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اینکتابتحتپوششقانونحمایتازمولفانومصنفانایرانقرارداردوکلیهحقوقمادیومعنوی
آنبهنامانتشاراتکارآفرینانبزرگبهثبترسیدهاست.

تولیدوتکثیرایناثربههرشکلی)چاپ،کپی،انتشارالکترونیکیو...(بدوناجازهکتبیمولفمجازنمیباشد
ومتخلفینبهموجببند10ماده2قانونحمایتازمولفانتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.
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به نام خدا

روندشکلگیریتمدنبشریازگذشتهتاکنوننشانمیدهدکهدلیلاصلی
ومشترکپیشرفتزندگیبشردردورانهایمختلفتاریخهموارهعاملتغییر
وتحولبودهکهخودموجبدگرگونیهایعظیموگستردهایدرتمامیابعاد
وجلوههایزندگیانسانشدهاستودرآیندهنیزبشردرانتظارتحوالت

شگرفیدرکلیهابعاداقتصادی،اجتماعیو...است.
دردهههایپایانیقرنبیستمباگذرازاقتصادملیبهاقتصادجهانیوتحوالت
عظیمیکهدرتکنولوژیهاینوینرخداد،جامعهعصرصنعتیبهتدریججای
خودرابهجامعهایدادکهبرپایهدانشواطالعاتاستوارشدهوآنراجامعه

اطالعاتینامنهادهاند.
اگرقبولکنیمکهاینگذر،گذریاستکهبازوهاراتبدیلبهمغزهامیکند
یعنیجامعهصنعتیکهاصالتآنمادهوانرژیبودهوازترکیبمنابعیمانند
زیادیطول بهوجودمیآید،مدت انسانی نیروی و انرژی،ماده،سرمایه
میکشیدتاسرمایهگذاریبهنتیجهبرسدوحاصلآندرجامعهتقویت
بنگاهها،کسبوکارهاودرواقعظهورثروتمندانوکارآفرینانیبودکهبعداز
حدودچندیندههشرکتهایخودراایجادنمودهوصاحبثروتمیشدند.
امادرحوزهجامعهاطالعاتیدرفضایرخدادیکانقالبمهم،الگویکسبو
کارجدید،افرادجدید،حوزههایجدید،ثروتمندانجدید،سیاستهایجدید،
استراتژیهاییکهمنجربهتواناسازی،توانمندسازیوارزشآفرینیجدید
میشود،بهوجودمیآید،یعنیالگوهایکسبوکاردرجامعهاطالعاتیمانند
الگوهایکسبوکارقبلنیستندوارزشآفرینیازطریقترکیبمنابع
خدادادینبوده،بلکهبراساسداناییوتواناییاستکههرکسیبیشتربتواند

دریکحوزهخاصارزشایجادنماید،باقیخواهدماند.
وجودافرادکارآفریندرجامعهمحدودبهقشرخاصیازافرادباویژگیهای
روانیوذهنیمنحصربهفردنیست.بلکههمهبایدبهنوعیدرجامعهکارآفرین
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باشندوچنانچهدرمحدودهعملخودبهالیههایکالنملیدستیابند،قطعاً
پیشتازخواهندبود.برایناساسهرکسدرجامعهدرعرصهخاصیمیتواند
ازاینویژگیبهرهمندشود،بهشرطاینکهاساسبرنامه-ریزیهایآموزشیو
تعلیموتربیتملیبراینپایهاستوارباشدکهنیرویانسانیکارآفرینبهجامعه

تحویلدهد.
شناساییویژگیهایکارآفرینانبزرگیککشورومعرفیالگوهاینقشکه
آناندرزندگیشغلیوشخصیخودبهکاربردهاندتابهقلههایموفقیتدست
یابندمیتواندسایرافرادجامعهراکهآرزوهایبزرگدرسرمیپرورانندوتنها

بهدنبالراهحلهامیگردند،هدایتنماید.
مرکزکارآفرینیدانشگاهصنعتیشریفدرراستایاینالگوسازیهادرجامعه
ایرانیباهدایتوهمکاریدرمجموعهکتابهایکارآفرینانبزرگایرانيکه
توسطآقايرضایادگاريوخانممهشیدسنایيفرد،برایاولینباردرایرانبه
نگارشدرآمدهاست،توانخودرابهکاربستهاستتاتمامآنچهرامیتواندبا
انتقالآنهابهنسلجوانایرانیازآنهانسلیتوانمندوکارآفرینبسازدبهمنصه

ظهوربرساند.
امیداستبابهرهگیریازایننوشتارهایارزشمندگامیبلندتربهسویایرانی

شکوفاوکارآفرینبرداریم.انشاءاهلل

     مهندس مجيد دهبيدی پور
                                        مدير مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف



 

/ کارآفرینی به شیوه  محمد اسماعیل کاویان آملی 8

چراغ سبز

عوامل مهمترین از یکی جهان، بزرگ کارآفرینان تجربیات انتقال نهضت
پیشرفتسازمانهاوشرکتهایاروپاییوآمریکاییدرسالهایدوربود.آنها
بسیارهوشمندانهبهایننتیجهرسیدهبودندکهاگرهرجامعهایبخواهد
پیشرفتقابلتوجهیداشتهباشد،بایدنگاهشبهتجربیاتنسلقبلیوحرفه
ایتربودهواجازهندهدتانسلجوانوجدید،باآزمونوخطایمجدد،هزینه

برسیستمتحمیلنماید.
کارآفرینیبهعنوانعلموهنرزندگیدرصورتیکهکامالاصولیوبابرنامه
ریزیواستفادهازتجربیاتافرادحرفهایوکارآزمودهاجراییگردد،میتواند
تحولیعظیمدرکلیهسطوحیکاجتماعایجادنماید.استفادهازنیروهایجوان
درمدیریت،اقدامپسندیدهایبودکهدرایرانعزیزنیزاتفاقافتادامابااین
تفاوتکههیچانتقالتجربهایازنسلکارآفرینومدیرقبلیبهنسلجدید
انجامنمیگرفتوتکرارخطاهابهطورمداوم،ضررهایجبرانناپذیریرابر

کشورواردنمود.
پروژهماتحتعنوان بود، ایران به ازسال۱۳۷6کهورودعلمکارآفرینی
آغاز ایرانی بزرگ کارآفرینان زندگی پیرامون پژوهش و تحقیق شناسایی،
گردید.راهیبسیارسختوطاقتفرساکههیچفردکارآفرینیبهدلیلاتفاقات
زمانانقالب،حاضربهرونماییازخودوتجربیاتشنبود.امااینهدفمابود
برایآموزشنسلآیندهکهدستبرداشتنازآنممکننبودوپسازسالها
تالشاتفاقافتادومجموعهکتابهایهزارجلدی»کارآفرینیبهشیوه...«تبدیل
بهسندهایزندگیوتجربیاتکارآفرینانبزرگایرانگردیدهوحتیجایزه

هایملیرانیزدریافتنمود.
آنچهدراینمجموعهکتابهاآمده،نقشهراهنماییپرارزشونایابازتجربیات
وعملکردهایبزرگاناقتصادایراناستکهمیتواندتمامافرادیراکهقصد
فعالیتتجاری،تولیدیوخدماتیدارندهدایتوراهبرینماید.امیدواریمکه
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اینمجموعهبراینسلجدیدایرانعزیزراهگشابودهوازمابهیادگاربماند.

                                   دكتر رضا يادگاری- دكتر مهشيد سنايي فرد
                                                                     ايران - تهران-1398

چراغ سبز/
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بدر از آغاز تا امروز

شرکتمهندسیتولیدموادغذایی،سهامیخاصهوفرد)صنایعغذاییبدر(به
عنوانتولیدکنندهمحصوالتموادغذاییازسال۱۳۴۹درتهرانباماشینآالت
مبتدیتاسیسشدهاستوبهتدریجبااستفادهازماشینآالتوتاسیسات
مدرنوپیشرفته،سیستمبستهبندیمجهزوبهروزوهمچنینبابهرهمندی
ازکارشناسان،پرسنلمجربوباسابقهوتیممدیریتیقوی،نهتنهابهباالترین
رتبهبینرقبایداخلیخودنائلگردیده،بلکهتوانستهبینرقبایخارجیخود
وصادرکنندگانموادغذاییداخلیسهمبسزاییدرصادراتموادغذاییبه

بازارهایخارجیرابهخوداختصاصدهد.
شرکتهوفرد)صنایعغذاییبدر(بابهرهمندیازتالشهایبیوقفهپرسنل
خودواستفادهبهینهازتجهیزاتبهروزومدیریتنوینصنعتیبهعنوان
پیشگامدرصادراتمحصوالتموادغذاییبهآمریکا،کانادا،استرالیا،کشورهای
اروپایی،آسیایی،اسکاندیناویوکشورهایهمسایهخودموفقبهدریافتجوایز
گوناگونازمراکزتشخیصصالحیتکیفیتگردیدهکهدرحقیقتاینجزوبا
ارزشتریندستاوردهاوازافتخاراتبزرگشرکتهوفردطیبیشاز۴دهه

ازفعالیتشبودهاست.
شرکتهوفرد)صنایعغذاییبدر(بابهرهمندیازپرسنلآموزشدیدهومجرب
واحدفروشواستفادهازپیشرفتهترینورایجترینسیستمهابرایتوزیع
محصوالتموادغذاییازطریقشبکهوسیستممویرگیدرتهران،فروشگاه
هایزنجیرهایودرعینحالباداشتننمایندگیهایفعالدرسراسرکشور

توانستهسهمبسزاییازبازارایرانرابهمحصوالتخوداختصاصدهد.
 
www.badrfood.com
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زندگی و روزگار محمد اسماعیل کاویان آملی
مازندهبهآنیمکهآرامنگیریمموجیمکهآسودگیماعدمماست

کوهپیماییهموارهیکیازعالقمندیهایمنبودهاست.هرگاهدلممیگیرد
بهطبیعتپناهمیبرم.گاهیاوقاتنیزبههمراههمسرودوستانیاگاهبه

تنهاییکوهپیماییمیکنم.
توشهاندکیداخلکولهپشتیقرارمیدهمومسیرباالیدرکهراکهکوره
راهیاستبسیارکمتردد،طیمیکنم.اینباریکهراهبهدرهدرکهمشرف
است.باغهایزیبایدرکهدرپیشچشمهایممیدرخشدومنهمچنانکه

مسیرراطیمیکنممدهوشطبیعتمیشوم.
پیمودناینمسیربرایمتداعیکنندهمسیرپرپیچوخم،سختودرعینحال

آموزندهوزیباییاستکهزندگیبرایمتدارکدیدهاست.
آنروز،رویتختهسنگیکنارآبشارکوچکینشستهبودموبهافرادیکهدر
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مسیررودخانهنشستهبودندنگاهمیکردم.ریزشآبشاردررودخانهوصدای
دلنوازآبمرابهگذشتههایدوربُرد.زمانیکهپسربچهکوچکیبیشنبودم
وخدامیداندچهمسیرپرفرازونشیبیراپیمودمتابهجاییکهاکنوندر

آنقراردارمرسیدم.
باکمالافتخاراعالممیکنمکههرچهامروزدراختیاردارمبهلطفخداوند

بزرگوتالشوکارِشخِصخودمبودهاست.
دلیلپدیدآمدنایننوشتههاآنبودکههموارهدوستداشتمحاصلتجربیاتم
رابهرشتهتحریردرآورمتاهمانطورکهخودمازسرگذشتبزرگانوزحمتکشان

سرمشقگرفتمدیگرجواناننیزاززندگیمندرسهاییبیاموزند.
نیستازکردارما،بیحاصالنرابهرهای
چونقلم،ازماهمینگفتارمیماندبهجا

من،محمداسماعیلکاویانآملی،دریکخانوادهپرجمعیتدرسال۱۳28در
شهرستانآملدرگاردگرمحله،ابتدایهفتکوچهمتولدشدم.

پدرمازاهالیاصیلآملومادرم،زادۀکاظمبیگی،روستاییدراطرافآمل
بودندکهخدایشانبیامرزد.ایندوباوساطتعمهامدرآملازدواجنمودندکه

حاصلازدواجشان۴فرزندپسرو2فرزنددختربود.
پدرومادرمنازمالدنیابهرهاینداشتند،درواقعماازنظرمالیخانوادهای
فاقدازهرگونهمکنتیبهشمارمیرفتیموبسیاریازامکاناتبرایمانوجود

نداشت.
خانهمحقریدراولمحلههفتکوچهآمل،نزدیکبازارداشتیمکهدواتاقو
یکحیاطکوچکبیشترنداشتوبینآنباحیاطمجاورکهمتعلقبهعمه
امبوددیواریوجودنداشتودرحقیقتبهصورتمشاءبودوبههمینجهت

هموارهدچارکشمکشباهمسایهبودیم.
ما،درهمانخانهمحقر،صاحِبمادریبسیاردوستداشتنی،منظمومدیرو
پدریبینهایتمهربانبودیمکهخداوندبهجایثروتومالدنیا،قلبیبسیار
بزرگومملوازعشقبهذاتاقدسحقوهمنوعانبهآنانعنایتفرمودهبود.
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مادرمکهانسانیپاکسرشتبودوبادستیخالیازمالدنیا،مارادردامن
پُرمهرخودبزرگکرد.

هنوزیادمادرموزحمتهایبیدریغوتوجهاتیکهدرعینتنگدستیبهمامی
کردجلویچشمانمرژهمیرود.وهنوزبایادآوریمهربانیهایشچشمانمپُر
ازاشکمیشودوبهیادمیآورمکهاوچگونهمیتوانستدراوجفقراینقدر
صبورباشدوبارافتدرخورخودبهتربیتماکهتعدادمانهمکمنبودبپردازد.
گاهیبرایجبرانهزینهها،برایمردمکارمیکردورختولباسشانرامی
شست.آنهانیزدرکنارِاندکدستمزدیکهبهمادرممیدادند،لباسهایکهنه
شانرابهاومیدادندومادرنیزآنلباسهارابعدازوصلهپینهکردنمی
شستواتومیکردوبهتنمامیپوشاند.اوفرشتهایبودکهبرایموفقیت
فرزندانشازهیچکارشرافتمندانهایفروگذارینکردوتالشفراوانیبرایاداره

زندگیمیکرد.
پدرمنیزدرجوارمحلهخودمان،درمحلهمشائیها،جلویتکیهمشاییها،محل
کسبکوچکیداشتودرآنجاسبزیوصیفیجاتمیفروخت.ایشانبه
دلیلضعفجسمانیکهداشتنمیتوانستکارسنگینانجامدهدوبنابراین
هماننزدیکمنزلکاروکسبکوچکیداشت.وبهتدریجفروشماستکیسه

ایوچیزهایدیگریمانندتنقالتنیزبهبساطکوچکاواضافهشد.
منتاسن6،۷سالگیوتاقبلازاینکهبهسنمدرسهرفتنبرسم،بهپدر
کمکمیکردمودرواقعکمکدستایشانبودم.امابارسیدنبهسنمدرسه،
ازآنجاکهمادرمزنبسیارداناییبودوبرایدرسخواندنمابسیارپافشاری
میکردواردمدرسهشدم.اوباهمانسادگیخودشعالقهفراوانینشانمی
دادکهمادرسبخوانیموبهقولخودشبهجاییبرسیموواقعاپیگیریهاو

تشویقهایاوباعثشدکهمابچههانیزدرسخواندنراجدیبگیریم.
خوببهخاطردارمکهدبستانماجنبتکیهنیاکیهاوحمامیبههمین
نامبود.گفتنایننکتهخالیازلطفنیستکهآملیهابهصورتطایفهای
هستندوهرطایفهبرایخودشدارایییالقودستهعزاداریوتکیهاستو
جمعاینطایفههاشهرستانآملراتشکیلدادهاست.اینطوایفدرمراسم
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مذهبینیزهرکدامبهطورجداگانههیئتتشکیلمیدهندوبرایخودشان
تکایایمختلفدارندوروزهایتاسوعاوعاشورادرمراسمیبسیارجالب،دسته
وهیئتدرخیابانراهمیاندازندوبهتکایایطوایفدیگرمیروندوبهعالمت

هایمذهبییکدیگرسالمدادهواحتراممیگذارند.
منبههمراهبرادرموارددبستانچهلستون،واقعدرپایینبازاردرمحلهنیاکی

هاشدیم.
دبستانماجنبیکیازهمینتکایابودوآنمدرسهعمومامتعلقبهخانواده
هایبیبضاعتیبودکهتوانپرداختپولیرابهعنوانشهریهنداشتندوآن
زمانسرمایهدارانوافرادیکهتمکنمالیخوبیداشتندبعضابهاینگونه
مدارسکمکمیکردندواندکخیرینیهمبهانواعمختلفبهمحصلین
آنجاوخانوادههایشانهمکمکمینمودندوحتیبرایخریداقالمیمانند
دفتر،کتابوقلم،کفشولباسبرایدانشآموزانبیبضاعتبودجههاییرا

اختصاصمیدادند.
بههرحالزندگیباسختیدرجریانبودتااینکهدر۹سالگی،هنگامتعطیلی
مدارستوانستمدریکمغازهبستنیفروشیشغلیپیداکنمومشغولکار
شدم.کارمندرآنبستنیفروشیاینبودکهجلویدکهبستنیفروشمی
ایستادموهمانطورکهصاحبمغازهبهمنآموختهبودباصدایبلنددادمی
زدم:"بستنی،بستنی،َسرشیردارهبستنی،خامهدارهبستنی"تازنومرد
وبچهوکوچکوبزرگرابرایآمدنبهداخلمغازهوخریدبستنیتشویق

نمایم.
وآنقدراینکارراتکرارمیکردمکهوقتیشببهمنزلمیرسیدمصدایم
کامالگرفتهمیشدومادربرایمآبگرمی،میآوردتاگلویمکمینرمشود.
تکرارآنجمالتدرطولروزوفشارکاریآنباعثشدهبودکهدرخوابنیز

همینجمالتراتکرارمیکردم.
پولکمیکهازاینراهبهدستمیآوردم،برایهزینههایمدرسهصرفمی

شدومادرمبرایطولسالتحصیلیآنراپساندازمیکرد.



