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  (CHARLES HANDY)چارلز هندی

که به گفته خودش نقش مهمی  میالدی در ایرلند زاده شد. پدرش یک کشیش پروتستان بود 2391در سال 

در رشته  2311در زندگی او ایفا کرده و تمایل به پرسیدن چرا را در او تقویت کرده است. هندی در سال 

فلسفه و تاریخ کالسیک از دانشگاه آکسفورد با درجه ممتاز لیسانس گرفت. سپس به مدت ده سال به عنوان 

 (ROYAL DUTCH SHELL)د.شل مشغول به کار ش مدیر فروش شرکت رویال داچ
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فارغ التحصیل شد و سپس در مدرسه مدیریت اسلوان MITدر رشته مدیریت در دانشگاه  2391اما در سال 

به کار پرداخت. او در این مدت با وارن بنیس متفکر مشهور مدیریت آشنا شد و از او بیشترین تاثیر را می 

 پذیرد. او بینس را پدر معنوی خود می خواند.

 LONDON)لندن آن به انگلستان بر می گردد و در تشکیل و تاسیس مدرسه کسب و کار پس از

BUSINESS SCHOOL)  موفق به اخذ درجه استادی در دانشکده  2311فعالیت می کند و خود در سال

مشغول به کار بود و  (BBC)مفسر بی بی سیبه عنوان مدیریت در رشته روانشناسی می شود. او سالها 

ی کسب کرد. چارلز هندی معروفترین و اثرگذارترین چهره اروپایی در میان متفکران و شهرت جهان

 است مدیریت زبردست مشاور و برجسته اجتماعی فیلسوف یک او. رود می شمار اندیشمندان علم مدیریت به

ا خود ی مشاوره و تحقیق در حوزه های مختلف سازمانی واجتماعی و مدیریتی را بمتماد سالیان تجربه که

 .همراه دارد

 

 

 

کتاب در زمینه های طبیعت کار، عمر سازمانی، اخالق و ارزشها،  21هندی نویسنده ای تواناست که تاکنون 

جستجوی معنا در زندگی و کار و آینده کار تالیف و منتشر ساخته است که بیش از یک میلیون نسخه از آنها 

نکات نغز و راهگشا در حوزه های اجتماعی و مدیریتی است به فروش رفته است. کتابهای او همگی سرشار از 

که با نگرشی بدیع و زبانی فصیح ارائه شده است. به تعبیر وارن بینس، چارلز هندی فردی است که به حوزه 

مدیـریت، وقار و جذبـه ای فیلسوفـانه بخشیـده است. از همیــن روست که او با هنرمندی سحرانگیزی 

مدیریتی در اداره سازمانها را بر خـدایان اسطوره ای یونـان قدیم تطبیق می دهد و سبکها و شیوه های 

جایگاه مناسب اختالط فرهنگها و توازن فرهنگها و خلوص فرهنگی و تناسب فرهنگی را مشخص می سازد. او 

وندی را در این راه از واژگان خاص خود بهره می جوید و انواع سازمانهای شبدری، فدرال، هوشمند و شهر

معرفی و تشریح و مقایسه می کند. ذهن وقار و بیان بلیغ او در پی آن است که به آدمیان و رهبران و 

سازمانها و نهادهای اجتماعی و حکومتها نهیب زند که تغییر را بشناسند و راههای مواجهه با آن را بیابند. او 
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د. راه حل مقابله با این ناپیوستگی به نظر او این عصر را عصرسنت گریزی و تغییرات سریع ناپیوسته می دان

شیوه نگرش متفاوت و به تعبیر او تفکر واژگوناست. هندی گاه عصر کنونی را عصر تناقض و تضاد معرفی می 

کند کـه در جنبـه های مختـلف آگاهـی، کـار، بهـــــره وری، زمان، سازمان، فردگرایی، بازنشستگی و 

و همگان را به تحت کنترل درآوردن آنها دعوت می کند. او جنبه های مثبت و  عدالت خود را بروز می دهد

منفـی نظام سرمایه داری را برمی شمرد و گالیه و نگرانی خود را از اینکه پول به عنوان مهمترین شاخص 

پیروزی مطرح شده و ثروت ناشی از نظام بازار به درستی توزیع نشده پنهان نمی کند و به صراحت خشم 

خود را اعالم می دارد. او براین باور است که روح تشنه انسان و جوامع انسانی صرفاً بااقتصاد مبتنی بر پول 

سیراب نمی شود و از همین روست که همگان را به آغاز دگرگونی از خود فرا می خواند و مسیر تعالی و 

 ..جاودانگی را نشان می دهد

 

          

 

 

