت و به مادرش خبر داد، و به پدرش، که ظاهراً چکید و دیوانهمی

 مطب باید برود.

از  رنگکم یا سبزِ ایقهوه خانه، آبِ رْمطب رفتند و سالم نبود، ولی مشکلی هم نداشت. دَ

جمع شده بود. تلویزیون را روشن  رنگکم و سبزِ ایقهوه یش، آبِهاکتاب چکید و در زیرِمی هالوله

 کرد تا فراموش کند.
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باید سهم آشغالش  نیامده و هر همسایه هاآشغال ماشینِ دکه گفتنبودند  هادر زدند و همسایه

را از پنجره انداختند تو.  هم آشغال هاآنرد. میالد حوصله نداشت و نرفت و بَرا خودش بردارد و بِ

ریخت کنار چاه  ایقهوهررنگ و و پُ رنگکمسبز  پخش شد وسط آشپزخانه و آبِ هاآشغال

 آشپزخانه.

داشت میبا کاسه بر - بود ایقهوه و یا که دیگر سبز - را هازیر کتاب زردِ میالد شتافت و آبِ

چاه را بست  ریخت و درِمیو در چاه  کردمیرا جمع  ها. رفت و آشغالریخت در کیسه زبالهمیو 

 دم کرد و نشست به دیدن تلویزیون. و چایْ
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در.  گذاشت بیرونِ د،یی را که جمع کرده بوهاتلویزیون سوخت و میالد پا شد. آشغال

را پرتاب  هادوباره آشغال هارد. در را بسته بود که یکی از همسایهتلویزیون را برداشت و بیرون بُ

 زر. کرد و به سقف خورد و متالشی شد و ریخت روی یخچال و فری

بازی با سرِ یکی از  بزرگی در اتاقش مشغولِ سه شب بعد، میالد دید که موجودات سبزِ

چرخید. سر را برداشت، میبود و  هاآن نده شده و بین دستِبزرگی هستند که سرش کَ موجوداتِ

 ولی جرأت نکرد ببیند و در رفت از خانه.
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ما نیستُ برگشت.  میالد، میالدِ گفت کهمیپدر و مادرش نگران بودند. پدر رفت دکتر و 

 ببازند زندگی رو. غم تِدّند تا از شرفتمی. هر دو کردمیو نذر  کردمیدعا  ،مادر

 میالد برگشت و کتاب را برداشت و شروع به مطالعه نمود. بوی بد کمتر شد. موجودات سبزِ

 رفتند. میالد بلند شد و چای روی گاز گذاشت. رنگکم

 آید.میسه روز بعد، از پنجره دید که ماشین زباله 
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 ایران، ایران را بخواهیم! . از مردم۱۰ِ

خود و  کارِ بینید که به دنبالِمیی صنعتی مسافرتی بکنید، مردمی را هااگر به یکی از کشور

ی دیگرند. نه غمِ نقایص هاکشور صِیدارند، نه به دنبال نقا ایهنه حاشی؛ کشورشان هستند

دیگر هستند؛  ةبیچار ةی پیشرفتهاکشور خورند، نه به دنبال اصالحِمیدیگر را  ةی پیشرفتهاکشور

 هاآنیی برای هاچه کار کهاینچه کاری باید بکنند. و  کهاین، و هاآننه به دنبال تدریس به 

 چه و چه! . وضرری مهلک دارد
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اسیت نداریم که حسّ هاقدرخودمان آن ما در ایران مردمی هستیم که روی نقایص کشورِ

 داریم وافر. چرا؟  ایهی دیگر، عالقهاکشور مردمِ اسیت داریم. یعنی به امورِحسّ هاکشور ةروی بقیّ

 ةند. هیچ نقطمانندَی صنعتی،  بیهاکشور نقاط سیاهِ که در بررسی اندمردم ایران نشان داده

گذرند میند و نکنمیتاریک را بررسی  ةناشی از آن دایر گذرند. با دقت، عوارضِمیسیاهی را از آن ن

 ند.کنمیو دوباره وارسی 

ی مقابل، تمرکز و مطالعه هاکشور ت مردمِوّق ی صنعتی، روی نقاطِهادر مقابل، کشور 

ند، و چگونه ترجلو هاآنمقابل، از  ةی پیشرفتهابرخی کشور مردمِخواهند بدانند چرا می هاآندارند. 
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 شدید از زیرِ احساساتِ ةنهاافتاد؟ نه دچار احساسات شدید هستند، نه به ب ترجلو هاآنتوان از می

به ند، بلکه کنمیانتقاد ن اصالً کهنای هپردازند. نمیی مقابل هاروند و به انتقاد از کشورمیکار در 

سیاه  کّةفهمند لمین کهاینشرایط و عملکرد هستند. نه  دنبال حرف و انتقاد نیستند و در پیِ بهبودِ

گردانند و به اوضاع است. از انفعال، روی بهبودسازیِ روی عملکرد در جهتِ هاآن را، بلکه تمرکزِ