15 زندگي و روزگار محمد اسماعیل کاویان آملی/

تیرماهبعدکهدیگردهسالهشدهبودممجددابهبستنیفروشیبازگشتمواین
بارصبحهایزودمیرفتمتاراهورسمبستنیسازیرانیزبیاموزم.ازآنجا
کههنوزبسیارکمسنوسالبودمودستمبهظرفبستنیسازینمیرسید،
صاحبکارمدوتاجعبهنوشابهرارویهممیگذاشتتامنازآنبهعنوان

زیرپاییاستفادهکنم.
ظرفبستنیعبارتازیکظرفچوبیاستوانهایشکلبودودرداخِلآن،
ظرِفاستوانهایاستیلیقرارداشتکهاطرافآنراپرازیخمیکردندوروی
یخهانمکمیپاشیدندکهیخهاسفتشدهوبههمبچسبد.بعد،شیرو
سایرموادبستنیراکهمخلوطکردهبودیمداخلظرفاستوانهایریختهومی
چرخاندیم.باتکرارچرخاندنشیروسایرموادبستنیودراثربرودتوسرما،
بهقسمتدرونیظرفاستیلمیچسبیدومنباکاردکاطرافظرفراجدا
نمودهومجددااینکارراتکرارمیکردموبههمینترتیبکارراادامهمی
دادیمتابستنیدرستشود.چرخاندنآنظرِفبزرگکاربسیارطاقتفرسایی

بودواکثراوقاتدستهایمنتاولزدهوزخمیمیشد.
بهاینترتیبمنآنسال،بستنیسازیراهمآموختمودرسالهایبعدخودم

بستنیمیساختمودیگرپادویبستنیفروشنبودم.
بهتدریجساختنیخدربهشترانیزآموختم.درروزهایگرموشرجیآمل،
وقتیبستنیتماممیشدازآنجاکهدیگرنمیشدبهسرعتبستنیدرست
کرد،بهعابرانیخدربهشتمیفروختیم.درستکردنآنبهاینترتیببود
کهیکبطریشربتبهلیمویاآلبالومیخریدیموآنراباآبوشکرمخلوط
کردهوداخلظرفاستوانهایمیریختیمودوبارهظرفرابهچرخشدرمی
آوردیمتایخدربهشتدرستمیشد.بعدباآبوتابآنرابهرهگذرانمی

فروختیم.
سالبعدباتوجهبهاینکهکامالساختبستنیویخدربهشترایادگرفته
بودم،خودمآنهارادرستمیکردمودربازارمیفروختم.آنسالازاینراه،

درآمدخوبیبدستآوردم.
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درآملرسمبراینبودکهثروتمندانشهر،ییالق،قشالقمیکردندودر
تابستانکههوابهشدتگرموشرجیمیشدبهییالقکوچمیکردند.آن
زمانییالقآملیها،درجادههرازبودوجالباینجاستکههنوزهماینرسم
ادامهداردوسرمایهداران،تابستانرابهییالقاتاطرافجادههرازکههوای
بسیارمطبوعیداردنقلمکانمیکنندواکنوناگردقتکنیدیاگذارتانبه
آنجاافتادهباشد،اکثرییالقهایاطرافجادههرازمتعلقبهآملیهامیباشد.
رسماستدرتیرماهصاحبانویالهاوخانههایییالقی،بعضیافرادمعتمدرا
بهعنوانسرایدارانتخابمیکنندواینافرادازمنزلچندینخانوادهنگهداری
میکردندوبعدازاتمامتابستان،منازلراتمیزنمودهوبهآنهاتحویلمی
دادندوازاینبابتدرآمدیبهدستمیآوردند.ازآنجاکهمادرمن،زنبسیار
پاکیزهومدیریبود،آنسال،نگهداریازچندمنزلرابهعهدهگرفتهبودو
منوخواهروبرادران،تحتمدیریتمادر،بهایشاندرانجاماینکارکمکمی
کردیم،بهطوریکهآنتابستاندرآمدمابسیارخوببودومامیتوانستیمبه
خانهمحقرمانآبورنگیبدهیم.سقفمنزلراکهباعلفهاوساقههایبرنج
پوشیدهشدهبودشیروانیکردیم،میزوصندلیتاشوفلزیجهتدرسخواندن
تهیهکردیم،یخچالوتلویزیونکوچکیخریدیموخالصهسروسامانیبه
زندگیدادیموهمگیازبابتاندکتعمیراتیکهباکمکهمتوانستهبودیم

انجامدهیمبسیارراضیوخشنودبودیم.
تابستانسالبعد،کاردیگریپیداکردموتوانستمدراردوییکهشرکتنفت
برایکارمندانوکارگرانخوددرمحمودآبادبرگزارمیکردکاریدستوپا
کنم.شرکتنفتجهتاستراحتکارکنانخودهرسالآنهاراکهاکثرشان
اهلآبادان،اهواز،خرمشهرومسجدسلیمانبودندبهشمالکشورمیفرستاد
وهرپانزدهروزیکبارگروهجدیدیبهاردومیآمدندومننیزتوانستمدر
رستوراناردوگاهمشغولکارشوم.درآنجا،پسازاینکهغذاهادررستورانسرو
میشدمنظرفهایآنهاراجمعنمودهودرآشپزخانهمیشستم.آنسال
تابستان،کارمنبههمینمنوالطیشد.تابستانبسیارخوبیبودومنبا
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تعدادزیادیازبچههایجنوبکشورکهبسیارخونگرمومهربانبودندآشنا
وبعضادوستشدم.

سالبعددربقالیحاجعلیاصغرهادیزادهدرآملمشغولکارشدموحدود
سهسالدرآنمغازهکارکردم.

سال۱۳۴2،دیگرتقریبانوجوانشدهبودموکناردستپدر،هرکمکیکه
میتوانستمبرایشانانجاممیدادم.گاهیاوقاتپدر،ماستهایچکیدهای
راکهمحلیبودوبازارخوبیداشتجهتفروشبهتهرانمیآوردودرچهار
راهسرچشمهبهآقاییبهناممحمودزادهمیفروخت.آنسال،مننیزبهاتفاق
پدر،براینخستینباربهتهرانآمدم.آنروزوقتیبهتهرانرسیدیمدرمنزل
عمهامکهدرمحلهدروازهشمیرانقرارداشتاُتراقکردیم.ظرفهایماست
راکهدراثرگرمایهواکمیدچارمشکلشدهبود،تعویضکردیمودرظرف
هایدیگرریختیموبهچهارراهسرچشمهمغازهآقایمحمودزادهبردیم.بعداز
چندروزماستمابهفروشرسیدومنوپدربعدازدوهفتهبهآملبرگشتیم.
اماهیجانآنشهربزرگوپرهیاهوبامنماند.ازاینکهتوانستهبودماینتجربه
راکسبکنمبسیارخوشحالبودمودلممیخواستمجددابهتهرانبیایم.

سال۱۳۴۳بودکهاینامرمجددامیسرشدکهبهتهرانومنزلعمهخانم
مراجعتکنم.هفتهاولرامهمانمنزلایشانبودماماازآنجاکهعمهخانم،
شوهربسیاربدخلقوترشروییداشتبعدازیکهفتهاحساسکردمبیش
ازاینماندنمدرآنجابهصالحنیستبههمیندلیلدنبالکاریمیگشتم
تامشغولشوموکمتردرمنزلبمانم.چندروزیبههمینمنوالگذشتاما
موفقبهپیداکردنکارینشدم.هنوزخیلیکوچکبودموبرایارجاعکار،
کسیمراجدینمیگرفت.یکروزصبحکهازمنزلبیرونآمدهبودمکنار
یکسریافراددرچهارراهدروازهشمیران،جنبمسجدمخبرالدولهجاییکه
کارگرانساختمانیجمعمیشدندایستادهبودم،بهیکبارهدیدموانتیسر
چهارراهایستادوکارگراندورآنراگرفتندوبهسرعتسوارماشینشدند.از
یکیازکارگرهاپرسیدم:اینهابرایچیسواروانتشدند؟واوجوابدادبرای
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کارمیروند.منهمبالفاصلهسواروانتشدم.رانندهمارابهمیدانبهارستان،
خیابانظهیراالسالم،سریکساختماننیمهکارهبُرد.کارگرانیکهبرایکار
آمدهبودندهمگیهمشهریوازاهالیمالیربودند.آنهاکهازوانتپیادهشدند
منهمبههمراهآنهاازماشینپایینپریدموکنارشانایستادم.صاحبکار
تعدادیراانتخابکردوبهرانندهگفت:مابقیراسوارکنیدوبهمحلاولباز
گردانید.وقتیبقیهرفتند،معمارشروعبهتوضیحدادنکاربرایکارگراننمود
وبههرکسوظیفهایمحولکردکهدرهمینحین،چشمشبهمنافتادو
گفت:بچه،شمااینجاچکارمیکنی؟وبرایچیسوارماشینشدیوبهاینجا
آمدی؟گفتم:منبرایکارآمدهامواگراجازهبدهیدمیخواهماینجاکارکنم.
معماراینراکهشنیدبالحنتندیبهمنگفت:"اینجاجایبچهبازینیست،
بهتراستبرویوبهدرسومشقتبرسی،حاالهمکهدیگرماشینسواریت

راکردیزودبهخانهاتبرگرد."
آنزمانچونتعدادماشینبسیاراندکبودوماشینداشتنمختصهمهنبود،
ماشینسوارینیزدرنوعخودامرخاصیبودومعمارگمانکردکهمنفقط
بهخاطرماشینسواریتاآنجاآمدهامبنابراینبعدازاینکهمراکمیدعواکرد
بدونتوجهبهمنواردکارگاهساختمانیشدوشروعبهجابجانمودنکارگران

کرد.منهمبهناچاربیرونساختمانایستادم.
یکیدوساعتیگذشتومعمارپسازاتمامکار،سوارماشینشکهیکبنز
۱80کاهوییرنگبودشدوبهقصدبیرونآمدنازکارگاهخارجشدکهمن

جلویماشینشایستادم.
معمار،سرشراازپنجرهماشینبیرونآوردوگفت:بچهبروکنار.امامن
همچنانجلویماشینایستادهبودم.دیگرعصبانیشد،ازماشینپیادهشد
ومرابهکناریکشید.یکدفعهبغضمنترکیدوشروعکردمبهگریهکردن.
معمارکهانسانیبسیارمهربانبود،دستشرارویشانهامگذاشتومراداخل
ساختمانبُردولیوانآبیبهمنداد.بعدگفت:اینجادنبالچههستیوچهمی
خواهی؟وقتیگفتمبهدنبالکارهستم،نامپدرمراپرسیدواسمومشخصاتم
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راسئوالکردومنهمباصداقتهمهچیزراتعریفکردموگفتمکهبچهآمل
هستم،پدرومادرمهمساکنآملهستندومندرمنزلعمهاممستقرهستم
امادوستندارمسربارایشانباشمامااکنونبیکارهستموچونخانوادهضعیفی
دارمکهنمیتوانندخرجمرابدهندبایدکارکنمتابتوانمشکممراسیرکنم.

باصحبتهایمنکهباصداقتوسادگیتمامبیانشد،معماربسیارتحت
تاثیرقرارگرفتومرابهداخلکارگاههدایتکردوبهبناییکهمشغولکاربود
گفت:اینپسرازامروزاینجامشغولبهکارمیشود،بهاوکارهایسبکبدهید
تاببینیمچهمیشود.بهاینترتیبدرکارگاهساختمانی،مشغولکارشدمو
دوشبهدوشسایرکارگرانکارهاراانجاممیدادم.بااینکهازآنهاکوچکتر
بودم،سرعتکارمبسیاربیشترازآنهابود.مثالوقتیاستانبولیراپرازمالت
میکردندودیگراناینمسیررایکبارمیرفتندمنهمانمسیررا۳بارمی
رفتمومیآمدم.بعضیکارگرانکهمیدیدندمنباچهزحمتیکارمیکنم
میگفتند:بچهاینطورکهنمیشودکارکرد،بعدازچندروزحتمامریضمی

شویواگرقرارباشدماهممثلتوکارکنیممیمیریم.
بعدازاتماممالتها،مراکنارِدسِتبناگذاشتندتاآجرهاراباالبیندازمتااوجهت
چیدندیوارازآنهااستفادهنماید.ازآنجاکهتجربهاینکاررانداشتموکسی
هممراراهنمایینکردهبودآجرهاراکفدستمقراردادهوآنهارابهسمتباال
ُسرمیدادموسعیمیکردمکهسریعوتنداینکارراانجامدهمتابهانه
دستکسینیفتدامابیتجربهبودنمباعثشددرپایانکار،کفدستمبهکلی
زخمیوخونآلودشودهرچندکهآنقدرازداشتناینکارراضیبودمکهاصال

دردیرااحساسنمیکردم.
عصرآنروزدرپایانکاردستهایمراشستموبایکگونیخشککردم.معمار
همبهکارگاهآمدتاکارهایروزانهراکنترلکندکهچشمشبهمنافتادواز
بناپرسید:اینبچهکارشخوببود؟بناهمازکارمنبسیارتعریفکردوگفت:
ازبقیهکارگرهابهتروبیشترکارکردهاست.معماربهسمتمنآمدکهحرفی
بزندکهناگهانمتوجهدستهایزخمیوخونآلودمنشدوباغضبگفت:
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بچه،باخودتچکارکردی؟وباتندیبهبناگفتکهچرااینبچهراراهنمایی
نکردیکهچطورکارکند؟بعدفورابهطرفماشینشرفتوازصندوقعقب،
دستکشیبرایمآوردکهنسبتبهدستمنبسیاربزرگبودوآنرابهطرف
منگرفتوگفت:اینرابگیردستتکن.دراسرعوقتبرایتدستکشبرزنتی

کوچکمیآورم.
دوهفتهایبههمینصورتدرکارگاهمشغولکاربودم،هفتهسومیکیاز
کارگرانکهکورهسوادیداشتوکارهایورودوخروجافرادومصالحرادر
دفتریثبتمیکردبهقصدعروسیمرخصیگرفتوبهشهرخودرفتتا

مقدماتازدواجشرافراهمکند.
وقتیاورفتمعمارمیانکارگرانآمدوگفت:کدامتانخواندنونوشتنمی
دانید؟دونفرازکارگرانومندستبلندکردیم.مارابهاتاقبُردودست
خطمانراامتحانکرد.آندونفردوسهکالسبیشترسوادنداشتندوخواندن
ونوشتنراخوببلندنبودندوبهعالوهدستخطشانهمچندانجالبنبود.
مندرشهردرسخواندهبودموکالسششمابتداییراهمداشتموخطمهم
بسیارخوببود،بههمیندلیلنسبتبهآنهادراولویتقرارگرفتهومعمارمرا
انتخابکردتابهجایانکارگریکهرفتهبودکارکنم.بعدمرابهداخلیک
کیوسکفلزیکهجلویدربکارگاهبودهدایتکردودفترهاونحوهثبت
آنهارانشانمداد.ازآنزمانبهبعد،کارمنثبتونوشتنورودوخروجافراد
ومصالحساختمانوکارهاییازایندستشد.ازآنجاکهنمیخواستممزاحم
عمهخانمبشوموازطرفیمایلنبودمبیشازآنباشوهربداخالقشروبرو
شوم،ازمعمارخواهشکردماجازهبدهدشبهاهمانجابخوابم.معمارگفت:اینجا
کهجایخوابنداریمآیامیتوانیدرهمینکیوسکرویگونیهابخوابی؟
گفتم:بلهاگرشمااجازهبدهیدازنظرمنخیلیهمخوباست.معمارکلید
آنجارابهمندادوگفت:اینکلیدهارابگیروشبهاحتمادرراازداخلقفل

کنوهمانجابخواب.
مدتیهمهچیزبهخوبیپیشمیرفتوکارمنهمینبودتااینکهیکروز
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کامیونیجلویدرکارگاهایستادوتعدادیکیسهسیمانراکهآوردهبودتخلیه
کردوبعدهمقبضکیسههاراجهتمهرورسیدکردنبهمنتحویلداد.
پرسیدم:چندکیسهاست؟گفت:۱20کیسه.گفتم:منکهنشمردهامکه
رسیدکنم،اجازهبدهیدکهمناینهاراشمارشکنموبعدرسیدبدهم.راننده
کمیجاخوردوگفت:مگرمیشوداینهارابشماری؟گفتم:بلهچنددقیقهبه
مناجازهبدهید.کارگرانراصداکردموگفتم:سیمانهارا۵تا۵تارویهم
بگذارید.اینکارراانجامدادند.وقتیکهچیدنتمامشد،دیدم20دسته۵تایی
شدهاست.روبهرانندهکردموگفتم:تعداداینکیسههاکهصدعدداستپس
چراشمارسیِد۱20تاییمیخواهید؟باتعجبگفت:مگرمیشود؟خودش
آمدودوبارهشروعبهشمارشکرد،بهاطرافنگاهیانداختوگفت:حتما
اشتباهیشدهاست.بعدهمرسیدهمانصدکیسهراازمنگرفتورفت.سایر
کارگرانکهمتوجهاینامرشدندچونهمههمشهریبودندوکامالیکدیگر
رامیشاختند،فورابهدفترداریکهبرایعروسیرفتهبودخبردادندواوهم
کهفهمیدهبوداوضاعخراباستدیگرسرکارنیامدچراکهبعدامشخصشد
کهاوباهمهمصالحفروشانتبانیکردهبودوهرمصالحیکهمیآمد،تعدادی
رااضافهرسیدمیکردوبعداپولآنرابامصالحفروشانتقسیممیکردندو
ازاینبابتکالهبزرگیسرمعمارمیگذاشتبنابراینوقتیجریاِنلورفتن
قضیهبهگوششرسیددیگرنیامدومن،سهماهتابستانراَسِرپُستمماندمو
همچناندرکارگاهکارمیکردموبهدلیلهمینپیشامدهاسعیمیکردم
دقتمضاعفیچاشنیکارمکنم.معمارهمازمنبسیارراضیبودوحقوق

خوبیبرایمدرنظرگرفتهبودکهبسیارمغتنمورضایتبخشبود.
بعدازسهماه،آنساختمانبهاتمامرسیدوپسازپایانگرفتنکار،معمار،
دوچرخهایبهعنوانپاداشبرایمنخریدویکشبهممرابهمنزلش
دعوتنمودوبهخانوادهاشمعرفیکردوگفتکهایشانبچهبسیارپاکو
زحمتکشیاستوپیشخانوادهخودبسیارازمنتقدیرکرد.بعدهممانند
پدریدلسوزشروعبهنصیحتکردنمننمودکهپسرماینکاربرایتوهیچ
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فایدهاینداردشمابااینتواناییودقتیکهداریبایدجایدیگریکهمحیط
تجاریداشتهباشدکارکنیوهمدرَسَترابخوانیوهمتجربهکسبوکار

بدستآوری.
گفتم:منآشناییچندانیباتهرانندارموبههمیندلیلپیداکردنکاربرایم
دشواراست.معمارکمیفکرکردوگفت:منبرادرخانمیدارمکهدربازار
است.شمارابهآنجامیبرمکهپیشایشانکارکنی.آنشب،هنگامبرگشتن
ازخانهمعمار،ازخوشحالیدرپوستخودمنمیگنجیدمچونسهسالدر
بازاررادوستداشتمودردلماحساس بازارآملکارکردهبودمومحیط

قدردانیودرقلبمموجیازامیدایجادشدهبود.
فردایآنروزکهپنجشنبهبودباهمراهیبازاروحجرهبرادرخانممعمار،
حاجآقاحبیباهللملتخواهشدیم.مغازهایشاندرچهارراهمولویبعدازبازار
حضرتی،پشتمیدانسیداسماعیلبودوکارگاهشکالتسازیداشتند.بعد
ازاینکهمعمارمرامعرفیکردآقایملتخواهپرسیدبچهکجاهستی؟سن
شماچقدراست؟پیشچهکسیزندگیمیکنی؟وسئواالتیازایندست،
ومنهمدرکمالآرامشودرستیپاسخدادم.اماایشاندرآخرگفتند:من
فعالکارگرنمیخواهم.بعدروبهمعمارکردوگفت:یکبچهبرایکارآورده
ای؟اینکهنمیتوانداینجاکارکند!اینجاکارمابسیارسنگیناست.معماربه
ایشاناصرارکردکهاینبچهبسیارخوبیاست،پیشمنکاربناییکهکار
بسیارسختیاسترابهدرستیانجاممیدادودرمدتسهماهیکهبرایمکار
کردهامتحاندرستیوصداقتخودرانیزبهمنثابتکردهاستشمایکهفته
ایشانراآزمایشکناگربهکارتانخوردآنوقتازاواستفادهکن.آقایملت
خواهکهبرخالفمیلباطنیوبهاصطالحتورودربایستیماندهبودوبهتندی
گفت:باشه،پسبروهفتهدیگربیا.گفتم:حاجآقامننمیتوانمبیکارباشم،
لطفااجازهبدهیدهمینامروزکارراشروعکنم.درحالیکهرویشرابرمی
گرداندگفت:نمیشودامابااصرارمعماربهمنگفت:پسبروکارگاهوخودرا

بهاوستامحمدمعرفیکن،امروزکارکنتاببینمچهمیشود.
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محمد،خلیفهکارگاهبودوکارِپختوپزبهعهدهاشبودوکارگاهپشتهمان
مغازهقرارداشت.ازپشتمغازهدوپلهبهسمتپایینمیرفتوکارگاههمان
جابودبهطوریکهصاحبمغازهپشتمیزخودکهنشستهبودکارگرانکارگاه