 چارلز هندی را می خوانیم:در زیر مصاحبه ایی با 

 شما عصر کنونی را عصر سنت گریزی نام نهــاده اید. چرا کتابـی را به همین نام تالیف کـرده اید؟

 

آینده ای که امروز آن را پیش بینی می کنیم اجتناب ناپذیر نیست. اگر بدانیم که می خواهیم چگونه  -

ر تغییر، ما می توانیم و باید که مسئول سرنوشت خویش باشیم می توانیم بر آن تاثیر بگذاریم. در روزگا

باشیم. عقیده من به این موضوع، دلیل تالیف آن اثر است. اگر کتاب به مردم کمک کند که به چیزها به گونه 

ای متفاوت بنگرند، اگر مردم شروع به تفکری سنت گریز نمایند و سعی کنند دنیای خود را بدان گونه که 

کند ید باشد شکل دهند به هدف خود رسیده ام. امیدوارم که پیام روشن باشد: زمان تغییر میفکر می کنند با

 .و ما باید با آن تغییر کنیم
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تغییر در تقسیم بندی شما به دو دسته تدریجی و ناپیوسته تفکیک شده اند و دنیای آینده را عصر تغییرات 

 چیست؟ناپیوسته نامیده اید. تفاوت این دو نوع تغییر در 

چهل سال قبل اغلب مردم گمان می کردند که تغییر به معنای چیزی است که کمی بهتر از وضع قبلی  -

باشد. آنها این تغییر تدریجی را انتظار می کشیدند و از آن استقبال می کردند. البته تغییر تدریجی ناگهان به 

امروزه تغییر تصادفی تر و به تعبیری  تغییر ناپیوسته تبدیل می شود. سرعت تغییر افزایش یافته است.

هیجان انگیزتر است. امروزه در بسیاری از عرصه های زندگی اعم از کار، پول، صلح یا آزادی و سالمت یا 

خوشبختی نمی توانیم تغییرات را پیش بینی کنیم، حتی نمی توانیم با اطمینان بگوییم در زندگی خود ما 

سته البته تغییری راحت است. در چنین حالتی گذشته چراغ راه آینده است. چه اتفاقی خواهدافتاد. تغییر پیو

چون اغلب مـــــردم تغییر را خوش نمی دارند، تغییر ازطریق بحران و ناپیوستگی بر آنها تحمیل می شود. 

هنگامی که به گونه ای غیرمنتظره با چیزی تازه مواجه می شویم یا وارد عرصه جدیدی می شویم رویاروی 

 .امکاناتی تازه قرار می گیریم و قسمتهایی از خودمان را کشف می کنیم کــــه هیچگاه بر آن واقف نبوده ایم

 

ناپیوستگی یک تجربه بزرگ است مشروط بر آنکه آن را از سر بگذرانیم. آیا ناپیوستگی بحران فاجعه آمیز 

 است؟ چگونه باید با آن برخورد کرد؟

اجعه نیست. تغییر ناپیوسته بهترین راه پیشرفت برای جامعه ای است که یک به عقیده من ناپیوستگی ف -

مسیر مشخص را طی می کند و به ردپاها و چشم بندهای خود خو گرفته است. اگر خواهان بهره گیری 

بیشتر از فرصت و پذیرش خطر کمتری باشیم الزم است تغییرات را بهتر درک کنیم. کسانی که سمت وسوی 

رک می کنند بهتر می توانند ازاین تغییـــرات به نفع خود بهره برداری کنند. جامعه ای که از تغییر را د

تغییر استقبال می کند می تواند به جای آنکه صرفاً در مقابل آن واکنش نشان دهد آن را به خدمت بگیرد. 

دنیایی که تغییر تدریجی پذیرفتن تغییر ناپیوسته به معنای بازاندیشی کامل در شیوه آموختن چیزهاست. در

است تقلید از بزرگترها هم در عرصه دانش و هم مسئولیت معقول است، اما در شرایط ناپیوستگی به هیچ 

 .وجه مسلم نیست که همچنان باید راه و رسم آنها را ادامه داد

 پس چگونه باید رفتار کرد؟

می کند که به تفکر واژگون بپردازیم. اندیشه  تغییر ناپیوسته مستلزم اندیشیدن ناپیوسته است یعنی ایجاب -

واژگون ناپیوسته هیچگاه موردپسند حامیان پیوستگی و حفظ وضع موجود نبوده است. تفکر واژگون از 

شخص دعوت می کند که مسائل نامحتمل را درنظر بگیرد. در زمانه ناپیوستگی هیچ امکانی را نباید ازنظر 