 ال و پیشرفت در عملکردند.فعّ دنبال بهبودسازیِ

 ؟ نداینپس آیا مردم ما اینچن
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شویم. ظاهراً به دلیل میی پیشرفته، خوشحال هاکشور صِیکردن روی نقا تمرکزما از 

دیده و به این  ترمشکی را بزرگ ةدایر .یمکنمی رنگکمگونه خود را این یهاآنست که ضعف

 نیستیم. دارمشکل هاقدرشویم که آنمیترتیب قانع 

و  ؛ی ماستهابدبختی ه، باعثِبزرگ است و این لکّ سیاهِ ةیعنی مشکالت ما ناشی از لکّ

که شده، و یا خواهد  چهآنقصیم و نسیاه نباشد، ما برتریم. ما بیکّة اگر ل دیگری نیست. مهمِ تِعلّ

 سیاه است حتماً. ةسیاه است. و همه چیز ناشی از این لکّ کّةص لیشد، از نقا
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 نبودند، آیا ما بیشتر هاآنتعیین کننده  است؟ اگر ، سیاه تا این حد ة؟ آیا این لکّمیآیا مطمئنّ

یم؟ صنعت و علممان، کردمیبود؟ بیشتر و بیشتر مطالعه مییم؟ کارِگروهیمان بهتر کردمیعمل 

 بود؟میهنرمان چگونه 

 ة، مطالعهارفتن رکار د و از زیرِ هاکاریآیا عدم پیشرفت ما در ادبیات و هنر و صنعت، کم

ی پیشرفته است؟ و ال غیر؟ اگر من و هاکشور بسیار کم، کار گروهی توسعه نیافته، به دلیل وجود

 صنعتی هستند، و ال غیر؟ یِهاش کشورمسئولیم، کنمیپایین کار   شما با بازدهِ
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بود؟ ما چرا، وچگونه مشکالت چگونه حاضر  ی صنعتی نبودند، وضع ما در حالِهااگر کشور

یم از مشکالت؟ مگر با این کنمیا ربَاندازیم و خود را با زرنگی مُمی هاکشور یّةگردن بقخود را به 

 یابند؟میروش، مشکالت بهبود 

 واقعیات

 مشکالت جامعه را از مردم بدانیم، نهراسیم! کهایناز  .۱
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دارند. این موضوع، باعث  ی خودهاکار یتِمسئول توانایی خوبی در نپذیرفتنِ . مردم ایران،۲

 همه چیز را از او بخواهند. یتِمسئولهمیشه افرادی را پیدا کرده و  شودمی

 یت گریزانیم؟مسئول. چرا ما مردم ایران، از ۳
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میالدی چاپ شده  ۱۵۹۵ترجمة کتابِ قانون از ابن سینا که در ونیز در سال 

 شده است.است. کتابِ قانون ابن سینا در رابطه با طب نوشته 

شد. تا سیصد سال پیش، به عنوان سال در اروپا استفاده می ۵۰۰این کتاب، برای 

 شده است.های اروپا استفاده میکتابِ دانشگاهی در دانشگاه

 به اعتقاد برخی دانشمندان، مشهورترین کتاب طب در تاریخ بوده است. 

ها مربوط به طب تای آن ۴۰کتاب و رساله نوشت که حداقل  ۴۵۰ ابن سینا

 است.
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 :لفصل اوّ

 امیدوار باشیم 
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 توان و باید امیدوار بود؟چرا می

های ها و پیشرفتبا همه پیچیدگی –چون توسعه، شدنی است. چون کشورهای صنعتی 

 پاشند.اند. بدون آنها، فرو میکوشی تکیه کردهبه همین دو عاملِ علم و سخت –صنعتی 

کنیم و ساعت کار می ۷به این دو عامل نیازمندیم. اگر هر روزِ کاری،  ،طورما نیز همین

اند. اگر از زیرِ کار فرار چه آنها رسیدهرسیم به آندقیقه در روز(، پس ما می ۴۵کنیم )مطالعه می

توانیم برسیم ، نمیاندرسیده )در جهاتِ مثبت( چه آنهانماییم، پس ما به آنکنیم و مطالعه نمیمی

 مانیم.حدود میو م
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تصمیم  –بلکه هر ساعت از هر روز  –انتخاب با خودمان است. ماییم که در هر روز 

     خواهیم در کشوری پیشرفته زندگی نماییم؟ و یا اینکه زندگی در شرایطی یریم که آیا میگمی

حلْ من و  صنعتی هستید، راهدهیم؟ اگر به دنبال کشوری پیشرفته و نه چندان خوب را ترجیح می

 جهکنیم و نتیکنیم یا نمیتواند باشد. یا کار میشماییم و همه مردم. راه حل دیگری نیست؛ نمی

گردد. انتخاب با خودتان است!باز می –و ایران  –هردو به خودِ ما 
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