راهمادارهمیکردوبعضیمواقعسفارشکاررابهاوستامحمدمیداد.
بههرترتیب،منراهیکارگاهشدموتاظهردرآنجاکارکردم.موقعظهرو
هنگامناهار،کارگرانآبگوشتیبارگذاشتهبودندوهمگیبهاتفاقمعماروآقای
ملتخواهدورهممشغولغذاخوردنبودیمکهآقایملتخواهازاوستامحمد
پرسید:اینپسرچطورکارکرد؟ازاوراضیهستییاخیر؟اوستامحمدنیز
پاسخداد:ظاهرابچهکاریوخوبیبهنظرمیرسدواینچندساعتیکهکار
کردهباهمینسنکمپابهپایسایرین،گونیهایشکرراازانباربهکارگاه
آوردهوداخلپاتیلریخت،فعالکهازایشانراضیهستم،مقداریاحتیاجبه
یادگیریوتجربهداردکهمناوراراهمیاندازم.منکهازجوابخوبومثبت
اوستامحمدبسیارخوشحالشدهبودم،بعدازناهاربهسرعتهمهظرفهای
غذاراجمعکردهوداخلسراکهدرکناردستشوییجاییبرایشستنظرفها

داشتبردموظرفهاراتمیزشستموآوردم.
تاعصر،معماردرمغازهماندومنمتوجهبودمدرعینحالکهبایکدیگر
صحبتمیکننددائماحواسشانبهمننیزبودوحرکاتمرانیززیرنظر
داشتندوگاهینیزدرموردمنصحبتهاییمیکردند.ظاهرامعمارتعریفکار
منراباآقایملتخواهمیکردتاایشانراراضیکندتامنبتوانمبهطوردائم

درآنکارگاهکارکنم.
آخِروقِتآنروزوقتیکهکارتعطیلشدکارگرانحجرهکههمگیتُرکزبان
وانسانهایبسیارخوبوزحمتکشیبودنددستورویخودراشستهواز

کارگاهخارجشدند.
اوستامحمدنیزدرحالیکهبرایرفتنآمادهمیشددوبارهبهآقایملتخواه

گفت:آقایکاویانکارگربسیارخوبیبودوامروزهمخوبکارکردهاست.
آقایملتخواهومعمار،کناریکدیگرنشستهومشغولصحبتبودندکهمن
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نزدآنهارفتم.ایشانابتدافکرکردندکهمیخواهمخداحافظیکنمکهمعمار
گفت:منامروزکارینداشتمواینجانشستمتابعدازکار،شمارابهمنزل
مانببرم.ازایشانتشکرکردموازاوخواستمباآقایملتخواهصحبتکند
کهاگرایشاناجازهبدهدمنشبرادرکارگاهبخوابم.آقایملتخواهسریعا
جوابدادخیرماجاییبرایخوابیدننداریم.معمارگفت:اگرامکاندارداینجا
جاییبرایشمهیاکنیدتاشبهاهمینجااستراحتکند.معمارخیلیاصرارکرد
اماآقایملتخواهنپذیرفتومعماررابهکناریکشیدوگفت:اینبچهاست،
مناعتبارنمیکنمشبمغازهراببندمواواینجابخوابد.باهمکمیمذاکرهو
گفتگوکردند.پیدابودازنظراطمیناننداشتنصحبتمیکردندومندلتوی
دلمنبود.خداخدامیکردمکهآقایملتخواهقبولکندومنمجبورنشوم
بهخانهعمهخانمبروم.صحبتهایایشانادامهداشتتااینکهمعمار،ضمانِت
درستیمراکردواینباعثشدکهآقایملتخواهقبولکندکهمنشبرا
همانجابخوابم.امابهفاصلهچندقدمیکهمعمارنزدیکمنبرسدوبگوید
میتوانیهمانجابخوابیواشکالیندارد،بازهمچشمانمنپرازاشکشدو
همینطورگریهامگرفتبهطوریکهنمیتوانستممانعریزشاشکهایمشوم.
معمارمرابغلکردوگفت:پسرمچراگریهمیکنی؟مگرنمیخواستیاینجا
بمانی؟چوناینجاوسایلخوابنبودداشتیمدراینموردباهمصحبتمی
کردیموجایهیچنگرانینیست.باهمانگریهگفتم:منوسایلخوابدارم

واگرشمااجازهبدهیدمناینجابمانمخودموسایلخوابمرامهیامیکنم.
معماراصرارکردکهمنبرایتوسایلخوابراازمنزلمیآورماماازایشان
خواهشکردمکهاینکاررانکندچراکهمنبایدرویپایخودمبایستمو

خودماحتیاجاتمرابرطرفنمایم.
قبالدرذهنمهمانطورکهکارمیکردموسایلخوابمراآمادهنمودهبودم.آقای
ملتخواهکهبیحوصلهشدهبودگفت:کنارپاتیلجایگرمیهستکهمی
توانیآنجابخوابی.بعدهمچراغهایمغازهراخاموشکردوکرکرهراپایین

کشیدوبهاتفاقمعمار،سراراترککردند.
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بعدازرفتنایشان،منچراغهایکارگاهراروشنکردموباخوشحالیدستبه
کارشدمتاوسایلخوابمراآمادهکنم.

قبالازاوستامحمدکهانسانبسیارخوبومهربانیبودخواهشکردهبودمکه
یکجوالدوزومقدارینخبهمنبدهد.آنهانخگونیهاراگولهمیکردندو
داخلیککیسهنگهمیداشتند.اوستامحمدجایآنهارابهمننشاندادو
گفت:اینهارابرایچهمیخواهیوبهچهکارتمیآید؟ازآنجاکههنوزاز
ماندنخوداطمیناننداشتم،جوابخاصیبهاوندادموگفتمفقطمیخواستم

جایآنهارابدانم.
شبکهشد،بسیارخوشحالاماخستهوگرسنهبودم.اولازهمهچایدرست
کردمونانخردههاییراکهازظهرماندهبودوآنراداخلیککیسهسفید
رنگنگهمیداشتندآوردمویکلیوانبزرگبرایخودمچایشیرینریختم

وبانانخوردم.غذایبسیارلذیذیبود.
آنشبازاینکهبااصرارمعمار،آقایملتخواهقبولکردهمانجابخوابم
بسیارخوشحالبودمچراکهسرپناهیپیداکردهبودمواحساساستقاللمی
کردموواقعاهماستقاللدرهرشرایطیبرایمنبسیارخوبولذتبخشبود.
بعدازصرفشاممختصر،ظرفهاراکهچربیهمنداشتباآبسردشستم
وسرجایشپاکیزهومرتبچیدم.بعد،سراغگونیهارفتمتاجایخوابمرا
مهیاکنم.چندگونیرارویهمقراردادموباجوالدوزونِخگونی،آنهارابه
همدوختم.نیمساعتبعد،زیراندازیازگونیبرایمفراهمشدهبود.بعدشروع
بهدوختنرواندازکردم.کیسههایسفیدشکررارویهمگذاشتموباجوال
دوزدوختم.بعدچندکیسهشکرراداخلیککیسهسفیدگذاشتموَدرِآنرا
دوختمومتکاییبرایخودمدرستکردموخدامیداندکهتماماینکارها
راباعشقوعالقهوافریانجاممیدادم.ازاینکهمیتوانستمباوسایلکامال
معمولی،تشکورواندازوُمتکاییبرایخوابمهیاکنمبسیارخوشحالبودم.

ضمناینکهمکانیرابرایخوابداشتمووسایلخوابمنیزفراهمشدهبود.
آنشبلحافوتشکخودساختهرارویزمینکنارپاتیلپهنکردموچند



کیسهسفیدراهمبهعنوانملحفهرویگونیگذاشتموسرمرارویبالش
گذاشتم.دیگرمتوجهنشدمچهاتفاقیافتادوکیصبحشد.وقتیاوستامحمد
خلیفهکرکرهمغازهراباالمیبردباصدایکرکرهازخوابپریدموبهسرعت
وسایلخوابمراجمعکردموکناریگذاشتم.اوستامحمدکهمراداخلکارگاه
دیدجاخوردوگفت:تواینجاچکارمیکنی؟چطورواردکارگاهشدی؟جریان
رابرایشتعریفکردم.خیلیخوشحالشدوگفت:چطوراینجاخوابیدی؟
ومنوسایلخوابمراباخوشحالینشانشدادم.اوستامحمد،همازدیدن

رختخوابهایمنتعجبکردهبودوهمازدیدنآنهمهخوشحالیمن.
دوهفتهبههمینمنوالگذشت.آقایملتخواهوسایرکارگرانمغازه،از
کارمراضیبودندومنهمازاینبابتبسیارخوشحالبودم.بعدازدوهفته
کهآقایملتخواهبهمناطمینانپیداکردهبودکلیدمغازهراهمبهمنداد
وازناهارظهرکههمیشهآبگوشتبودبرایشبمننگهمیداشت.منهم
بعدازساعاتکار،مغازهوکارگاهراتمیزمیکردموبعدشامیبرایخودمگرم
میکردمومیخوردم.گاهیاوقاتهمبرایخودمنیمروییدرستمیکردم
ومقداریشکررویآنمیپاشیدمکهشامخوبیتهیهمیشدوبرایمبسیار

لذتبخشبود.
همهچیزبهخوبیدرجریانبود.کاریداشتمکهکفافزندگیمرامیدادو
کمکخرجیبرایخانوادهامبود.جایخوابداشتموسربارکسیمحسوب
نمیشدم،بهعالوهازکارمراضیبودند.واینبرایمبسیارلذتبخشبودامابا
وجودهمهاینهاجایدرسخواندندرزندگیامخالیبودومنباوجودهمه
سختیهاواقعادوستداشتمدرسمراادامهدهم.بههمیندلیلباراهنمایی
یکیازکارگران،جهتثبتنامبهمیدانبهارستان،دبیرستانخزاعلیمراجعه

کردموبرایکالسهفتمشبانهثبتنامنمودم.
هرروزبعدازتعطیلشدنکارم،ساعت۵عصربهبعدبهدبیرستانمیرفتمو
بعدازاتمامکالسبادوچرخهمجددابابازارمیآمدم،درمغازهرابازمیکردم،
غذاییآمادهمیکردموپسازصرفشاممشغولدرسخواندنوآمادهکردن
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مطالبمیشدم.مدتیکدورهتحصیلیبههمیننحوسپریشدتااینکه
زمانامتحاناتفرارسیدومنکالسهفتمرابهخوبیپشتسرگذاشتموباید
برایکالسهشتمثبتناممیکردم.یکروزدربرگشتازبهارستان،بهسمت

بازارکهمیآمدمتابلوییدرچهارراهسرچشهتوجهمراجلبنمود.
رویتابلوباخطخوشینوشتهشدهبودآموزشگاهحسابداریالبرز.دوچرخه
امرادرکنارمغازهکفشملیگذاشتموازپلههاباالرفتهبهدفترآموزشگاه
مراجعهنمودموگفتمکهمیخواهمدرکالسهایحسابداریثبتنامکنمو
پسازپرکردنفرمهایمربوطهوثبتنام،پسازاینکهمدرسهتعطیلشد
وفصلتابستانرسید،دوماهکالسهایحسابداریراگذراندموبامعدل۱8

گواهینامهحسابداریدوبلرااخذکردم.
بعدازمدتیکهدرکارگاهآبنباتسازیکارمیکردممیرزایفروشگاهکههم
کارحسابداریراانجاممیدادوهمفروشندگیمغازهبهعهدهاوبود،تصمیم
گرفتکهبهشهرخودشانقائمشهربرگشتهوبرایخودشکسبوکاریراه
بیاندازد.چونمنگاهیاوقاتبهایشانکمکمیکردموامورفروشراهمیاد
گرفتهبودمبنابراینآقایملتخواهفروشرابهعهدهمنگذاشتامادرغیاب

ایشانبهدنبالمیرزایجدیدمیگشت.
یکروزدلبهدریازدموبهآقایملتخواهگفتم:حاجآقا،منحسابداریاینجا
رامیتوانمانجامدهموشمادنبالنفردیگرینباشید.باتعجبپرسید:مگر
شماحسابداریمیدانی؟گفتم:بلهورفتمازمیانوسایلممدرکحسابداریمرا
بیرونکشیدموبهاونشاندادم.آقایملتخواهکهچشمانشپرازتحسینو
تعجببوددستیبهپشتمنزدوگفت:اینکاررابهعهدهخودتمیگذارم

توواقعابچهفعالوقابلاعتمادیهستی.
بهاینترتیبمنیکپلهباالترآمدموبهعنوانمسئولفروشوحسابدار

کارگاهمشغولثبتسفارشاتوآمادهکردنآنهاشدم.
سفارشاتراازشهرستانهایمختلفمیگرفتم،آمادهکهمیشدمحصوالت
رابستهبندیکردهوتحویلباربریمیدادمورسیدآنرامیگرفتموبعد
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حسابهاراوارددفترنمودهوبرایشانبراتصادرمیکردم.آنزمان،بیشتر
خریدوفروشهابهصورتبراتوصولمیشد.

دیگرکامالمعتمدحاجآقاشدهبودموتقریبادرهمهکارهامرابهنوعیدخیل
میکرد.بعدازمدتیکهکارباباربریهارابهعهدهگرفتممتوجهشدمافرادی
کهبهحجرهمیآیندوبارهارادرچرخدستیمیگذارندوبهباربریتحویل
میدهنددرآمدخوبیدارند.بنابراینبعدازمدتیازآقایملتخواه،درخواست
نمودمکهیکچرخدستیبرایمخریداریکندوپولآنرابهصورتقسطیاز
حقوقمکمکند.ایشاناصرارداشتندکهاینکارسختیاستوشمانمیتوانی
بارهاراخودتببریوتحویلباربریبدهیامادرنهایتبااصراروخواهشمن
مجابشدندکهبرایمیکچرخدستیبخردوپولیهمبابتآننگرفت.همان
شباولبارهارابعدازبستهبندیرویچرخدستیگذاشتموآخرشبکه

مغازهتعطیلشدبردموتحویلباربریدادمورسیددریافتمیکردم.
واقعاکارسختیبود.تعدادبارهازیادبود،بهناچاربازحمتزیادآنهاراباطناب
میبستماماچونسرایگلشنسرباالییبودبهسختیمیتوانستمچرخ
دستیراتکانبدهم.بههمیندلیلهمسایههایسراکمکمیکردندوبا
فشاردستهجمعیچرخراتاکفبازارکهصافبودحرکتمیدادیموازآنبه
بعدخودمبارهارابهباربریمیبردموتحویلمیدادمورسیدآنرامیآوردم

ودردفاترفروشگاهثبتمیکردم.
بهتدریجباسایرمغازههانیزصحبتکردموبارهایمغازههایهمجوارراهم
رویچرخدستیمیگذاشتموبهباربریهاتحویلمیدادمودرمقابلکرایه

ایازآنهادریافتمیکردم.
باهمینارتباطباسایرحجرههاومغازههایاطرافسرایگلشنآشناشدم،
آنهاپسازمدتیمتوجهشدندکهمنامورحسابداریآقایملتخواهراهم
انجاممیدهمبنابراینبامذاکرهباچندنفرازآنهاوباتوجهبهپیشنهادشان
حسابداریآنهارانیزمتقبلشدم.حجرههایدیگر،دفاتروفاکتورهایخودرا
دمدستمیگذاشتندوکلیدحجرهرانیزمیدادندومنشبهابهحسابهاو
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دفاترآنهارسیدگیمیکردم.
۵،۴ماهیکهازکارکردنمندرآنجاگذشتآقایملتخواه،دیگراعتماد
کاملیبهمنپیداکردهبودوتعریفمرانزدخانوادهاشکردهبود.خودشدر
تعریفمنمیگفتکهبارهاازمنبهعنوانالگوبرایبچههایشصحبتکرده
است.بههمیندلیلهمسرایشانمشتاقشدهبودکهبیایدومراازنزدیک

ببیند.
یکروزدرمغازهبودیمکهخانمیآمدوشروعبهصحبتباآقایملتخواه
کرد.مندرحالکارکردنبودمکهایشانمراصدازدوپیشخودنشاندوبه
همسرشمعرفینمود.خانمهمشروعبهصحبتکردوازحالودرسوکارم
سئوالهاییمیپرسید.بعدهمپرسیدراستیشبهاکجامیخوابی؟گفتم:
همینجامیخوابم.بعدمنبهسمتگونیهارفتمولحافوتشکمرانشانشان
دادم.بادیدنآنلحافوتشک،خانمملتخواهیکدفعهبرآشفتهشدوحالت
چشمانشعوضشدوروبهحاجآقاکردوگفت:اینبچهاینقدراینجازحمت
میکشدآیاانصافاستکهرویزمینبخوابد؟بعدبلندشدوگفت:بایدبرویم
ویکدسترختخوابجهتایشانتهیهکنیم.هرچقدرمنگفتمنیازیبهاین
کارنیستقبولنکرد.بهاتفاقبهبازارسیداسماعیلرفتیمویکتشکابری
ویکپتویمسافرتیویکبالشابریخریداریکردیم.آنشببسیارراحت

خوابیدم.وکلیبهجانخانمملتخواهدعاکردم.
بعدازاتمامکالسحسابداریبهاینفکرافتادمکهزبانمراتقویتکنموبه
تواناییهایماندکیاضافهکنمبنابرایندرکالسهایزبانشکوهثبتنامنمودم
کهدرآنزمانکالسهادرمحلاللهزارنوتشکیلمیشد.دررفتوآمدهایی
کهبهکالسداشتمباآقایجوانوخوشلباسیکهبغلدستمنمینشست
آشناشدموباهمازهردریصحبتمیکردیم.منبرایاوتعریفکردمکهدر
بازارحضرتیکارمیکنماونیزباتعجبگفت:منهمدربازارحضرتیهستم
وشماپیشچهکسیکارمیکنید؟وقتینامآقایملتخواهراآوردمگفت
کهایشانازدوستانمنهستند.بهاینترتیبمنباآقایسیدمهدیروحانی
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آشناشدموآشناییباایشانفصلتازهایاززندگیراپیشرویمنگشود.
آقایروحانیمغازهفلهفروشیتخممرغوترشیو...داشت.

دوستیمنوآقایروحانیهمینطورکارکردنمندرحجرهآقایملتخواه
تاپایاندیپلمادامهداشت.

دیپلممراکهاخذکردمبایدراهیخدمتسربازیمیشدمبنابراینازآقای
ملتخواهوسایردوستانخداحافظیکردهوسال۴8مجددابهآملبازگشتم

وازآنجابرایسربازیاقدامنمودم.
دوسالخدمتسربازیرادرشاهآبادغرب)اسالمآبادفعلی(بهعنوانمنشی

گروهانگذراندموسال۵0مجددابهتهرانآمدم.
بعدازمدتیتوسطیکیازاقوامپدرکهشخصبانفوذیبودبهوزیرکارآن
زمانآقایعبدالمجیدمجیدیمعرفیشدمودروزارتکاراستخدامشدم.اما
همچنانامورحسابداریچندینفروشگاهدربازاررانیزتادیروقتانجاممی

دادم.
اوضاعمالیامکمیبهترشدهبود،بههمینخاطرتوانستمخواهروبرادرمرا
کهبهتهرانآمدهبودندرادورهمجمعکنمویکاطاقزیرزمینیدرخیابان
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ایرانمهرمقابلپارکخیاماجارهکردمتاسهنفریدرآنجازندگیکنیم.من
همچنانبهادارهمیرفتموکارهایحسابداریبازارراهمانجاممیدادم.

بهمرورارتباطمباسیدمهدیروحانیکهانصافاانسانبسیارمهربانوتوانمندی
بودوقلبیسرشارازمهرومحبتداشتزیادشدبهطوریکهاغلبمواقعبعد
ازکارادارهکنارایشانبودمودیگرکمتر،حسابداریسایرحجرههاراانجاممی
دادم.بهمحضمرخصشدنازاداره،مستقیمابهبازارحضرتیسرایگلشن
مغازهآقایروحانیمیرفتموکلیهامورمالیوفروشایشانراانجاممیدادم.
بعدازمدتیآقایروحانیبههمراهبرادرشعلیاکبرروحانی،عالوهبرکار
عمدهفروشیکهداشتندکارگاهیرادرمیداناعدام)محمدیه(بازارچهسعادت
بهراهانداختندوتولیدیکوچکیرادرآنجاایجادکردندواولباترشیوبعد

پختشربتومرباکارخودرابانامتجاریپیمانآغازکردند.
مربایتولیدیروحانیبالنگبودکهپسازمدتیخوبپاگرفت.