اندیشی های تازه است. نگاه کردن به چیزها به صورت واژگون، از عقب به  دور داشت. زمـــــان زمانه خیال

جلو، یا از درون به بیرون، شیوه ای برای برانگیختن نیروی تخیل و قدرت خالقه ما در عصر سنت گریزی 
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است. شخصی که تصمیم می گیرد با هر کار کوچکی به مثابه فرصتی برای یادگیری برخورد کند درمی یابد 

شپزی نیز می تواند فعالیتی خالق باشد. تفکر واژگون هیچ چیز را تغییر نمی دهد بجز شیوه تفکر ما را، که آ

اما همین تغییر می تواند همه چیز را به کلی متفاوت سازد. اگر بخواهیم گرفتار سرنوشت قورباغه ای که زنده 

 .ن استقبال کنیمزنده می جوشد نشویم باید در جستجوی تغییر ناپیوسته باشیم و از آ

 

 از تغییرات به منزله فرصتی برای یادگیری نام بردید. چگونه این فرایند می تواند صورت گیرد؟

تغییرواژه دیگری برای رشد و مترادفی برای آموزش است. اگر ما بینش، عادات و شیوه عملمــان را تغییر  -

کشفیات تازه، روشنگری تازه و آزادیهای تازه باشد: دهیم دورانی که در آن به سر می بریم می تواند دورانی از 

عصر یادگیری حقیقی. عصر سنت گریزی به ناگزیر چیزی شبیه به نوعی اکتشاف خواهدبود، اما اکتشاف قلب 

یادگیری و تغییر و رشد است. این چیزی است که به آن اعتقاد دارم و به من امید می دهد. به عقیده من 

ادگیرنده است. حرکت و تغییر ضروری است و ازطریق تغییرات است که ما یاد می انسان اساساً موجودی ی

گیریم رشد کنیم، هرچند این رشد همیشه بدون درد صورت نمی گیرد. اگر از مردم بخواهید که سه مورد از 

سب آموزنده ترین تجربیات زندگی خود را بیان کنند آنها هیچگاه از درسهایی که خوانده یا درجاتی که ک

کرده اند صحبت نخواهندکرد بلکه از رویاروئیهای خود با مرگ، با بحرانهایی که با آن مواجه شده اند و تقابلها 

» پیوستگی»یا چالشهای غیرمنتظره سخن خواهندگفت. به عبارت دیگر، آنها از زمانی صحبت خواهندکرد که 

هنمایی نداشته اند که به آن مراجعه کنند. از میان رفته است. هنگامی که تجربه گذشته، قواعد یا کتاب را

 .بنابراین، تغییر ناپیوسته اگر به درستی موردتوجه قرار گیرد، مسیری است که ما در آن رشد می کنیم

 

 بنابراین به نظر می رسد این فرایند هیچگاه نباید متوقف شود و خاتمه یافته تلقی گردد. این طور نیست؟

سالگی خاتمه یابد. یادگیری هم مثل  21یا  29فکر کنیم یادگیری می تواند در این از ساده لوحی است که  -

 .زندگی باید همواره استمرار داشته باشد

زندگی خود بهترین محیط یادگیری و تجربه است. اگر تغییر به واقع همان یادگیری است، آمــوزش باید به 

زندگی خویش انجام دهد. اما این آموزش آن مهمترین سرمایه گذاری تبدیل شود که هرکسی می تواند در 

چیزی نخواهدبود که اغلب ما از آموزش فهمیده ایم؛ چیزی که باید هرچه سریعتر و محترمانه از شر آن 

خالص شد! آموزش باید دوباره اختراع شود. یادگیری در سراسر زندگی ما اتفاق می افتد مگر آنکه راهش را 

رای کسانی که عاشق یادگیری هستند، تغییر نه مشکل آفرین است و نه سد کنیم. من اطمینان دارم که ب

 .تهدید تلقی می شود بلکه صرفاً یک فرصت هیجان انگیز دیگر است

 

 تفاوت مفهوم این نوع یادگیری با آنچه شما اشاره کردید که اغلب از آموزش فهمیده ایم چیست؟
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و مطالب از معلم به ما بود. بعداً دریافتم که در مدرسه نخستین تصور خود من از یادگیری، انتقال پاسخها  -

هیچ چیزی نیاموخته ام که در خاطرم مانده باشد. درهمه آن مطالب هیچ صحبتی از تغییر نبود. یادگیری 

واقعی همواره چیزی درحدود پاسخگویی به یک پرسش یا حل یک مسئله است. من کی هستم؟ چگونه باید 

هنگامی که سوال نداشته باشیم پـــاسخ هم نیاز نداریم. من دریافته ام که یادگیری به  این کار را بکنیم؟ و...