مرباهایتولیدیرادردبههای۳کیلوییمیریختیموبهبازارعرضهمی
کردیم.منهرروزبعدازمرخصشدنازاداره،بهبازارمیآمدموباموتور
وسپاییکهآقایروحانیدراختیارمگذاشتهبودمشتریانراویزیتمیکردم
ومحصوالتراتوزیعمینمودم.پسازمدتیتقریباباکلیهمشتریاندرمیدان

اعداموجاهایدیگرآشناشدهبودم.
البتهکارمانهمبیرقیبنبودورقباییدربازاروجودداشت،ازجملهمحصوالت
افشینکهمتعلقبهآقایحمیدیبود.وایشاندرحالحاضرکارخانهفرآورده
هایکامبیزرادارند.درآنزمانخودحاجآقاحمیدیمغازههاراویزیتمی
کردوماازنظرکاریرقیبهممحسوبمیشدیموطوریشدهبودکههرجا
ایشانشربتافشینراارائهمیکردمنهمواردمیشدموباتخفیفاتبیشترو
تبلیغات،محصوالتپیمانراکنارآنمیگذاشتم.خستگیبرایممعنینداشت
وکارمانندبازیچهایبودکهمراسرگرممیکرد.درانتهایذهنمفکریبود
وهدفیرادنبالمیکردمونقشهمیکشیدمکهروزیبتوانمیکتولیدیبه
نامخودمدرایرانراهاندازیکنموبههمیندلیلشبانهروزتالشمیکردم

زندگي و روزگار محمد اسماعیل کاویان آملی/



/ کارآفرینی به شیوه  محمد اسماعیل کاویان آملی 32

تاکاررایادبگیرموباپیچوخمهایآنآشناشوم.
درآنزماندیگرکلیهاعضاءخانوادهبهغیرازبرادربزرگممحمود،درتهران
اقامتداشتیمودیگرآنزیرزمین۳0متری،کهآشپزخانهآندرزیرپاگردو
حدود2متربودکفافمارانمیدادچراکهواقعاجایمانتنگبودبهطوری
کهاگرشب،هنگامخواببهپهلونمیخوابیدیمجایهمگیمانتنگمیشد
ونمیتوانستیمبخوابیمبههمیندلیلبامبالغیقرضووامبانکمسکنو
مبلغیهمکهازفروشمنزلپدریدریافتکردهبودیم،خانهای80متریدو
طبقهرادرخیابانغیاثی،چهارراهعارفخریداریکردم.هیچگاهفراموشنمی
کنمشبیکهبرایاولینباردرآنخانهخوابیدیم،خواهرمسکینهگفت:آخی...
اسماعیلامشبهمگیمانمیتوانیمدستهایمانرادردوطرفدارازکنیمو

بخوابیمُمردیماینقدربهپهلوخوابیدیم.
سال۱۳۵۴بودکهباهمسرمآشناشدمودرسال۱۳۵۵ازدواجکردیموخدا
راشکرمیکنمکهتاامروزبالذتوعشقزندگیکردیموثمرهزندگیمان
سهفرزندپسراستکهبیشترینزحماتبزرگنمودنآنهاباهمسرمبودهاست
وایشانباوجودمشکالتعدیدههمیشهیارویاورمنبودهوهیچگاهمراتنها

نگذاشتند.



33 زندگي و روزگار محمد اسماعیل کاویان آملی/

ادارهکل ازمدتیِسَمتمدروزارتکارعوضشدوبهعنوانکارمند پس
اللهی واقعدرخیابانکریمخان،خیابانویال)نجات اتباعخارجی استخدام
فعلی(بهکارخودادامهدادماماروزبهروزکارهایبیرونازادارهبیشترمیشد

وشوقمنبهاینکاربیشترازکارادارهبود.
سال60بودکهبهعلتفشارکاربیرون،یکسالمرخصیبدونحقوقگرفتمو

رسماوبطوردائمکارمراباآقایروحانیشروعنمودم.
تاسال۱۳6۱درکنارآقایروحانیباتمامعشقوجدیتیکهداشتمکارکردم
وواقعابرایپیشرفتکارازهیچتالشیفروگذارنکردم.اماکمیبعددیگر
دوستداشتمکهبرایخودمکارکنمویکتولیدیبرایخودمراهاندازی
نمایم.اماآقایروحانیزیربارنمیرفتندومیگفتندخیر،هرکاریالزمباشه
منخودبرایشماانجاممیدهم،هرچقدربخواهیدحقوقتانرازیادمیکنم،
برایبچههاحساببازمیکنمو...حتییکبارنزدهمسرمآمدکهایشانبامن
صحبتکندتامراازرفتنمنصرفکند،درحالیکهنمیدانستهمسرمیکی
ازموافقانپروپاقرصاینقضیهبودکهمنازآقایروحانیجداشدهوکار

مستقلیبرایخودمشروعنمایم.
بههرحالمیدیدمکهادامهدادناینراهبرایممشکلایجادمینمایدومنبا
ادامهاینراه،بهجایینخواهمرسیدبنابراینبهاتفاقیکیازدوستانمکهمدیر
تولیدشرکتپیمانبود،بهنامآقایمهندسمجیدصفوی،بدوناطالعآقای
روحانی،کارخانهسریرواقعدرجادهقدیمکرج،خیابانخلیجراکه2۵0متر
زیربناداشتاجارهنمودیم.مهندسصفویاستعفادادودرآنجامشغولتولید
شدومنهمتدارکاتوخریدآنجاراانجاممیدادم.بعدازمدتیموضوعرابه
آقایروحانیگفتماماهرچقدراصرارکردمکهاجازهبدهدمنبهآنجابروم،
ایشانممانعتمیکرد،درآخرهمبرایاینکهقوتقلبیبرایمنایجادکندتا
شایدمنازرفتنصرفنظرکنمبرایمنوهمسرمیکسفرحجتمتعتدارک
دیدومنبهاتفاقهمسرموآقایروحانیوهمسروبرادرشانوسیدعلیاکبر

روحانیوهمسرشانعازمحجتمتعشدیم.
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درطولسفرحجبایکیازهمکارانخوبمانبهنامحاجاحمدبلورسازکهبا
همدرشرکتپیمانمراوداتیداشتیموایشانهملطفبسیاریبهمنداشتند

روبروشدم.ایشانبامادریکهتلاقامتداشت.
حاجاحمد،برایچندمینباربهحجآمدهبودوبهنوعیبههمهجاآشنابودو
منیکجوانحدود۳۵سالهبودمبنابراینمعموالبهاتفاقهمسرانمانباهم

برایزیارتمیرفتیمومیآمدیم.
یکروزکهدرحالرفتنبهمسجدالحرامبودیم،همانطورکهمغازههارانگاه
میکردیموبایکدیگرصحبتمیکردیمحاجاحمدروبهمنکردوگفت:
آقایکاویانمیخواهمامروزکهبرایاولینبارواردخانهخدامیشویمطلبی
رابهشمابگویم.میدانمدرحالحاضرممکناستخیلیچیزهادرذهن
داشتهباشی.ازآنجاکهاولینباراستکهبهخانهخدامشرفمیشویهرچه
ازخداوندبزرگبخواهیخدابهتوخواهددادباقلبپاکواردمسجدالحرامشو
وضمنآرزویسالمتیبرایهمهبیمارانودردمندان،آرزویخودراازخداوند
بخواهکهحتماآرزویشمابرآوردهخواهدشد.اماسعیکنمطلبدرستو
اساسیازخداوندطلبکنی.شایدازاینحرفیکهبهشمامیزنمناراحت
شویاماچوناینموضوع،زندگیآیندهشماوزنوفرزندانتراتحتتاثیرقرار

میدهد،بخاطرخودتورضایتخدایبزرگآنراعنوانمیکنم.
همانطوریکههمسرشمادرهتلباهمسرمنصحبتکردهکهتنهاآرزوی
منایناستکهآقایکاویانازآقایروحانیجداشود،مننیزهمینتوصیه
رابهشمادارم.ازفعالیتشمادرتشکیالتآقایروحانیآگاهم.شماطوری
آنجافعالیتمیکنیدکهافرادیکهشماوآقایروحانیرادقیقنمیشناسند
فکرمیکنندشماشریکپیمانهستیدامامنمیدانمکهشماکارگریبیش
نیستیدولیکارگریدلسوز.بههمینخاطراصلمطلبرابهشماخواهمگفت.
شمابهعنوانشاگردآقایروحانیباهماهنگیایشانبهدفترمامیایی،پولیرا
دستیمیگیرییاجنسیرابهمامیفروشید،چکهاراجابجامیکنیدیا
هرکاردیگریکهازنظرشمامهماستانجاممیدهیدامااینرابدانکهازنظر
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ماشمایکتاجرنیستیدوشمارابهعنوانشاگردمعتمدروحانیمیشناسیم.
شمادرستمثلیکنوکرهستیدکهدرقصریبسیارزیبازندگیمیکنیدو
یکاطاقمخصوصوخوبهمدراختیارشماستاماتازمانیکهخدمتکارآن
قصرهستیدآناتاقدراختیارشماستوشمااجازهنداریدهیچیکازاقوامتان

راهمبهآنمنزلدعوتکنید.
حاجاحمدبهحرفهایشادامهمیدادامامندیگرچیزینمیشنیدم.گویی
خوندررگهایممیجوشید.سرمداغشدهبودوازناراحتیانگارچشمهایم
جاییرانمیدید.گفتههاوحرفهایایشانبهقدریمراناراحتکردکهتاچند
روزنمیتوانستمبااوروبروشوم.بعدازیکهفتهوقتیباایشانروبروشدم
کمیآرامگرفتهبودموبهحرفهایشانفکرکردهبودم.وقتیواردمسجدالحرام
شدمازخداوندخواستمبازحماتیکهتاامروزکشیدموتجربیاتیکهکسب
کردهام،دیگرموقعآناستکهمستقلشوم.باقلبیآکندهازعشقوامیدبه

خداوندواردخانهخداشدموتقاضایاستقاللازدرگاهشنمودم.
دردورانحجکهمرتباوبیشتروبیشترباحاجاحمدارتباطپیداکردهبودم،
گویاخداوندبهایشانماموریتدادهبودتاراهنمایمنباشدوزندگیمرا
دگرگونکند.اوقدمبهقدمبامنپیشمیآمدوهرروزسرفصلجدیدیاز

کاروزندگیراباحرفهایشبرایمبازمیکرد.
مثالمیگفت:باتوکلبهخداتوشروعکن،مطمئنباشکهمنوهمهآنهایی
کهبهعنوانخریداریافروشندهباصداقتباآنهاکارکردیکمکتخواهندکرد.
بعدازبرگشتنازخانهخداواتماممراسمحج،ولولهایدرتماموجودمایجاد
شدهبودوجالباینجاستکههرجامیرفتمگویینشانهایمیدیدمکهزودتر

کارمراآغازکنم.
همانروزهاکهبرایکاریبهبانکمراجعهکردهبودمرئیسبانکبامنشروعبه
صحبتنمودکهبرایخودتکاریراشروعکنوازتجربیاتتاستفادهکن،من
همازجاهایپایینشروعکردمواکنونکهرئیسشعبههستمازتمامپیچوخم
هاومشکالتکار،آگاهمومیدانماگرمشکلیپیشبیاید،ازکجانشاتگرفته.
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واینتوصیههاازهمهطرفبهمنمیرسید.حتیوقتیبهاداراتدولتیکهبا
آنهاکارداشتیممراجعهمیکردمهمینرامیگفتند.

آنزمانهمهچیزحوالهایبودوکلیهمواداولیهازطریقحوالجاتوزارت
صنایعبهماتحویلمیشدواینحوالهجاتراکارشناسانوزارتخانهصادرمی
کردندومنباتکتککارشناساندرارتباطبودمورابطهبسیارخوبیباهمه
داشتم.درواقعبهعنوانقائممقامآقایروحانیوشرکتپیمان،برخیاوقات
محصوالتیازکارخانهیابرنجوماهیازشمالمیآوردیموبرایایامعیدبه
کارشناسانکهطیسالزحمتماراکشیدهبودندویابانکهابهعنوانتشکر
میدادم.همیشهسعیمیکردمخودمشخصااینکارراانجامبدهموتکتک
هدایارادرِمنزلشانتحویلمیدادم.بههمیندلیلآنهافقطمرامیدیدند
وهمهدوستداشتندروزیبرایمنکاریانجامبدهندوبهاصطالحزحمات
مراجبرانکنندوبهوضوحمیگفتندکهبرایخودتکاریراهاندازیکن،ما
همگیبهشماکمکخواهیمکرد.مجموعهراهنماییهایحاجاحمدونشانه
هاییکهازدیگراندریافتمیکردمباعثشدکهعزمخودراجزمکنم.بعد
ازمدتینزدآقایروحانیرفتموخواهشکردمکهاجازهبدهدهمکاریمرابااو
پایاندادهوبهآقایصفویبپیوندمونشاندادمکهدرصورتمخالفتایشان
همنخواهمماند.ایشانایننکتهراگرفتوباناراحتیقبولکردومنهمبا
ناراحتیازپیمانبیرونآمدموبهواحداجارهایماندرکنارآقایمهندس

صفویپیوستم.
ازآنجاکهدرشرکتپیمانبادلوجانکارمیکردم،کارهاراخوبآموختهو

تجربهخوبیبرایخریدوتهیهمواداولیهکسبکردهبودم.
ساعت۳صبحباموتورسیکلتبهمیدانبارکهآنزماندرمیدانشوشبود
میرفتموخریدمیکردموبعدبهکارخانهمیرفتمتازمانتخلیهبارآنجا
باشم.هنگامتخلیه،باررارویتمینمودموچنانچهضایعاتیداشتبهحساب
فروشندهمنظورمینمودمومابقیرابرایتولیدبهکارخانهیاانبارمنتقلمی

کردم.
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بعضیمواقعبارخیلیزیادبودمثالیکروزگیالسیاآلبالوولیموو...درمیدان
فراوانمیشدامابارفروشانبرایاینکهقیمترانشکنندکامیونهارابه
میداننمیآوردندودرخیابانهایاطراِفمیدانمخفیمینمودندوبهتدریج
برایفروشبهمیدانمیآوردند.منباموتور،اطراِفخیابانمیدانشوشرا
میگشتمومیدیدمکهمثالامروزگیالس،آلبالویالیموترشفراواناست.
ازهرکدامیکنیسانخریداریمیکردمومیفرستادموبهآنهااطالعمی
دادمامروزبارزیاداستفعالکارگرانرابااینچندماشینمشغولکنیدتامن
مابقیرابفرستم.بعد،ازساعت۱۱،سرفرصت،مجددابهمیدانبرمیگشتم
وهمانباریراکهصبحخریدهبودمبهنصفقیمت،بهمقدارزیادخریداری
میکردمومیفرستادمکهآنهامقداریرابرایپختوپزوتولیداستفادهمی
کردندومقداریراهمدرسردخانهبرایزمانیکهبارکممیشدیاگرانمی

فروختندنگهداریمینمودند.
درهمینرفتوآمدهابهمیدانشوش،باحاجآقاخاضعیکهصاحبکارخانه
رازکبودآشناشدم.ایشانکهمتوجهشدمندرخریداقالمتبحردارماز
منخواستکهخریدکارخانهایشانرانیزانجامدهمومنهمقبولکردم.
ایشاندیگربهمیداننمیآمدبنابراینازرقیباِنخریِدمنکمشدوبهعالوه
چونبرایدوکارخانهخریدمیکردممیتوانستمبارِباقیمتارزانتریاز
فروشندگانبگیرم.اینکارمدتهاادامهداشت.آقایخاضعیدرابتدافکرمی
کردکهمنبررویباریکهبهآنهاتحویلمیدهممقداریبرایخودمسود
میِکشماماوقتیپرسوجوکردومتوجهشدکهمنبدونهیچسودیاین
کارراانجاممیدهمنگاهشنسبتبهمنمتفاوتشدویکروزمراصداکرد
وگفت:کاویاناگرمیخواهیبیاوبرایمنکارکن،منچندبرابردرآمدی
راکهاکنونداریبهتومیدهمتادرکنارمنباشی.گفتم:خیر،مناینقدر
درشرکتپیمانکارکردمبهاینامیدکهروزیبتوانمبرایخودمکارکنمو

استقاللداشتهباشم.
زمانگذشت.ششماهبعدکهآقایخاضعیمرادید،پیشنهادکردکهبه
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کارخانهویدررازکبرومتابهاتفاقشرکاءمذاکرهایدرارتباطباکارو
شراکتداشتهباشیم.

باکمالمیلپذیرفتموبهمحلکارخانهرازکواقعدرسرآسیابمالردرفتم.
آقایخاضعیبادونفردیگرشریکبودند.باآنهانیزآشناشدم.باصحبتهایی
کهانجامشدمتوجهشدمکهیکیازشرکاءقصددارد۳۵درصدسهمخودرا
واگذارنمایدوآقایخاضعیپیشنهادکردهبودکهاین۳۵درصدرابهمنواگذار
کنندوقیمتآنراهممشخصنمودهبودندوگفتندپولشراچطورپرداخت

میکنید؟گفتم:منابتدابایدحسابهایتانراهمراهباترازسودوزیانببینم.
وقتیدفاتررابررسیکردممتوجهشدمبااینهمهسرمایهگذاری،سودچندانی
عایدشاننمیشودوآنهابهدلیلاینکهتجربهاینکارراندارندقدرتبهکار
انداختنپتانسیلکارخانهرابهمعنیواقعیآنندارندچراکهآنهاهمگیدرکار

پارچهبودندودرپاساژجواهریان،دربازارتجارتپارچهانجاممیدادند.
جلسهبعدیکهبرگزارشدگفتممنمایلمکهشریکشوماماپولیندارم.
دونفرازشرکاءکهسنشانبسیاربیشترازمنبودباپوزخندگفتند:پس
قراراستمجانیشریکشوی؟گفتم:سرمایهایکهمنمیگذارمکمتراز
سرمایهشمانیست.مناینسرمایهرابازحمتزیادبهدستآوردهاموبرای
آنبیخوابیهاومرارتهایزیادیرامتحملشدهام.سرمایهمندرمغزم
است.آنهاباشنیدناینحرفمنبهیکدیگرنگاهیکردند.احساسکردمدر
دلشانمیگوینداینکاویاندیوانهشدهاست.ادامهدادمبااینحالقیمتیرا
درنظرگرفتهامکهبهعنوانیککارشناسموادغذاییآنرااعالممیکنم.
بهعالوهسودناچیزکارخانهراهمکهدرحسابهابودبهآنهاگوشزدنمودمو
گفتم:حاجآقا،منباشماطرفهستم،۳۵درصداینکارخانهرامیخرمو
قولمیدهمکهسودکارخانهراباتوجهبهترازفعلیبهدهبرابربرسانم.همه
بهاتفاقگفتندچنینچیزیغیرممکناست.آنروزهمجلسهمامنتهیبه
نتیجهنشدبنابراینجلسهراترککردم.دوماهبعدمجدداحاجآقاخاضعیمرا
درمیداندیدوگفت:آقایکاویان،نظرشرکاءراجلبکردهامکههمانکاری
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راکهمدنظرداریدانجامبدهید.درنهایت،جلسهدیگریباشرکایرازک،من
ومهندسصفویبرگزارشدوقراردادیمنعقدگردیدوکارراشروعکردیم.

گوییخداوندهمازاینکارراضیبود.همهچیزبسیارخوبوراحتپیش
میرفت.درهمیناثنادردیگریازلطفخداوندبهرویمنگشودهشد.در
همانماههایاولیه،ربگوجهفرنگیوضعیتبسیارخوبیپیداکردامادر
بازارربموجودنبود.باروابطخوبیکهداشتماطالعپیداکردمکهشرکترب
گوجهگرمسیرکهمتعلقبهبانککشاورزیاستمقدارزیادیربگوجهدارد.
بهعالوهمطلعشدمکههفتهبعدجلسهمجمعوانتخابهیئتمدیرهجدید
سندیکایصنایعکنسرودرجریاناست.راسزمانمقرردرجلسهمجمع
حضوریافتم.ازآنجاکهبختبامنیاربودخودمدیرعاملشرکتکشتو

صنعتگرمسیرنیزدرمجمعشرکتنمودهبود.
بعدازجلسهاول،کهاعالماستراحتشدودرحالپذیراییازمیهمانانبودند
خودمرابهمیزمدیرعاملکشتوصنعتگرمسیررساندموازوضعیتبازارو
ربگوجهجویاشدم.ایشاناظهارداشتندربگوجهفراوانداریموبازارهم
خوباستوقیمتفروشماهمباتوجهبهقیمتجدیِدمصوبهیئتمدیره
بسیارپاییناست.ماهمربهاراداخلقوطیبستهبندیمیکنیموباسهمیه
بازرگانیمیفروشیم.گفتممنمایلممقداریربفلهازشمابخرم.ایشاناظهار
داشتندتاکنونفروشفلهاینداشتهایموشمابایداجازهبدهیدمنازهیئت

مدیرهکسبتکلیفکردهوبهشمااطالعدهم.
مدتیبعدخبردادندکهازهیئتمدیرهمجوزفروشگرفتهاند،اماربرابه
قیمتبستهبندیقوطیمیفروشند.منبرایاینکهارتباطمراباآنهاحفظ
کنمقبولکردماماواقعاپولیبرایخریدربنداشتم.بهسختیپول2تنرب
راتهیهکردهوبهحسابشرکتکشتوصنعتریختم.بعدخودمبهکارخانه
گرمسیرمراجعهنمودمومقداریازربرابارزدموبهمحلکارخانهسریرو
رازکحملنمودم.ازاینجهتخودممیرفتمکهمایلنبودمکسیمتوجه
شودکهمناینربراازکجاتهیهکردهام.امامادرسریرهیچگونهماشین
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آالتمدرنینداشتیمکهاینرب
رابهصورتقابلمصرفدرآورده
نماییم بندی بسته قوطی در و
بهصورتصنعتی ها چراکهرب
تهیهشدهومانندپنیرسفتبود
ومابایدآنراتادرجهاستاندارد
رقیقکردهودرقوطیمیریختیم
اماخطتولیدوبستهبندیقوطی

همنداشتیم.
بعدازمشورتبامهندسصفویو
مهندسسیروسپورکیانتصمیم
درجه به را ها رب تا گرفتیم
استانداردرساندهودرشیشهتولید

کنیمبهاینترتیبدیگرنیازیهمبهپاستوریزهکردنربهادرقوطینبود.
کارخانهوظیفهتولیدرابهعهدهداشتوقسمتپخشوفروشآنبهعهده
منگذاشتهشد.شیشههاکهآمادهشدآنرادر200کارتن۱2عددیبسته
بندیکردیموداخلنیسانگذاشتیموخودمپشتماشیننشستموبهمیدان

اعدام)محمدیهفعلی(مراجعهنمودم.
وقتیمغازهدارهاشیشههارامیدیدندباتعجبمیگفتندکهربشیشهای
دیگرچهچیزیاست!مگرمیتوانربرادرشیشهنگهداریکرد؟اماباتوجه
بهسابقهذهنیوآشناییهایقبلیکهازمنداشتندوقیمتنازلیکهپیشنهاد
میدادمتوانستمدرهرفروشگاه2یا۳کارتنبهامانتبگذارم.شمارهتلفن
کارخانهراهمبههمهدادم.بعدهمبهاتفاقدوستانمنتظرماندیمتاازفروشگاه
هاباماتماسبگیرند.تایکهفتهاولهیچتلفنینداشتیموبهطبعدرخواستی
همدادهنشد.اماازهفتهدومبهبعدسیلتلفنهاآغازشدودرخواستهای
زیادیآمد.دوبارهفاکتورهارابرداشتموبهسراغموتوروسپایقدیمیامرفتم
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ومانندزمانیکهویزیتمیکردمبهفروشگاههامراجعهمیکردموسفارش
میگرفتم.هرفروشگاه۱0تا۵0کارتنسفارشداشتامادرکارخانهفقطبه

اندازه2۵0کارتنربگوجهفرنگیموجودداشتیم.
متوجهشدمکهبازارکششخوبیداردوقیمتجدیدیکهبهآنهاپیشنهاد
میکنمبرایمانبسیارسودآورخواهدبود.فاکتورهاراباقیمتجدیدصادر
کردهوازهمهپوِلنقددریافتکردموگفتمهفتهدیگرسفارشاتراتحویل

خواهمداد.
همهپولهایدریافتیرابهحسابکشتوصنعتگرمسیرواریزکردهوبا
همانقیمتقبلیدهتنربحوالهگرفتم.بعدبهکارخانهگرمسیررفتهوهمه
ربهارابانیسانبهکارخانهحملنمودموسفارشاتراانجامدادیم.دفعه
بعدنیزبههمینترتیبکارکردیم.فاکتورهاراباقیمتجدیدمیدادماماتا
سهماهقیمتخریدمانثابتبود.آنزمانماربهاراشیشهای۵0تومان
میفروختیموهرشیشه۵تومانسودمیکردیم.آخرینپارتیکهفروختیم

قیمترببهشیشهای۹0تومانرسیدهبود.
بهاینترتیببهجایدهبرابرسودیکهدررازکتعهدکردهبودمسودبسیار

بیشتریراتجربهکردیمبدوناینکهسرمایهگذاریزیادیانجامدهیم.
پروژهفروشرببهلطفعنایاتخداوندتبارکوتعالیودعاهایخالصانه
وازصمیمقلبپدرومادرمهربانمکهخدارحمتشکندچنانسودخوبی
برایماداشتکهکمیبعدتوانستیمبهاتفاقچندتنازدوستانازجمله
مهندسپورکیان،آقایعبدالنبیجرک،مهندسصفویوآقایسیدهادی
صافیکارخانهصنایعغذاییبدرراخریدارینماییم.کارخانهبدردرسال۱۳۴۹
درزمینیبهمساحتهزارمتربناشدهبودکهیکسالنتولیدبهمساحت۳60
مترویکانباریبهمساحت۱۵0متردراختیارداشتودونوعمربایبالنگ

وهویجراتولیدمیکرد.
باتالشیشبانهروزیوبهتدریجودرطولسالها،سهمسایرشرکارانیز
خریدارینمودموشروعبهتوسعهدادم.زمینهایاطرافکارخانهراخریداری
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نمودهوبدرراتبدیلبهیککارخانهبزرگوموفقنمودماماازسال۱۳8۹
بهدلیلاینکهکارخانهدرمنطقهمسکونیواقعشدهوجزءواحدهایصنعتی
مزاحمشناختهشدبههمینلحاظزمینیبهمساحت۱۵هزارمترمربعدرشهر
صنعتینصیرآبادخریداریکردموهماکنوندرحالساختیکواحدصنعتی

بسیارمدرنومطابقبااستانداردهایروزدنیادرآنزمینهستم.
درحالحاضرشرکتهوفردبالغبر۵0نوعمحصولمختلفباکیفیتبسیار
عالیبابرندبدرتولیدنمودهوصادراتخوبیبهکشورهایمختلفداشتهو
مدیرانوپرسنلزحمتکشآنباتالشبیوقفه،درپیافزایشکیفیتو

کمیتمحصوالتاینشرکتهستند.
فرزندانمپسازتعطیلیمدارسدرتابستان،هرسالدرکارخانهباماهمکاری
مینمودندوبههمینعلتتجربیاتزیادیکسبنمودندکهپسازاتمام
تحصیالتدانشگاهیتوانستمدرادارهکارخانهازتوانمندیهایسهپسرم

استفادهنمایم.
کامبیزکهپسازرفتنبهدانشگاهضمنتحصیلدررشتهمهندسیعمران
همکاریخودراباشرکتبهصورتنیمهوقتشروعکردهوپسازپایان
و بازرگانیداخلی تماموقتدرسمتهایمدیریت بهصورت تحصیالت
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خارجیمشغولفعالیتبودهوهستندکهدراینموردبسیارخوبعملنموده
اند.علیرضاکهپسازبهپایانرساندنتحصیالتدانشگاهدررشتهمهندسی
صنایعوکسبتجربهدرکارخانهاینشرکت،مسئولیتمدیریتکارخانهفعلی
رابهعهدهگرفتهوهمینطورازسال۱۳۹0مسئولیتساختکارخانهجدید

اینشرکتبهعهدهایشانبودهکهوظیفهخودرابدرستیودرجهتپیشبرد
اهدافشرکتبهانجامرساندهاست.امیرنیزپسازپایانتحصیالتدانشگاهی
دررشتهمهندسیصنایعوکسبتجربهدرامرفروشمویرگیوپخشو
پسازگذراندندورههایمربوطه،باایجادپخشدراستانتهرانوالبرز
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توانستهمحصوالتشرکترابهنحومطلوبیتوزیعوشکوفاییفراوانیدرفروش
تولیداتکارخانهایجادنماید.

ایجادوموفقیتبیشتریبدست باآمدنفرزندانمرونقبیشتریدرکارها
آوردیموهرسالبیشترازسالقبلسودآوریداشتیموصادراتماهماوج
گرفتودیگرخودمکمتربهکارهایاجراییمیپردازموبیشترنقشمشاوررا
برایفرزندانمایفامیکنم.هرچندکههرگزازیادگرفتنکنارهگیرینکردهام.
هنوزهمدربسیاریازنمایشگاههایخارجازکشورشرکتمیکنمتابهترین
وجدیدترینبستهبندیهاراواردکشورنمایمومصرفکنندگانراراضینگه

دارموامیدوارمآنهانیزدرخریدهایخوداینتنوعوتوجهراحسنمایند.
بیشازهرچیزدیگری،اعتمادواعتقادمشتریانبهمحصوالتمابرایمنو
همکارانماهمیتداردومعتقدمنهتنهامنبلکههمهافرادیکهسالهادراینراه

کوشیدهاندوازبزرگانصنعتبهشمارمیروندهمینگونهمیاندیشند.
با که است کشاورزانی دسترنج ایران غذایی صنعت که دارم اعتقاد بسیار
خوندلوزحمتبسیار،فرآوردههایکشاورزیراتولیدمیکنندوتحویل
کارخانجاتصنایعتبدیلیمیدهندتابافرآیندهایگوناگونبتوانندتوشهایاز

اینرهگذرنصیبکشاورزانوزحمتِکشاِناینصنعتنمایند.
وواقعاکهبزرگاناینصنعتمانندآقایشاهرخظهیریبنیانگذارصنایعغذایی
مهراموآقایبهروزفروتنبنیانگذارصنایعغذاییبهروزوسایرعزیزان،قدر

زحماِتکشاورزانزحمتکشرابهخوبیاداکردند.
خاطرمهستکهدرسمیناری،آقایظهیریعنوانکردند:"اگرخداینکرده
دراینمملکتمشکلیپیشآید،دالالنوواسطهها،پاسپورتشاندرجیب
راستودالرهایشاندرجیبچپکنارقلبشاناستوباتهیهیکبلیط
فورامملکتراترکمینمایندولیماتولیدکنندگانباتمامخونوجان
ودلمانایستادهایمتاچرختولیدمملکتبچرخد."وواقعاهمهمینطور
است.ماتولیدکنندگان،همهسرمایهوعمرخودرادربیابانهاچالنمودهایمتا
برایفرزندانمانوجواناناینمرزوبومسایبانیایجادکنیموباعثشکوفایی
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کامبیزکاویان،مدیرصادرات علیرضاکاویان،مدیرکارخانه
وقائممقاممدیرعامل

امیرکاویان)دستراست(مدیرسازمانفروش
دکترسعیدصنعتی)دستچپ(مدیرعاملکارخانهشیشیهرازی
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کشورمانشویم.اینسرمایهمتعلقبهمنیافردخاصینیستبلکهمربوطبه
همهمردمایراناست.همهواحدهایتولیدیکهدرهرجایدنیاایجادمی

گرددیکسرمایهملیاستکهشخصیمسئولیتآنرابهعهدهدارد.
کشورما،کشورِکشاورزیاست.بهلحاظآبوخاکوآفتابوزمینخوبو
کشاورزانفعالیکهداریمقادریمبهترینمحصوالتراپرورشدهیموباکمترین
فرآوریباطعمهایمختلفدربستهبندیهایمدرن،روانهبازارهایجهانی
نماییمکههممردمکشورمانوهمکشاورزانازاینبابتمنتفعشوندوهم
اینکهجایگزینمطمئنیبهجایصادراتنفتخامباشد.چوننفتوهرمنابع
زیرزمینیتمامشدنیاستولیکاشتوبرداشتتانهایتتمامشدنینیست.

کشورماازنظرسرمایهونیرویکاربهشکرخداچیزیکمندارد،ومابا
نیروهایجوانوفعالوپویاییکهدرکشورداریمقادریمیکیازبهترینهای

جهانباشیموایننیرووپتانسیلبایدارجنهادهشود.
بسیاریازاتفاقاتیکهدرزندگیانسانهامیافتدمحصولارادهوفکراوو
هدفگذاریمناسباست.بسیاریازافرادیکهمیشناسمهیچهدفیرادر
زندگیدنبالنمیکنندویکزندگیروزمرهبرایخودتدارکدیدهاندامامن
دراوجتمامسختیهاوقتیپسربچهایبیشنبودموکارگریمیکردمدر
تهذهنمبهاینمطلبفکرمیکردمکهزمانیفرامیرسدکهمنبایدبرای
خودمکارکنموواقعاپشتکاربهخرجدادموزحمتکشیدم.شایدبارهاوبارها
شکستراتجربهکردهاماماآنهادرسهاییشدندبرایادامهراهمومرااستوارتر

کردکهمسیرمراادامهدهم.
راهیکهپیشروداریمچمننرمنیستبلکهمسیریاستپرازتختهسنگو
انسانبهکوششوپایمردیزندهاست.باوردارمکهباصداقتکارکردن،برکت
کاررازیادمیکندوباعثموفقیتانسانمیشودواگراینصداقتبااراده
توامشود،بعدازمدتیراهبازخواهدشد.بهقولبزرگیکهمیگفت:اگربهقدر

کافیارادهداشتهباشیدبهقدرکافیهمابزارپیداخواهیدکرد.
دنیابرایکسیکههدفدارد،صداقتدارد،پشتکارداردومیداندکهچهمی
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خواهد،راهخوبیرابازخواهدکرد.
تجربهبهمنثابتکردهاستکههرانسانیهراندازهکهمیخواهد،خوشبخت

زندگیخواهدکرد.
منسختیهایزیادیکشیدماماتوانستمبهجاییکهآرزوداشتمبرسموتا
حدیبهپدرومادرمرسیدگیکنمتازحماتآنهاراکمیجبراننمایمالبته
زحماتپدرومادربهقدریبرایفرزندزیاداستکهجبرانآنامکانپذیر

نمیباشد.
اکنوننیزراهرابرایادامهبهفرزندانمواگذارکردهاموامیدوارممسیریراکه
منشروعکردهامباهمانعشقوصداقتطیکنندوهمبرایخودمفید

باشندوهمبرایکشورشان.
بهامیدروزیکهصنعتگرانوتولیدکنندگانودانشگاهیانوکشاورزانو
سایرزحمتکشاناینمرزوبومباکمکدولتمردانوجوانانودانشجویان
تالشگر،دستدردستهمدادهتاکشوریآبادوبااقتصادیسالموپویا،در
دنیاحرفیبرایهمهملتهاداشتهباشندومملکتباسربلندیهرچهتمامتر

بهپیشرود.
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مراسم افتتاح كارخانه جديد

افتتحاحکارخانهتوسطمعاونوزیرآقایدکترصالحینیا
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کارخانهجدید
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عکستولد70سالگیبنیانگذارصنایعغذاییبدر)بههمراهسهپسران(



یی بدر ر صناعی غذا تحلیل عوامل موفقیت بنیانگذا

مطالبيکهگفتموعنوانشدگوشهاياززندگيمنبود.زندگيکههمه
انسانهادارندوکموبیشبههمشبیهاستومنهمازاینقاعدهمستثني
نبودهام.همهانسانهاازیکجایيشروعميکنند،راهيراطيميکنندوبه
مقصديميرسند،امااینموضوعچندانمهمنیست.مهمایناستکهاندیشه
ماچیستوماچهتفکريدرسرمانداریم.تجربیاتيکهمندرزندگيکسب
کردمبهمنثابتکردهاستکهبهطورقطعاگراندیشهشماشکستباشد،
شکستخواهیدخورد.واگراندیشهشمابُردباشدبدونشکپیروزخواهید

شد.
بهاعتقادمنهرکسکهبههرحیطهکارواردميشودبایدبهدوچیزاعتقاد
داشتهباشداولاینکهخدابهاوکمکخواهدکردودوماینکههزینهاینکار

بایدپرداختشود.
خداوندبهتمامبندگانشکمکميکندوراههایيرابرايآنهاایجادميکند
امابایدشناختخوبيازخدايمانداشتهباشیموبهیقینبهکمکهاياوتوکل
کنیمومنبهاینیقینرسیدهامکههرجایيکهدستترابهسويخداوند

درازکني،اودستتراميگیرد.
واینکهشمابایدبرايکاريکهميکنیدهزینهايپرداختکنیدبدانمعناست
کهاگرتاصبحدراتاقيبنشینیدودعاکنید،قطعاهیچاتفاقيبرایتاننميافتد.
مطمئنباشیداینتکنولوژيهايجدیدفکرکهاکنوندرجامعهبسیاررواج
پیداکردهوترویجميشودبهجزاینکهحسخوبيبهشماميدهد،باعث
هیچاتفاقيدرزندگيشمانميشود.تفکرمثبتبسیارعالياستامااینکه
فقطفکرکنیدکههمهچیزفراهمميشودامکانندارد،اعتقاددارمشماباید
قدميبرداریدوبهقدرتخودوتوانایيتانایمانداشتهباشیدچراکهماذره



ايازکلهستیموسرشارازقدرتفراوانيهستیمکهبایدخودرابشناسیم.
درسهایيکهشمادراینکتابميخوانیدفقطیکداستاننیست.مسائلي
استکهمنباتماموجودماحساسکردم.وقتيخداوندميخواهدمحبتيبه
شماکنداینمحبترادرپوستهسختي،بهناممشکالتميگذاردتاآسیب
نبیندوشمافقطبایدآنپوستهرابشکنید.بعدخواهیددیدکهیکمغزبسیار
شیرینوعاليبهنامموفقیتداخلاینپوستهسختنهفتهاستوشمابا
سعيوتالشواستمراربهآندستپیداکردهاید.هرمشکليکهپیشميآید
مطمئنباشیدکهخیروبرکتيدرآننهفتهاست.وقتيبهزندگيخودمنگاه
ميکنموبهگذشتهبرميگردمميبینمهیچموفقیتينیستکهمنامروز

دارموقبالبابتشکستهايآنغصهنخوردهباشم.
وقتيچیزيراازخداونددرخواستميکنیدوبهشماميدهدیعنياینکهشما
رادوستدارداماوقتيازخداچیزيطلبميکنیدوآنرابهشمانميدهد
وباتاخیراینبخششصورتميگیردبهاینمعناستکهخداوندموردبهتري

برايشمادرنظرگرفتهاستوشمابایدخودراآمادهدریافتآنکنید.
منبهاینواقعیتایماندارموخودمدرهمهمراحلزندگیمآنراحسکردهام.
ازیکجایيبهبعد،دیگردرزندگيبحثپولمطرحنیستبلکهاینمهماست
کهانسانوقتيبهپشتسرشنگاهميکندنسبتبهخودشاحساسخوبي

داشتهباشد.
خودتانرادوستداشتهباشید،ناامیدنشویدوتالشکنیدتاسهمخودرااز

زندگيبگیرید.