مثابه چرخی است که به چهار قسمت تقسیم شده است: پرسشها، نظریه ها، آزمونها و تأمالت. من آن را به 

مطلوب  مثابه یک چرخ توصیف می کنم تا تاکید کنم که همواره دور می زند. مجموعه پرسشی که پاسخ

خود را دریافت کرده، آزمون شده و درباره آن تأمل شده باشد به یک مجموعه پرسش دیگر منتهی می شود. 

این چرخه ویژه زندگی است. یادگیری فقط دانستن پاسخها نیست. دانستن پاسخها در بهترین حالت 

یادگیری نه شبیه  یادگیری تجزیه وتحلیل مسائل است که باعث تغییر یا رشد شخصیت شخص نمی شود.

مطالعه است نه شبیه کارآموزی، نوعی قالب ذهنی و عادت است، شیوه ای از فکر کردن درباره چیزها و رشد 

کردن. یادگیری دریافت آن چیزهایی نیست که دیگران از قبل می دانند بلکه حل مسائل ما برای مقاصدی 

آزمون حاصل می شود و سرانجام راه حلی که به است که خود برگزیده ایم و ازطریق طرح مسئله، اندیشه و 

 .دست می آید به بخش جدیدی از زندگی ما تبدیل می شود

 

 چرا برای اغلب ما این چرخ نمی گردد یا کار نمی کند یا قفل می کند؟

من اطمینان دارم که انسان متولد می شود که بیاموزد. کافی است به یک بچه کوچک نگاه کنیم تا ببینیم  -

ـــــه این چرخ با چه شدتی می چرخد. به حرکت درآوردن این چرخ دشوار است و بــــرای بعضی کـ

هیچگاه آغاز نمی شود. آنها نه سوالی دارند و نه درپی پاسخی هستند؛ آدمهای راضی یا کودن. ما غالباً هر 

 .چهار مرحله چرخ را نیز طی نمی کنیم

 

 یر و یادگیری از یکدیگر جدا نیستند؟بنابراین، مطابق نظر شما نظریه های تغی

اگر تغییرصرفاً واژه دیگری برای یادگیری باشد پس نظریــــه های یادگیری نیز باید نظریه های تغییر  -

باشند. آنها که همواره درحال یادگیـــــری هستند همان کسانی هستند که می توانند بر امواج تغییر سوار 

ا سرشار از فرصتهای تازه ببینند. نظریه یادگیــری هسته اصلی تغییر را تشکیل شوند و دنیای تغییر یابنده ر

 .می دهد. می توان گفت اگر خواهان تغییر هستید سعی کنید بیاموزید

شما عصر جدید را عصر سنت گریزی و عصر تضاد و تناقض معرفی کرده اید . از تغییرات ناپیوسته، عدم 

ن سخن گفته اید. تفکر جدید درباره سازمانها را با واژه هایی نظیر سازمان قطعیت، ناپیوستگی و تفکر واژگو

 شبدری، فدرال، هوشمند، شهروندی بیان کرده اید. چرا بر استفاده از واژگان و زبان جدید تاکید دارید؟

ارهای زبان جدید الزم است تا شیوه های جدید اداره سازمانهای جدید را توصیف کند. واژگان جدید از رفت -
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جدید خبر می دهند. تغییر زبان و واژه ها خبر از تغییر بینش و شیوه جدیدی از نگاه کردن به جهان می 

 .دهد

 

 فلسفه نامگذاری سازمان شبدری چیست؟

شبدر نشان ملی ایرلند و گیاه کوچکی است که به هریک از ساقه هایش سه برگ چسبیده است. من آن را  -

ه کار می گیرم تا این نکته را روشن سازم که سازمان امروزی از سه گروه مختلف بــــه گونه ای نمادین ب

مردم تشکیل شده است، گروههایی که انتظارات متفاوتی دارند و شیوه مدیریت بر آنها فرق می کند. اکنون 

 .بجای یک نیروی کار، سه نیروی کار وجود دارد که میزان تعهد هریک به سازمان متفاوت است

 

 سه نیروی کار کدامند؟این 

نخستین برگ شبدر نمایشگر کارکنان اصلی است که من ترجیح می دهم آنها را هسته متخصص بنامم زیرا  -

از افراد صاحب صالحیت، متخصصــــان یا تکنسین ها یا مدیران تشکیل می شود. اینها کسانی هستند که 

 .برای سازمان ضروری اند

ازمان را از دست داده اید. به این افراد نمی توان امر و نهی کرد و به آنها گفت اگر آنها را از دست بدهید س