همكاري و همياري
یکيازمهمترینخصوصیاتآقایکاویانبعنوانیککارآفرین،اصولحرفهاي
ایشاندربرقراريارتباطبادیگرانوتشکیلتیمهايتوانمندکاريميباشد.
آقايکاویانبهدرستيميداندکهاستفادهازنیروهايخالقوکارآمدميتواند
ایشانرادررسیدنبهاهدافخودیاريرساند.شیوههایيکهایشاندربرقراري
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ارتباطازآنهااستفادهمينمایددرزمرهرموزاخالقحرفهايکارآفرینانبزرگ
ميباشدکهبهکارگیرياینفنونميتواندیکفردراواردحوزهمدیریت

استراتژیکوهدایتسازمانخوددربهترینوضعیتممکننماید.
توانایيدرهماهنگيوهمسازيبادیگرانیکيازویژگیهايموفقیتبهشمار
ميرود.ایجادهمدليوهمنوایيباافرادمختلف،ارزشمندترینمهارتدر

ارتباطاتومناسباتاجتماعيوفرديمحسوبميشود.
حدودهشتادوپنجدرصدازمسائلزندگيشمابهگونهايبادیگرانمرتبط
است.بهبیانيدیگر،افراِددیگردرهشتادوپنجدرصدازغم،اندوهوسایر
احساساتمنفيشمانقشدارند.درحقیقت،دنیاوروزگاربرپایهایناصل
طالیياستواراستکههرفکريدربارهدیگرانداشتهباشید،آناننیزهماننظر
رانسبتبهشماخواهندداشت.ازاینروجاداردکهبرايآفرینشارتباطموثر
باهرکس،اینگفتهنغزوارزشمندراچراغراهخودقراردهید.برطبققانون
کشتودرو،هربذريراکهدرکشتزارروابطومناسباتخودبیفشانید،دیر
یازودمیوهوثمرهآنرابرداشتخواهیدکرد.هرگاهمایلیدواکنشهايدیگران
رادرموردخودتغییردهید،عکسالعملهايخودرابههماناندازهدگرگون
سازید.اگرهمکاري،احترامومهربانيميطلبیدبااطرافیانخودچنینرفتاري
پیشهکنید.برايشناختمیزانسالمتروحيخویشببینیدکهدرروابطو
مناسباتخود،باچنددرصدازمردمهماهنگوسازگارید.اگرانضباطنفس
راسرلوحهاعمالورفتارخودقراردهید،اگرازمعناومنظوريروشنپیروي
کنید،اگردرانجاممسئولیتهايحرفهايخودقابلوکارآمدباشید،اگربهطور
کاملمسئولیتاعمالخودرابپذیرید،اگردرهرکارمنافعدیگرانرانیزمد
نظرداشتهباشید،درآوردگاهزندگي،ازقدرتوقابلیتکافيبرخورداربودهو

درهمسازيوهماهنگيبادیگرانکمترینمشکلينخواهیدداشت.

پنج گام به سوي ارتباطات موثر
دراینبخشاصوليراخاطرنشانميکنیمکهميتوانددربهبودروابط
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یاریتانکند:
۱.شماطبعادرکسبوکارومناسباتاجتماعيبهمنابعوافرادياتکادارید
کهبههنگامرویارویيبانامالیماتودشواریهابهآنانرويميآورید.براي
تقویتاینپایگاهِحمایتوپشتیباني،ازهرفرصتيبرايدستگیريوحمایت
اطرافیاناستفادهکنید.درکانونقلبهرکس،حسابپساندازمهربانيوایثار
نهفتهاست.باحمایتوپشتیبانيازدیگران،دراینحساب،پساندازميکنید
وبهوقتنیازازآنبهرهمندميشوید.بهبیانيدیگروقتيدیگرانرادرپیچ
وخمزندگيحمایتميکنید،آناناینصمیمیترابهروشنيحسکردهو
آنرادرگوشهايازذهنوقلبخویشذخیرهميکنند.هرچهافرادبیشتري
رامشمولحمایتوپشتیبانيقراردهید،شبکهگستردهتريازحمایتو
پشتیبانيرابرايخویشفراهمآوردهاید.اگربهراستيميخواهیدکهمردم
درفرازونشیبزندگي،عاشقانهبهسویتانبشتابند،نخستخودتانمهرانگیز

باشیدودردشواریهايایشانپیشقدمشوید.
2.ارزشمنديهرکسدرمحددهکسبوکار،باقابلیتهاياودرانجاموظایفش
نسبتمستقیمدارد.هرگزنميتوانگروهحمایتکنندهوپشتیبانرابراي
مقابلهباکاستیهاوناتواناییهايناشيازعدممهارتفراخواند.ازاینروبراي
حصولاطمینانازموفقیتدرمذاکراتودیدارها،بهترایناستکهازپیش،
آمادگيالزمرابرايگفتگودرخودپدیدآورید.بهطورکليدریکارتباط
جمعي،همیشهقدرتواقتداردراختیارفردياستکهازبیشتریناطالعات،

بهترینمدارکودستنوشتههاوبیشترینآمادگيذهنيبرخورداراست.
۳.گوشکردندقیقوموثر،ابزارينیرومنددرارتباطاتومناسباتاجتماعي
محسوبميشود.گوشکردن،یکفناستوغالبمردمدربهرهبردارياز
اینفن،ضعیفوناتوانند.حالآنکهباکسباندکيمهارتدراینتکنیک،از
تفاوتيکهدرارتباطاتمتقابلپدیدميآید،غرقدرحیرتخواهیدشد.رعایت

رهنمودهايزیرشمارادررسیدنبهاینمهمیاريميکند:
الف:باحضورِذهنگوشکنیدوبهطورمستقیمبهچهرهگویندهبنگرید.
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ب:فقطگوشکنید.قطعسخنگویندهویاتالشبرايیافتنپاسخمناسب
درحینگوشکردن،توانایيشمارادراینزمینهبهشدتکاهشميدهد.
ازاینروسخنطرفمقابلرادرکمالآرامش،خونسرديوشکیبایي،کانون

توجهقراردهید.
قبلازآغازسخن،چندلحظهدرنگکنید،سهتاپنجثانیهوقفهقبلازهر
پاسخبهشمامجالميدهدکهاظهاراتفرددیگررابهدقتبررسيکردهو
نقطهنظرخودرادقیقوروشنبهويمنتقلکنید.بهاعتقادروانشناسان،حتي
باچندلحظهدرنگقبلازپاسخ،مطالبرابهتردرکميکنیدزیراکلمات
فرددیگردرذهنتانمينشیند،هضموجذبميشودومفهومبهتريدر

اختیارتانميگذارد.
۴.کنترلبرداشتدرستازسخناندیگران،اهرمموثرونیرومنديدرکارو
زندگيبهشمارميآید.بهبیانيدیگرپسازاستماعنقطهنظرطرفمقابل،
بهطورخالصهاستنباطخودراازآنچهشنیدهایدبهويمنعکسکردهوبه
اینترتیبازدریافتاطالعاتصحیحیقینحاصلکنید.بعالوهبااینواکنش
بهفرددیگرنشانميدهیدکهبهدقتسخنانشراکانونتوجهقراردادهوبه

طورکاملآنرادرککردهاید.
۵.برايروشنشدنموضوع،ازطرحسئوالغافلنشوید.ایننکتهرافراموش
نکنیدکهدریکمذاکرهویاگفتوشنود،فرديکهبیشترسئوالميکند
کنترلمذاکرهرادراختیاردارد.مناغلبباذکرعبارت"منظورشماچیست؟"
ازگویندهتقاضاميکنمکهروشنسخنبگوید.اگردرذهنخودکوچکترین
ابهاميحسميکنید،بهاحتمالزیادمنظورگویندهرادرکنکردهاید.براي
پرسشهاي بهیکسلسله بایستي استنباطدرست،مي از اطمینان کسب
اساسيتوسلجویید.بهترینشیوهآناستکهبااستفادهازکلمات،چه،کجا،
چهوقت،چهکسي،چرا،چگونهوطرحچندپرسش،گویندهراترغیبکنید
تابهشرحوبسطموضوعپرداختهوتمامجوانبوزوایايآنراروشنکند.
همچنینباطرحسئواالتيکهباآريیاخیرپاسخدادهميشودیقینحاصل
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کنیدکهسخنانطرفمقابلرابهدرستيدرککردهاید.پرسشهايمناسببه
طورمعمولباعباراتينظیرآنچهدرزیرميآیدآغازميشود:

-آیاقصدداریدکهامروزدرباره......تصمیمبگیرید؟
-آیامنظورمرادرباره.....متوجهشدید؟

-آیاشمادرجستجوي.....هستید؟

قانون تالش غيرمستقيم
اصلتالشغیرمستقیمبراینمنطقاستواراستکهمادرروابطومناسبات
اجتماعيخویشباتوسلبهابزاروروشهايغیرمستقیم،سریعتربهخواسته
هايخویشدستميیابیم.برايمثالگاهکهميکوشیمدیگرانرابهطور
مستقیموآشکاراتحتنفوذدرآوریم،نهتنهادراینمقصودموفقنميشویم
بلکهممکناستبهروابطخودباآناننیزآسیببرسانیم.حالآنکههرگاه
فارغازهرگونهنیازمنديوقیدوشرطتحتتاثیرخصایلنیکويدیگرانقرار
گیریم،زمینهرابرايتحتسلطهدرآوردنقلوبآنانفراهمکردهایم.اصل
تالشغیرمستقیمميگوید:هرگاهعکسالعملروحيوهیجاناتخودرادر
مورددیگراندگرگونسازید،تردیدينداشتهباشیدکهواکنشهايدیگراننیز
بههماناندازهتغییرخواهدکرد.بنابرایناگرمایلیدمردمبهشماعالقمند
شوند،بهآنانعالقمندشوید.اگراحترامدیگرانراميطلبید،بهدیگرانبه
دیدهاحترامبنگرید.اگرمایلیداعتماداطرافیانراجلبکنید،بهآناناعتماد
کنید.اگردوستوهمدمميجویید،یارویاوردیگرانباشید.اصلتالش

غیرمستقیم،کلیدروابطموثربادیگرانمحسوبميشود.

اصول سه ماده اي نفوذ بر مردم
1. پذيرش:ماازکودکيبهایناندیشهخوکردهایمکهدرهرروابطي،یاتوسط
فردمقابلجذبميشویمویاموردبيتوجهياوقرارميگیریم.ازاینرو
درنخستینبرخورد،واکنشدیگرانراکانونتوجهقرارميدهیمتاموضع
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مناسبيدربرابرآناندرپیشگیریم.
لبخنددرروابطومناسباتاجتماعي،سادهترنوزیباتریننشانهپذیرش
دیگراناست.هرلبخنديبیانکنندهایننکتهاستکهشمامحبوبومطلوب
منهستید،ازدیدارشماخوشحالموحضورتانموجبانبساطخاطرممي
شود.یکلبخندملیحوصمیمانهباترشحمادهايموسومبهآندروفیندرمغز،
موجبنشاطوانبساطخاطرميشود.افزونبراینبهطرفمقابلآرامشمي

بخشدوعزتنفسويراتقویتميکند.
2. قدرداني:کلمات"متشکرم"و"لطفا"زیباترینکلماتدرهرزبانيمحسوب
ميشود.بایادگیريدوکلمهمتشکرمولطفاورعایتادبونزاکت،ميتوان
بهبیشترنقاطهرکشور،رایگانسفرکرد!اظهارکلمهمتشکرم،دیگرانرابه

انجامکاروخدمتبیشترترغیبميکند.
برايتقویتعزتنفسفرزندانتان،پیوستهازکاروخدمتآنانقدردانيکنید.
شگفتيآوراستکهماباانواعغذاهايمقوي،هموارهدرصددپرورشجسم
فرزندانخویشیم.درعینحالازگفتنسخناندلپذیروسازندهکهتمامعمر
درضمیروخاطرشانطنینميافکندوایشانرادربرابرنامالیماتزندگي

مصوننگهميدارد،چهآساندریغميکنیم.
براياینکهخانهوکاشانهشماازشادمانيوسرورسرشارباشد،درقبالهرکار،

خواهکوچکوپیشپاافتادهویابزرگومهم،ازهمسرتانتشکرکنید.
3. تاييد و تحسين:سومینرمزنفوذبردیگرانآناستکهبامشاهدههر
عملکردماهرانهودرخورستایش،صمیمانهوازنهایتاخالصآنانراتحسین
کردهوایشانراباخودهمراهوهمافقکنیم.تحسینوترغیبدیگرانسه

شرطدارد:
الف.تحسینبایدخالصانهباشد.ازاینروتنهاوقتيدیگرانراتحسینکنید،که
ایشانرابهخاطرعملدرستوشایستهبهراستيمستوجبتحسینميدانید.
ب.درتحسیندیگراندرنگنکنید.هرگاهفرديدرستعملميکندوسزاوار
تحسیناست،بدونفوتوقتبرجنبهمثبتامرتاکیدورزیدهوعملکردخوب
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ويراتمجیدکنید.تاخیردرتحسین،تاثیرآنرابهکليازبینميبرد.
تحسین،بزرگترینعاملمحرکروحابتکاروباالبردنسطحتولیداست،نیازي

بزرگکهزخمهايروانيواجتماعيماراالتیامميبخشد.
ج.کارِدرخورتحسینرابهدقتمشخصکنید.بهافرادبگوییدچهکاريرا

ُدرستانجامدادهاند.دراینکارصریحباشید.
د.اگرمایلیدعادتيرادرکسيبپرورانید،بيوقفهبرجنبهمثبتامرتاکیدکرده
وآنراتمجیدکنید.اینکارراتابدانجاادامهدهیدکهخويوسرشتتازهبه

طورکاملدرضمیرفردموردنظرشکلبگیردوجابیفتد.
هرفردياحساسبزرگبودنومهمبودنرادوستداردوتاریخ،سرشاراز
شواهدوقرائنياستکهنشانميدهدمردانبزرگپیوستهميکوشیدند
ابهتواهمیتخودراآشکارکنند.براينفوذدردیگرانوتولیدمیلدرآنانبه
منظورانجامکاريخاص،بهدقتبهآنانچشمبدوزیدوازخاللرفتار،حاالت
وسخنانشاندریابیدکهباتاکیدبرکدامعملکردنیکویشانميتوانید،احساس

مهموبزرگبودنرادرآنانزندهکنید.
بااشارهبرخلقوخوينیکوویامقامومنزلتوااليدیگرانميتوانصمیمانه
وصادقانهاهمیتآنانرانزدخودشانمحسوسساختوبذردوستيومحبت
رادردلآنانافشاند.زیراهرفردبهویژگیهاياخالقيخویش،سختوابسته
استوآنرامایهمباهاتخویشميشمرد.عباراتينظیر:شمابهطورحتم
فرديوقتشناسهستیدویاشمابسیاربخشندهومهربانید،ميتوانداحساس

بزرگيوعظمترادرشنوندهبرانگیزد.
ازآنجایيکهانسانهااحساساتوعواطفقابلمالحظهايرابهموقعیتو
منزلتخویشنسبتميدهند،تعریفوتمجیدازاتومبیل،فرزندان،خانه،
لباس،مبلوسایروسایلمنزلدرحکمنوايدلانگیزياستکهدرذهن
طرفمقابلطنینميافکندوويراآمادهميکندکهدرعقیدهوعملباشما

بهتوافقبرسدودرکاريمشترک،همکیشوهمراهتانشود.
4. سازش پذيري:اگرنقطهنظرویارفتارفرديرانميپسندید،ازعیبجویي
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وانتقادمستقیمکهبرعقلوفکراوضربهميزندوحسخودپسنديوي
راجریحهدارميکندخودداريکنید.دربرابرهراختالفنظرویاسلیقه،
نخستازخودبپرسید:اختالفنظرمنتاچهاندازهحائزاهمیتاست؟آیا
ارزشمقاومتوایستادگيرادارد؟واگراحساسميکنیدکهتاکیدبرنقطه
نظرتانچندانتفاوتيپدیدنميآورد،آنرابهبوتهفراموشيبسپاریدزیرا
تکذیِبشدیدنقطهنظرهايفردمقابلوبهرخکشیدننقاطضعفاو،مانعاز
آنميشودکهويرابهاردوگاهخودفراخوانیدواوراهمرايوهماندیش

خودسازید.

هماهنگي در كارهاي تيمي
امروزهدرصنعت،درتجارتوتمامتشکیالتوموسسات،کارهابهشکل
جمعيوتیمياجراميشود.ازاینروتوانایيکارکردندریکگروهبراي
تحققهدفيواحد،یکيازاهرمهايمهموموثرموفقیتبهشمارميآید.
مدیرانوسرگروههابایدقدرتسازماندهيوادارهکردنکارهايتیميرا
داشتهباشندوبدانندکهبایدچهراهيرادرپیشگیرندتادیگرانبرايآنان
ازجانودلوازرويمیلورغبتکارکنند.مدیریتموثرکارهايگروهي

مستلزمرعایتمواردزیراست:
۱.یقینحاصلکنیدکهتمامافرادگروهازکموکیفهدفواحدوتاثیر
عملکردخوبدرموقعیتخویشآگاهند.منهموارهعلتهرحرکتواقدامي
راباشرحوتفصیلبرايمنشيخودتوصیفميکنم،برايمثالبهاوميگویم
کهچرابایدنامهايراتایپکند،اگرقراراستتماستلفنيبرقرارکند،بهدلیل
آناشارهميکنمواگرتقاضاکنمکهبلیطهواپیمابرایمرزروکند،هدفمرا
ازسفرتشریحمينمایم.زیرانیکميدانمکهآگاهيازعلتانجامهراقدام،
بهويمجالميدهدکهباتوسلبهقوهتخیلخویش،شیوههايمتفاوتو

بهتريرابرايبهثمررساندناقدامبیابد.
2.یقینحاصلکنیدکهتماماعضايتیمازشرحوظایفخوددرتحققهدف
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واحدآگاهيکاملداشتهوبهنقشسایرافراددرپیشبردکارجمعيتوجه
دارند.

۳.هریکازاعضايتیم،دستکمبایددربرابریکبخشکاملکار،مسئول
شناختهشودتافضاهاوحوزههايعملکردشبخوبيقابلمشاهدهوقابلاندازه
گیريباشد.درغیراینصورتهرکسميتواندادعاکندکهدرکارجمعيبه
اندازهکافيدخالتداشتهوپسازهراشتباه،آنقصوررامتوجهدیگرانکند.
۴.افرادرادرحیناجرايخوبودرست،غافلگیرکردهومراتبسپاسگزاري
خودراابرازنمایید.درهرکارجمعيیکاصلاساسيوجودداردکهميگوید:
درانظارعموم،درتحسینوتمجیدسخاوتمندباشودرخلوتوخفا،باانتقاد
سازنده،کاستیهاراگوشزدکن.ایننکتهرافراموشنکنیدکهاظهارعبارات
تحسینآمیزضمناینکهسادهوکمزحمتاست،ثمراتشگرفوقابلتوجهي

بهبارميآورد.
۵.مدیرانوسرگروههايخوبوکارآمد،هموارهنتایجوعملکردخوبرابه
اعضايتیمنسبتميدهندوشخصامسئولیتهرکوتاهيوقصوررابهگردن
ميگیرند.برايمثالاگرفرديوظیفهاشرابهدرستيانجامندهد،قبلاز
اینکهويرامستوجبمالمتبدانند،مسئولیتانتخابفردنامناسبرابهگردن
ميگیرند.بهطورکليبسیاريازخطاهاناشيازعدمواگذاريکارمناسببه
کادروافراداستوتردیدينیستکهدرچنینشرایطيمدیر،مسئولهرگونه
قصوروکوتاهياستزیراصالحیتکارکنانبرايانجامکاريخاصتوسطاو

تعیینشدهاستوطبعابرايرفعایننقیصهبایدواردعملشود.
6.انتقاد،گلهوشکایتومحکومکردنبهروحیهافراد،آسیبميرساندو
عزتنفسایشانراعلیلوزمینگیرميکند.مدیرانوسرگروههايکارآمدو
باتجربهازانتقادوگلهوشکایتاجتنابکردهوبيوقفهکارکنانراازوضعیت
عملکردشانآگاهميسازند.بهبیانيدیگربهجايمالمتومحکومکردنکه
منجربهواکنشدفاعيميشود،عملکردافرادرازیرنظرميگیرندوپساز
مشاهدهکاستیهاونقاطضعفازآنانتقاضاميکنندکهدراصالحعملکرد
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خویشکوششبهخرجدهند.
۷.ایننکتهراازیادنبریدکهدرارتباطاتومناسباتاجتماعيبهگونهايبا

افرادرفتارکنیدکهپنداريبامهمترینفرددنیاروبروهستید.
موفقیتدرهرکارجمعيدوشرطدارد:نخستتوانایيهمدليوهمسازيبا

دیگرانودومعملکردخوبومناسب.

هدفگذاري
اهدافروشنومتمرکز،نقطهتحولیاسنگپرشبهسويتمامکامیابیهاي
زندگيتلقيميشود.تمامتحقیقاتيکهتاکنوندربارهموفقیتبهمرحلهاجرا
درآمدهوهمچنینتجزیهوتحلیلزندگيکارآفرینانموفقجملگيمویداین
نکتهاستکهبرخورداريازطرحوبرنامهروشنوزمانبنديشدهتوامباآرزوي
سوزان،زمینههايمساعدتحققیافتناهدافرافراهمميآورد.جهتداشتن،
نیرويمحرکهعظیمياستکهشمارابرميانگیزاند،ازجابرميَکندوقابلیت

غلبهبرتمامموانعرابهشماارزانيميدارد.
اصلهدفگذاريدرکنارتکنیکهاوتاکتیکهايمتعدديکهاستادکاویاندر
راهاندازيسازمانخودازآناستفادهنمودهاستباعثگردیدکهسرعترشد

تشکیالتيراکهراهاندازيمينمایدازوضعیتخوبيبرخوردارباشد.
دستیابيبهموفقیت،مستلزمپیرويازدواصلاست:نخستاینکهببینید
کهبیشازهرچیزدرتمنايکسبچههستیدودرآنجهتگامبرداریدو
دوماینکهبهايآنراکهتحملرنجومشقتاستبپردازید.برايدستیابي
بهثروت،مکنتوبضاعتبایدسروپامشتاقودرطلبآرزويچیزيباشید
واعتقادکاملداشتهباشیدکهبهانجامشقادرید.چنانبهکارخودعالقهو
اشتیاقنشاندهیدکهنهسرمابتواندشماراازپیشرويبازداردونهگرسنگي
قادرباشدشعلههايزبانهکشعشقرادردلشماخاموشکند.دراینراستا
چنانچهثباتقدموایستادگيباآرزويسوزانترکیبشود،ميتوانبانگرشي
برجنبهمثبتهراشتباه،ازآنتجربهپندآموختوموانعموجوِدسِرراهرا
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محووزایلساخت.
علتنرسیدنغالبمردمبهمرادومقصودشانایناستکهآنهارادقیقاوبه
طورجامعتعریفومشخصنميکنندوباورکردنيبهحسابشاننميآورند،
بعالوههیچچیزآنانرابهشدتجذبنميکند.حتيافراديکهبهدقت
خواستههایشانراتعیینميکنند،اینآمادگيرادرخودسراغندارندکه
رنجهاومرارتهايکسبثروتوشوکترابهجانودلبخرندوقیمتشرا
بپردازند.اینافرادبهظاهربیروناززندانزندگيميکنندوبااینحالبهلحاظ

عاطفيواحساسيزندانيهستند.
آقایکاویانوقتيپسازتحملمرارتهايمتعددازگروهآقایروحانیجدا
شد،ازپاننشستزیراکهميدانستبرايرسیدنبهآنچهدردرونآنرامي
خواستبایدباجانودلتالشنماید.ببینیدبیشازهرچیزدرتمنايکسب

چههستیدوآنگاهبهايدستیابيبهاینخواستهرابپردازید.

تقويت مكانيزم موفقيت جوي ذهن
ذهنانسانمجموعهبسیارپیچیدهاياست.بههمیندلیلباوجودپیشرفتهاي
عظیميکهتاکنوندرعرصهتکنولوژيوصنعتنصیبانسانامروزگردیده،
هنوزکامپیوترکهسمبلتمدنعصرحاضراستازانجامبسیاريازوظایف
مغزانسانعاجزاست.حتيکاملترینوپیشرفتهترینماشینهانیزازلحاظ
کیفيوکميقابلمقایسهباسلولهايمغزنیست.درحقیقتذهنبشرتحت
تاثیرمیلیاردهاسالتکاملبرايکسبموفقیتوثروت،دارايقابلیتهايبي
کرانهاياست.باوجوداین،ذهنغالبافراد،تحتتاثیرجامعهوتفکرقالبيو
سنتيبرايفروافتادندرگردابشکستوناکاميبرنامهریزيشدهاست.از
اینرودرصددیافتنراهيسادهوسهلالوصولبرايگذرانزندگيهستندواین

شیوهزندگيرابهشکلیکفرآیندمستمردنبالميکنند.
بهطورکليذهنآدميبهمکانیزمهايموفقیتجووشکستطلبمجهزاست.
مکانیزمشکستطلبباترس،مالمتوسستيتحریکميشود.حالآنکه
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مکانیزمموفقیتجوبابرخورداريازاهدافروشنفعالميگردد.بهمجرد
اینکهدرآتششوقدستیابيبههدفيبسوزید،برمکانیزمشکستطلبذهن
خویشچیرهخواهیدشدزیراخواستهايکهازعمقوجودتانبرميخیزدبر
نیرویيکهشمارابهسستيوتنبليوبهرهبردارياززحمتدیگرانوسوسه
ميکندغالبميشود.بدونهدف،بهکشتيبيسکانيميمانیدکهدورخود
ميگردیدوبههیچکجانميرسیدویارانندهاتومبیليهستیدکهفاقدفرمان
استوميتواندشمارابههرسوهدایتکنداماهدفروبهآینده،شمارابه

پیشميراندوهمهجنبههايزندگیتانرادگرگونميسازد.
قاطعیتویگانگيفکردرتبلوراهداف،یکعاملتعیینکنندهبهشمارميآید.
پیروزمندانبهطورحتمازاهرمنیرومندقاطعیتبرخوردارند.حالآنکهبازندگان

هموارهباتردیدودودليدستبهگریبانندودرانجامکارهاتعللميورزند.
بههرحالشمابایددربارهخواستههایيکهازعمقوجودتانبرميخیزد،به
روشنيتصمیمبگیرید.کوتاهيوقصوردرگوشکردنبهندايباطنوعدم
برنامهریزيبرايتجليآن،شمارادرپرتگاهناتوانيودرماندگيفروميافکند.
درحقیقتتصمیمگیريبراساساهدافروشن،مکانیزمهدفجويذهنتان
راتحریکوبهطوراتوماتیکشمارادرجهتتحققاهدافتانیاريميکند.

کارشناسانپسازبررسیهايفراوانبهایننتیجهرسیدهاندکهدرسراسر
عالم،تنهادوموجودازمکانیزمهدفجويذهنبرخوردارند،یکيانسانو
دیگريکبوترخانگي.اگراینواقعیتراباورنداریدیککبوترخانگيبگیرید،
درونجعبهايقراردهید،جعبهراباپارچهايکامالپوشاندهوآنرادرداخل
کامیونيکههیچگونهمنفذيبهبیرونندارد،حدودهزارکیلومترازالنهو
کاشانهاشدورکنید.حالاگرکامیونرامتوقفکنید،جعبهرابیرونآورده،
درآنرابگشایید،ناظراینصحنهحیرتانگیزخواهیدبودکهکبوترپرکشیده
وپسازچندبارچرخزدندرآنحوالي،دقیقادرمسیريمستقیمبهسوي
النهاشپروازميکند.مغزشمانیزازچنینمکانیزميبرخورداراست.ازاین
رووقتيهدفيرادرذهنبرنامهریزيميکنید،نوساناتوتشعشعاتمغزتان
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بيدرنگافراد،اوضاعوشرایطوفرصتهايمناسبرابرايبهفعلیتدرآمدن
آنهدفبهسویتانجذبميکند.بعکسهرگاههدفیااهدافروشنيرادر
اختیارنداشتهباشیدویابرنامهايرابرايبهفعلیتدرآمدنایناهداف،طرح

ریزينکنید،اینمکانیزمبدوناستفادهوراکددرمغزتانباقيميماند.

با هدف گذاري، كيفيات مثبت خود را تقويت كنيد
بسیارندافراديکهازگنجینهاستعداد،خالقیت،نیرووانگیزشوتحصیالت
عاليبهرهمندهستند،اماتنهابهسببعدمبرخورداريازاهدافروشن،جذب
معناومنظورينشدهاندوتمامعمررادرزندگيدرجازدهاند.بهعکسکم
نیستندکسانيکهدروهلهنخست،آهدربساطنداشتهوازمرحلهصفرشروع
کردهاند،درعینحالباتوسلبهاهدافمتمرکزوپیرويازآتشعشقدرون

بهپیشرفتهايقابلتوجهينایلآمدهاند.
متاسفانهبعضيازمردمتاسيسالگي،شماريتاچهلسالگيوگروهيتامرز

پنجاهسالگيازتعیینهرگونههدفخودداريميکنند.
جماعتينیزدرتمامطولزندگيازهدفجویيعاجزند.بدونپیرويازاهداف
روشن،معلولنیروهايبیرونازخودبودهوناگزیرهستیدکهدرتمامطول
عمر،مزایايقدرتروحيخودرادراختیارافراديگذاریدکهازاهدافقاطع

ومتمرکزبهرهمندند.
هدفگذاري،مهمترینفنياستکهميتوانآموختواکتسابکرد،حتياز
آنچهکهدردورانتحصیلآموختهایدوزینتروازتمامدانستنیهاوفنونيکه
تابحالفراگرفتهایدپُراهمیتتراست.البتههدفگذاريکاريبهغایتدشوار
است.بيجهتنیستکهتنهاپیروزمندانبهایناهرمنیرومندمجهزند.در
حقیقتسستيوکاهليبازندگانمانعازآنميشودکهبرايهدفجویي

وقتبگذارندوبرایشبرنامهریزيکنند.
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مهمترين طرح زندگي شما
۱.آیاتابحالدقیقاخواستههایتانراتعیینکردهاید؟

-درآمددلخواهشماچقدراست؟
-قصدداریدسالجاريازچهدرآمديبرخوردارباشید؟

-درآمددلخواهشمابرايیکسال،پنجسالودهسالآیندهچقدراست؟
افرادبرگزیدهوپیشرودرهررشتهاي،ازوضعیتماليخوددرآیندهآگاهي
دارند.آیاحرفهکنونيخودراازدلوجاندوستداریدوهمهتالشهاومساعي
خودراجانانهمصروفآنميدارید؟آیابهسویيروانهایدکهخودميخواهید،
آنچهرادوستداریدانجامميدهیدوآیاهمانچیزيداریدميشویدکه
ميخواهیدبشوید؟آیاقصدداریدکهدرتمامطولعمربهکارکنونيخویش
قناعتکنید؟اگرپاسخمنفياست،حرفهدلخواهشماچیست؟مادامکهنیت
یاقصديکامالمحکمونیرومندداشتهباشیدوبهروشنيآنراتوصیفکنید،

ميتوانیدهرچیزراکهدرقوهتصورتانميگنجدبخواهیدوبطلبید.
حالبگوییدکهقصدداریدکهدریکسال،دوسال،سهسال،چهارسالو...بعد
درکجاباشید؟درچهزمینهايمایلیدپیشرفتکنید؟چهشیوهاياززندگي
راميپسندید؟چهسطحيازتندرستيراآرزوميکنیدوبراياستحکامچه
روابطيميکوشید؟برايدستیابيبهاینخواستهها،تاچهاندازهدرتبوتاب
بهسرميبرید؟پاسخبهاینپرسشهامیزانتوفیقشمارادرتبلوراهدافتان
تعیینميکند.هرگاهبهپیرويازآتشعشقدرونچیزيرابهشدتبطلبید
وآمادهباشیددرراهآنتالشوقیمتشرابپردازید،بهزوديميتوانیدبهتمام

آمالوآرزوهايخویشدستیابید.

هشت مرحله عملي به سوي هدف
رعایتدهراهنمایيزیرشمارادردستیابيبههدفکمکميکند:

۱.برايتعییناهدافميبایستيدرمکانيآراموبيدغدغهبنشینیدوببینید
کهبهراستياززندگيچهميخواهید.زمانومکانيرابیابیدکهدرآنجا
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کسيمزاحمتاننشودوبتوانیددرحالآرامشکاملبیندیشید.توانایيشمادر
تعیینهدفوبرنامهریزيبرايتحققآن،ابزاراصليکسبموفقیتبهشمار
ميآید.ازسويدیگرتقویتاینفنمانندتقویتهرمهارتيدیگر،مستلزم
جدیتوتالشمستمراست.هدفگذاري،فرآینددشوارياستوزحمتو
مرارتفراوانيميطلبد.بيجهتنیستکهتنهاپنجدرصدازمردمبههدف

جویيبهاميدهند.
2.اهدافتانراباارزشهايعمدهزندگیتانهماهنگکنید.هرگاهدرجهتکارها
وفعالیتهایيکهبهاعتقادشمامناسبومهموارزشمنداستگامبردارید،عزت
نفسازژرفايدرونتانميجوشد،متبلورميشودوبهسطحميآید.ازاینرو
نخستدقتخودرامعطوفبهایدهآلوارزشهايخودکنیدوآنگاهاهدافيرا

برگزینیدکهبااینمعیارهاسازگاروهماهنگباشد.
ارزشهايعمدهشماکدامند؟چهچیزهایيازبیشتریناهمیتدرزندگیتان
برخوردارند؟برايدستیابيبهچهچیزهایيزندگيميکنید،پیکارميکنید
وازتوشوتوانخودمایهميگذارید؟مهمترینارکانزندگيشماچیست؟
آیافعالیتهاواهدافشماباارزشهایتانسازگاراست؟آیاحرفهکنونيشمااز
معیارهایتانپیرويميکند؟آیااینحرفه،استعدادهاينهفتهشمارابرمال
کردهوبیشترینرضایتوخرسنديرادروجودتانپدیدميآوردیااینکهبا
استانداردهايزندگیتاندرتعارضوتقابلاستواجازهنميدهدکهنیروهاي

نهفتهدراعماقوجودتاندرجهتتبلوراهدافتانبهکاررود؟
هرگاهاهدافتانازمیلوآرزويجانکاهشماتغذیهکند،بدونتوجهبهخستگي
جسمانيویابيخوابي،خودراُچستوچابکحسميکنید.ایناهداف
موجبميشودکهصبحهازودتربرخیزید،شبهادیرتربهرختخواببروید
وباالهامازآن،ازتمامقواوهرچهدرقلمروينفوذشماستبهرهبرداري
کنید.هرگاهبهشغليسرگرمیدکهمیلواشتیاقتانرابرنميانگیزد،رضایت
خاطرتانرافراهمنميکند،وتمایالتروحیتانرااقناعنميسازد،بهتراست
کههرچهسریعترازَشِراینگردابسکونوعدمتحرکخالصشوید.بههر
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حالاشتغالبهکاريکهپشتیبانشمیلوآرزويجانکاهباشدوازارزشهاي
عمدهشماپیرويکند،نزدیکترینراهبهسويکامیابيمحسوبميشود.

یکيازخصوصیاتکارآفرینانموفقوپیشروآناستکهبهارزشهاوجنبه
هايمهمزندگیشانبهخوبيواقفندونیکميدانندکهتحققچهکارهایي
رافراهمميسازد.بعکس، اسبابشاديوخرسنديورضایتخاطرشان
بازندگانوافراديکهروزگارشانازنشاطوسرزندگيتهياست،ازارزشهاي
خویشغافلندونميدانندکهتحققچهچیزهایيموجبخشنوديوسرور
آنانميشود.بههرحالآگاهيازارزشهابهشمامجالميدهدتاهرایدهو
پیشنهاديرابامعیارهايویژهخویشبسنجیدودربارهمسائلعمدهوحیاتي
زندگیتانسریعوآسانتصمیمبگیرید.بدونشناختارزشهایتان،باآدابو
اصوليکهدیگرانوضعميکنندزندگيميکنیدوجهتيرابرميگزینیدکه
توسطآنانتجویزميشود.بهبیانيدیگرزندگيشمابهِکشتيبيُسکانيمي

ماندکهمسیرآنراتنها،وزشبادوامواجدریاتعیینميکند.
۳.برايبهرهمنديازیکزندگيواقعيوجهتدارضرورتداردکهازاهدافي
صریح،دستیافتني،قابلسنجشوزمانبنديشدهپیرويکنید.بنابراین
یککاغذسفیدبرداریدوپُرمعناترینومهمتریناهدافزندگیتانرادرقالب
کلماتيروشنودقیق،چنانتوصیفکنیدکهپنداريقصدداریدازطریق
نقطهايدوردستسفارشدهید،ذهن رادر تولیدچیزي و نامه،ساخت
ناهشیارتحتتاثیراهدافيکهنوشتهشدهبرنامهریزيميشودوآنگاههمچون
آهنربایيتمامرویدادهاوافرادرادرجهتبهفعلیتدرآوردناهدافجذب

کردهوموجبشکلگیريوباروريبرنامهميشود.
ترسمردمازشکستمانعازآنميشودکهاهدافشانرابهرويکاغذآورند.
اینافرادگرفتاراینپندارپوچودلفریبندکههرگاهاهدافشانرابهرويکاغذ
منتقلکنند،باعدمتحققهرهدف،دستاویزيرابرايمالمتخویشفراهم
ميکنندوخودراآماجتیرهايزهرآگینانتقادميسازند.بههرحالاگرهنوز
اهدافشماذهنياست،پسازمطالعهاینبخشازکتاببهگوشهايبنشینید،
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قلموکاغذيبهدستگیریدوهرآنچهراکهمایلیدظرف۳تا۵سالآیندهاز
قوهبهفعلدرآورید،بنویسید.برايتوصیفچشماندازدلخواهواوضاعشرایطي
راکهدوستداریدپسازتحققهرهدفبهچشمببینید،قلمفرسایيکنیدو
هیچمحدودیتيدراینزمینهقائلنشوید.اغلبمشاهدهميشودکهبسیاري
ازمردمدرشروعسال،اهدافيرابرايخودتعیینميکنندوآنرادرپوشه
ايبایگانيميکنندووقتيدرآخرینروزسالبهسراغفهرستاهدافشانمي
روند،درميیابندکهبدونآنکهآگاهانهانرژيصرفکردهباشند،حدودهشتاد
درصدازایناهداف،خودبهخودجامهعملپوشیدهاست.تفسیرعلميآن
اینچنیناستکه:اهدافنوشتهشدهذهنناهشیاررابرنامهریزيکردهوبه
آنفرمانميدهدتاازتمامفرصتهابرايتحققاهدافسودجوید.درحقیقت
نوشتناهدافبهمنزلهپُلياستکهباگذرازآن،طرحهاوبرنامههايخودرااز
دنیايخیالبهدنیايواقعیتهامنتقلميکنید.اگربخواهیدبااتومبیلتانعازم
سفريطوالنيشویدومسیريدرازوپرپیچوخمراپشتسرگذارید،ضرورت
داردکههرروزصبحقبلازنشستنپشتفرمان،نقشهمسیرهايموردنظر
رامروروبررسيکنید،درغیراینصورتممکناستازمسیرخارجشوید،به
بیراههبیفتیدوازمکانيکهابداموردنظرتاننیستسردرآورید.طيکردن
سفرزندگينیزمستلزمآناستکههرروزصبح،قبلازخروجازمنزل،دیگر
باراهدافخودرابررويقطعهکاغذيبنویسیدوموبهموآنرابهمرحلهاجرا
گذارید.درغیراینصورتانبوهکارهايپراکندهوغیرمولددامنگیرتانشدهو

شماراازدستیابيبهموقعیتهايفرديواجتماعيبازميدارد.
بازنویسيروزانهاهدافبهشمامجالميدهدکهخودرایکسرهدراختیار
هدفيکهپیشروداریدقراردهیدومجدداباتمامروحوفکرخودباآنیکي
شوید.افزونبراینپیشاپیشاحساسهاوواکنشهايخودرادرقبالاهدافتان
تجربهميکنیدوکاستیهاونقاطضعفخویشرادراینراستاروشنمي

سازید.
فرضکنیمکهقصدداریددرسالجاريصدوبیستمیلیونتوماندرآمد
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کسبکنیدووزنخودرادرحدودهفتادکیلوثابتنگهدارید.قبلازهرچیز
بایدصفحهکاغذيبرداریدودربااليآنبنویسید:

-منساالنهصدوبیستمیلیونتوماندرآمددارم.
-منهفتادکیلووزندارم.

مراقبباشیدکهاینعباراترابهزبانحالبنویسیدوبهگونهايتجربهاش
کنیدکهپنداريپیشاپیشوجوددارد.هربارکهاهدافتانرابهرويکاغذمي
آورید،دیگرباراینبرنامههارابهذهنناهشیارتانارجاعميکنیدتامکانیزم
هدفجويذهن،راهحلقضیهرانشانتاندهدوجوابمعمارادراختیارتان
گذارد.اگربازنویسياهدافراهرروزبهمدتیکماهادامهدهید،پیشرفتشما
درخاللاینمدت،ازهمهدستاوردهایيکهظرفششماهبهدستخواهید

آورد،بیشتراست.
هربارکهاهدافخودرامينویسید،میزاننوساناتوتشعشعاتيکهذهن
شمابهجهانميافکندشدتميگیردودرنتیجهبهحکمقانونجاذبه،
فرصتها،افرادواوضاعوشرایطبیشترومناسبتريبرايتحققاهدافتانبه
سويشماجذبميشود.بههمیندلیلهربارکههدفخودرابازنویسي
ميکنید،احساسميکنیدکهتوصیفشماازاهدافتانرنگوجالیيدیگر
بهخودگرفتهوروشنتر،ملموسترورضایتبخشترازگذشتهعیانوبیان

ميشود.
توصیفیکگلزیباویاغروبيِسحرانگیزممکناستدرآغاز،معجزهآسا
بنماید،اماپسازآنکهچندبارشاهدشبودیدوباجزئیاتآنآشناشدید،
بتدریجبهنظرتانطبیعيجلوهميکندوحالتاسرارآمیزشراازدست
ميدهد.اینپدیدهدرموردبازنویسياهدافنیزمصداقدارد.بهبیانيدیگر،
عبارتيکهدرپایانماهدربارههدفيخاصبازنویسيميکنید،درقیاسبا

توصیفهمینهدفدرآغازماه،عینيتروواقعيترمينماید.
۴.بهجزاهدافيکهبهطورمعمولتعیینميکنید،بایدازهدفيعمدهو
کلیديبرخوردارباشید،اینهدفدرزندگیتانجایگاهخاصيداردونسبتبه
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سایراهدافیکپلهباالتراست.شماريازمردمميپُرسندکهآیاميتواننداز
دوهدفعمدهبرخوردارباشند،پاسخبهاینپرسشمنفياست.هرگاهبکوشید
دوهدفراکهازاولویتیکسانيبرخورداراستهمزمانازقوهبهفعلدرآورید،
هیچیکرا،آنطورکهبایدوشایدتحققنخواهیدبخشید.فرديکهذهنشدردو
جهتمختلفمتمرکزاست،درتمامشئوناتزندگيلرزانوناپایدارخواهدبود.
هدفعمده،محوروپشتیبانسایراهدافاستوهمهجنبههايزندگیتان
رادگرگونميکند.برايتعیینهدفمحوري،فهرستاهدافتانراپیشرو
گذاریدوازخودبپرسید:تحققکدامیکازایناهدافمرادرانجامسایراهدافم

یاريخواهدکرد؟
جوانانبهطورمعمولاهدافماليراکانونتوجهقرارميدهند،ممکناست
هدفعمدهشمادستیابيبهشغلویابرقراريرابطهايدلخواهباشدویااینکه
تندرستيرامحوراهدافتانقراردهید،بههرحالهدفعمدهميبایستي
بیشترینکششوجاذبهرادروجودتانپدیدآورد،زیراهدفياستکهصمیمانه
دوستشداریدوبهشدتخواهانشهستید.ازسويدیگرهدفکلیديباید
برذهنواندیشهشمااقتدارکاملداشتهباشد،بهطوريکهاگرفرديدرنیمه
شبشماراازخواببیدارکردوپرسید:هدفعمدهومحوريشماچیست،بي
درنگوبهروشنيآنراتوصیفکنید.هرگونهقصوروکوتاهيدرتعیینهدف
محوريوبرنامهریزيبرايتحققآن،بهاحساسپوچي،بیهودگي،سردرگمي

وحقارتنفسميانجامد.
هدفعمدهشمابایدقابلسنجشباشد.ضربالمثلمعروفيميگویدکه
آنچهاندازهگیريشود،قطعاتحققميیابد.اهدافيازقبیلشاديوسرور،
گرچهمهموارزشمنداستاماچونقابلسنجشنیست،نميتوانآنرابه
عنوانهدفعمدهبرگزید.بهعکسکاهشوزنویاکسبدرآمدبهدقتقابل
سنجشاستوميتواندبهعنوانهدفعمدهموردتوجهقرارگیرد.همچنین
هدفعمدهبایدواقعبینانهوقابلحصولباشدوباآرزويسوزان،پشتیباني
شود.درغیراینصورتکششالزمپدیدنميآیدوزمینهمساعدتحققآمال
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فراهمنميگردد،افزونبراینهدفکلیديبایدبتواندشماراازچهاردیواري
امنوراحتویابهاصطالحُکنجعافیتبیرونبکشدوبهعرصهپرجنبو
جوشزندگيرهنمونکند،شکوفایيتواناییهايباطنيتانراتضمیننمودهو

افقهايتازهايرابهرویتانبگشاید.
۵.شمابایدبتوانیدبهروشنيقصدونیتخودراازتحققاینهدفتوصیف
کنیدوبهصراحتبگوییدکهچهمزایاومنافعيرابدستميآورید.اگرتنها
بایکیادودلیل،ضرورتتحققهدفيراتوجیهکنید،کششناچیزيدر
وجودتانپدیدميآید،باپنجودهدلیل،انگیزشبیشتريدرشماآفریدهمي
شودوباپنجاهدلیلچشمهفیاضقدرتدروجودتانبهجوششدرميآید،
چندانکههیچچیزنميتواندمانعازرسیدنشمابهآمالوآرزوهایتانشود.
آنچهبیشتر،ماراازپیشرفتبازميدارد،نهکمبوداهداف،بلکهفقداندالئلي

برايتوجیهآناست.
بسیاريازمردمخواستارتمولوتمکنهستندامادرپاسخبهاینپرسشکه
چراقصددارندپولفراوانيبهچنگآورند،بهیکرشتهدالیلبيمعنيوغیر
منطقياشارهميکنند،برايمثالميگویندکهاگرثروتمندشوند،کسبو
کارشانرارهاکردهوبهدوردنیاسفرميکنند،غافلازاینکهپیرويازهمین

طرزفکر،ایشانراازحصولثروتوتنعمبازميدارد.
6.ازآنجایيکهفقدانمعنا،هدفومنظوربااحساسپوچيوتهيبودن
مترادفاست،تعیینهدفعمدهوکلیديرانخستینهدفزندگيخویش
تلقيکنید.برايتعیینآن،درژرفتریننقطهدرونکاوشکنیدومعناو
منظوريبرايزیستنبیابید.آنگاهدرچندسطربنویسیدکهقصدداریدچه

تغییراتعمدهوحیاتيرادرزندگیتانپدیدآورید.
بیشاز۹۵درصدازمردم،کوچکتریننقطهنظريدربارهمقصودومعناي
زندگيخودندارند.اگرشماهمدرزمرهچنینافراديهستید،یافتنهدفعمده
واساسيخودرادرصدرفعالیتهايخودقراردهید،بيوقفهبهآنبیندیشید،به

مروروبررسيآنادامهدهیدوهرگزازمداومتوپیگیريخستهنشوید.
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۷.برنامهاجرایياهدافخودراباشرحوتفصیلتوصیفکنیدواهدافکليرا
بهاهدافماهانه،هفتگیوفعالیتهايروزانهتجزیهکنید،اهدافتانراباکارهایي
کهدرطولروزبهآناشتغالداریدهماهنگوهممختصاتکنیدوهرروز

گاميبهجلوبردارید.
8.فراموشنکنیدکههدفگذاريیعنيفرآیندحرکتازجایگاهکنونيبهمکان
دلخواه.هرچهبیشتروقتخودرابههدفجویياختصاصدهید،دراینفن
مهارتبیشتريکسبخواهیدکرد.ُخبرگيدرهدفگذاريوطرحبرنامهاجرایي
ضامنموفقیتشماست،هدفگذاريبهخوديخودموجبموقعیتبهترينمي
شودمگراینکهبهوسیلهطرحهايعمليمنجربهحصولمالوثروتومقام
شود.تردیدينیستکههیچکسبدونداشتننقشه،ساختنخانهراآغازنمي
کند.بدونبرخورداريازنقشهاجرایي،حتياگرمهمترینمصالحساختماني،
بهترینومناسبترینزمینوماهرترینمعماررایکجادراختیارداشتهباشید،
نبایدتصاحبخانهايخوبوزیبارادرذهنبپرورانید.بهعکسحتيیک
استادکارمعموليبابرخورداريازنقشهايمناسبودقیقميتواندخانهاي
زیباوباشکوهبیافریند.اینقضیهدرموردتحققاهدافنیزصادقاست.بهبیاني
دیگربهرغمبهرهمنديازهوشواستعدادوتواناییهايالزم،بدونپیروياز
هدفروشنودقیقوبرنامهاجرایيبرايتبلورآن،بهرهمنديازیکزندگي
خوبوارزشمندابدامیسرنیست.عدمبرخورداريازطرحوبرنامهروشن
موجبميشودکهدرتمامطولعمردرخدمتکسانيباشیدکهازاهدافو

برنامههاياجرایيدقیقوروشنبهرهمندند.
اگردربارههدفيبیندیشید،خودرایکسرهدراختیارآنقراردهید،درقالب
بهگونهايآنرامجسمکنیدکهگویي تاکیديتکرارشکنیدو عبارات
پیشاپیشرخدادهاست،تعهدونیرويمحرکهعظیميدروجودتانبسیج
ميشود.ایننیرويسهمگینميتواندبرسستيوتزلزلشماغلبهکردهو
چاردیواريامنوراحتشمارادرهمبکوبدووادارتانکندکهبهعرصهپرجنب
وجوشزندگيگامنهیدوهدفتانراکهبهحالتانتزاعياستبهصورتعیني
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وملموسدرآورید.پساگرمایلیدساالنهصدوبیستمیلیونتومانکسب
معیشتکنید،بهخودبگویید:

"منصدوبیستمیلیونتوماندرآمددارم."
باتکراراینعبارت،آرمانخودرادرروحتانجايميدهیدوجایگاهمناسبي
برايآندرنظرميگیرید.بههنگامتکرارعبارتتاکیديدرذهنمجسمکنید
کهبهکارهایيارزندهاشتغالدارید،خدماتيکهشایستهدریافتدستمزدي
قابلتوجهاستویامجسمکنیدکهدستمزدساالنهخودراکهمبلغصدو

بیستمیلیونتوماناستیکجادریافتميکنید.

من بهترين هستم
باتکرارعبارتفوق،تصویريازخودراکهخوشبختوخشنوددرباالترینپله
سلسلهمراتبحرفهايخودایستادهایددرذهنمشاهدهکنید.باتکراربیشتر
اینعبارت،رفتهرفتهذهنتانبهیکحوزهمغناطیسينیرومندتبدیلميشود
وتمامافرادواوضاعوشرایطموردنیازرابرايتحققاینهدفبهسویتان
جذبميکند.احساسميکنیدکههمهعواملوجریاناتدستبهدستهم
دادهاندتاراهرابرايرسیدنشمابههدفموردنظرهموارسازند،درچنین
شرایطيکلماتيکهاززبانتانجاريميشودواعمالورفتاريکهازشماصادر
ميگرددباهدفموردنظرتانهماهنگوسازگاراست.بههنگامتکرارعبارات
تاکیدي،ایناحساسرادرخودایجادکنیدکهاینگفتههاامکانپذیراست،
دستکمموقتاتردیدهایتانراکناربگذارید،آنگاههمهانرژيذهنيخویشرا

بهاینعباراتمعطوفکنید.
باذرهايایمان،حتيبهکوچکيتخمگیاهخردل،ميتوانیدکوهيراازجا
بَرَکنید.بهبیانيدیگرحتياگرذرهايایمانرابااشتیاقومیلمفرطتقویت
کنیدواحساسخودرادرقالبعباراتتاکیديبهدفعاتتکرارنمایید،حتي
غیرقابلحصولترینهدفيکهممکناستدرقوهخیالتانبگنجدرفتهرفته
رنگوبويواقعیاتبخودگرفتهوجانميگیرد.فراموشنکنیدکههرچه
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عباراتتاکیديرابیشترتکرارکنید،هرچهبهآنببشتربیندیشیدوبیشتر
مجسمشکنید،سریعتربهاینباورميرسیدکهتوانایيتحققآنرادارید.
آنگاهکهاینباورراحسکنید،هیچچیزدرجهاننميتواندشماراازتحقق
اینهدفبازدارد.هرگاهزندگیتانبرمحوراهدافتاناستوارباشدمنبععظیمي
ازانرژيوشورواشتیاقدراختیارشماقرارخواهدگرفت.ازیادنبریدکه

انگیزشوجهشبدونبرخورداريازهدفممکننیست.
عدهايميپرسندکهچگونهميتوانندکسالتومالمتراازخوددورساخته
وجايآنرابهشوروانگیزشبدهند.اینافراددرپاسخبهاینپرسشکهاز
چهاهدافيپیرويميکنندميگویندکهدرحالحاضرهدفيرادنبالنمي
کنندومنبهایشانخاطرنشانميکنمکهفقدانهدف،ایشانرادرگردابي
ازسکونوعدمتحرکفروافکندوخموديوبيحاليرابهآنانتحمیل
کردهاست.مادامکهازاهدافيشوقانگیزپیروينکنندنميتوانندازبالیيکه
دامنگیرشانشدهرهایيیافتهوکمرراستکنند.هرگاهمیلواشتیاقدستیابي
بهچیزيازعمقوجودتانبرخیزد،انگیزشوکششوصفناپذیريرادر
وجودتانحسميکنیدکهشمارابهسويخواستههایتانجذبميکند.اگر
شماتنبلترین،ناامیدترینوخمودترینفردراازرويقایقيبهمیاندریاچه
ايعمیقبیندازیدوبادست،سراورادرزیرآبنگهدارید،بدونتردید،ظرف
چندثانیهبهپرشورترینوبرانگیختهترینفردجهانتبدیلخواهدشد.زیرا
سرانجاماینفردملولوخمودچیزيرایافتهاستکهازعمقوجودشآنرا
بخواهدوبطلبد.میلواشتیاقمفرطبرايآفرینشاهداف،منبعشوروهیجان،
انگیزشوانرژياست.هرگاهشوقشعلهورشود،باهرگاميکهبهسوي
اهدافتانبرميدارید،انگیزشبیشتريرادرخودحسميکنیدوباتقویت
عزتنفسوکارآیيخویش،نیرومندتروسریعتربهپیشميتازید.پیروزمندان
جملگيهدفجویند،هربارکهگاميبهسويتبلوراهدافشانبرميدارند،این
پیروزيبهعنوانانگیزهومحرکتازه،جرقهدیگريرادراعماقروحوروانشان
شعلهورميکندوبرایناشتیاقدامنميزند،ونیرويمحرکهبیشتريرادر
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اختیارشانقرارميدهد.جنبوجوشانساندرراستايتحققاهدافرامي
توانبهکورهايتشبیهکردکهنیازبهسوختانگیزهواشتیاقدارد.طبیعي
استکهاهدافبیشتر،انگیزههايبیشتريراسببميشودونیرويبیشتري
رافراهمميآورد.بهبیانيدیگرهمانگونهکهلوکوموتیوبخاريباسوختيکهدر
کورهاشميسوزد،بهحرکتدرآمدهوکوهاودرههاراپشتسرميگذارد،
آدمي،باشوروهیجانوانگیزشحاصلازاهدافشپیشميرودوبرموانع
غلبهميکند.غمواندوهوکسالت،میوههايتلخفقدانهدفومقصوداست

وبرخوردارياززندگيشادکامومفرحثمرهتحققاهداف.
طبقآماربهدستآمده،8۹درصدازمراجعهکنندگانبهمشاوران،احساس
ميکنندکهچیزيمهمواساسيکمدارندودرواقعهیچگونهمقصوديرا
درزندگيجستجونميکنند.آنانبرايارضايانگیزههايکمبود،بهشدتبه
دنیايواقعيمتکيهستندوهرآنچهایناتکاراتهدیدکندبرایشانوحشت
انگیزاست.اینافرادبهرغمبرخورداريازمظاهرحیاتمادي،ازاحساس
رضایتوخشنوديدرونيبينصیباندزیرابهایندرجهازرفعتاندیشه
نرسیدهاندکهجذبمعناومنظوريشوند.احساسميکننددیگرچیزي
ندارندتابهآنبیاویزند.زندگيروحي،عاطفيومعنويآنانازفعالیتباز
ایستادهاست.ازاینروبرايگریزازاحساسپوچيوبیهودگيبهالکلومواد
مخدرپناهميبرند.آرياینویژگيانساناستکهتنهابانگرشبهآیندهمي
تواندزندگيکند.بایدبرايادامهزندگيدلیليداشتودرراههدفيکوشید،

درغیراینصورتزندگيمفهومخودراازدستميدهد.
بهمجرداینکهاهدافيارزشمندبرگزینیدودرجهتتحققآنگامبردارید،
حسميکنیدکهشخصامسئولهدایتزندگيوگرایشيهستیدکهبراي
سرنوشتخویشبرگزیدهاید.دراینجاذکرنکتهايضرورتدارد.اینکهسهم
شماازنشاطوشادمانيباتسلطيکهبرزندگيخویشداریدنسبتمستقیم
دارد.بعکسهرگاهمعلولنیروهايبیرونازخودباشید،احساساتوهیجانات

منفيبروجودتانمسلطشدهوشمارادرچنگالخودميگیرد.
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هدفگذاريوتالشروزبهروزدرجهتتحققآنبهشمامجالميدهد
کهبرزندگيخویشتسلطآگاهانهداشتهباشیدوعنانزندگيخویشرابه

دستگیرید.

تعيين هدف، شرط الزم براي آرامش خيال
راستيچگونهميتوانبرغمواندوهچیرهشد؟بهترینوسریعترینشیوه
برخوردباایناحساسزمینگیرکننده،پیرويازهدفوبرنامهايروشناست

کهآرزویيسوزانآنراپشتیبانيکند.
واقعیتامرایناستکهذهنناهشیار،صرفنظرازاینکهفکرشمامثبتباشدو
یامنفي،هربار،تنهاميتواندبررويیکاندیشهکارکند.بنابراینوقتيهدف
خودراکانونتوجهقراردهید،طبعانميتوانیدبهنکتهايمنفيبیندیشید.
اینفرآیندکهدرروانشناسيبهقانونجانشینسازيموسوماستاینحقیقت
راثابتميکندکههرگاهبرايتحققمهمترینجنبههايزندگیتانبهشدت
سرگرمکارباشید،فرصتيبرايتوجهبهنگرانيوسایرهیجاناتمنفيدرکف
اختیارنخواهیدداشت.یکفیلسوفمعروفزمانيگفت:برايشناختبزرگي
افراد،ببینیدچیزهایيکهنگرانيآنانرافراهمميکندتاچهاندازهبزرگاست.
شمابایستيباتوسلبهنیرويذهنوانضباطنفس،اهدافتانراکانونتوجه
قراردهید.چراکهمایهومحرکاصليمغزشما،افکارمسلطوغالببرذهنتان
استکهشمارابهسويشرایطگوناگونوکسبعادتهايتازهسوقميدهد
وبهآمالوآرزوهایتانجامهعملميپوشاند.تنهاکافياستکهبهمدت2۱
روز،یعنيزمانموردنیازبرايبیرونجهیدنجوجهازتخم،ذهنرابهخواسته
خویشمتمرکزکنیدتاعادتتازهدرجوهرذاتشمامستقرشودویکعمر
بهطورمداومبهاهدافتانبیندیشید،بهطورقطعميتوانیدابعادمختلف
شخصیتخودراتغییردادهوآنراباخوشبیني،نشاط،هیجان،انگیزشو

شورواشتیاقبیارائید.
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