چه کار بکنند. آنها خود را به نوعی شریک شرکت می داننـــــــد و می خواهنـــد به آنها به چشم همکار 

 .نگاه کنند نه زیردست

 

 ا انجام خواهند داد؟هسته متخصص سازمان معموالً کوچک است. در این صورت چه کسانی کار ر

 

این کار به وسیله پیمانکارانی که با سازمان قرارداد می بنـدند و من آن را برگ دوم شبدر می نامم انجام  -

می گیرد. سازمان شبدری اگر خرد بــــــر آن حاکم باشد برای کارهای خسته کننده قرارداد می بندد و در 

نی کار به کسانی واگذار می شود که در آن به نوعی تخصص ازای اخذ نتیجه، حق الزحمه می پردازد. یع

 .رسیده اند و به لحاظ نظری باید بتوانند آن را بهتر و با هزینه ای کمتر انجام دهند

 

 نسبت درصد ارائه کارها به بیرون چقدر است؟

یا خدمتی  درصد از ارزش محصول 18محاسبات انجام شده به وسیله بعضی سازمانها نشان داده است که  -

 .هستند 18-18که ارائه می دهند توسط افراد خارج از سازمان انجام شده است. این سازمانها 

 

 و سومین برگ شبدر؟
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سومین برگ شبدر، نیروی کار انعطاف پذیر یا کلیه کارگران پاره وقت و موقتی هستند که در دورانهــــای  -

کار انعطاف پذیر هیچ گاه تعهد یا بلندپروازی کارکنان هسته  اوج کار برای رفع نیاز استفاده می شوند. نیروی

ای را نخواهد داشت. آنها خواهان دریافت حقوق و برخورداری از شرایطی آبرومندانه و برخورد مناسب و 

 .همراهانی خوب هستند

 

 سازمان شبدری چگونه باید اداره شود؟

زوماً به معنای آسان بودن نیست. هریک از برگهای سازمان شبدری به ظاهر منطقی است اما منطقی بودن ل -

شبدر باید به گونه ای متفاوت سازماندهی شود و در عین حال بخشی از کل سازمان باشد. هسته سازمان 

افراد باهوش هستند. این افراد خود را حرفه ای می دانند که به راحتی بین سازمانها جابجا می شوند، بنابراین 

رت حرفه ای برخورد شود. نیروی کار انعطاف پذیر نیز باید جدی گرفته شوند زیرا آنها بیشتر باآنها باید به صو

به یک شغل و گروه کاری متعهدند تا به مقام یا سازمان. پیمانکاران نیز حق الزحمه دریافت می کنند نه 

ند و نه از طریق بررسی حقوق. بنابراین، سازمان می تواند کنترل خود را فقط از طریق بررسی نتایج اعمال ک

 .روشها

 

 وجه دیگر سازمانهای مورد نظر شما سازمان فدرالی است. منظورتان از فدرالیسم چیست؟

فدرالیسم ابزاری قدیمی برای حفظ تعادل مناسب و معقول بین کوچک و بزرگ است. فدرالیسـم به این  -

د و تا انـدازه ای هویت مشترک داشته مفهـوم است که تعدادی گروه منفرد زیرپـرچمـی واحد جمـع شون

باشند. فدرالیسم نوعی تمرین در موازنه قدرت است. فدرالیسم بهترین شیوه برای معنادارکردن سازمانهای 

بزرگ و راهی مناسب برای مرتبط کردن اهداف سازمانهای بزرگ با افراد تحت پوشش آنهاست. فدرالیسم 

گ را داشته باشد که به آنها امکان می دهد در بازار و مراکز مالی سعی می کند از یک طرف مزیت اندازه بزر

نفوذ داشته باشند و از صرفه جویی مقیاس استفاده کنند و از طرف دیگر کوچک باشند و از انعطاف پذیری 

 .برخوردار باشند

 

 آیا با تغییر و تناسب ساختار و تفویض اختیار می توان به فدرالیسم رسید؟

زی بیش از یک ساختار است. فدرالیسم متضمن تغییر در اندیشیدن راجع به افراد و توانائیهای فدرالیسم چی -

آنها و شیوه درخواست کار از آنها و اداره کردن آنهاست. ساختار به خودی خود یک سازمان فدرال را به وجود 

و به نوعی عدم تمرکز فاقد نمی آورد. اگر فدرالیسم غلط درک شود می تواند بدتر از فقدان فدرالیسم باشد 

 .کارایی تبدیل می شود

 یک سازمان فدرال چگونه اداره می شود؟
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در یک سازمان فدرال، مرکز کنترل کامل را در دست ندارد اما واقعاً در قلب امور است. فقط مرکز می تواند  -

. اما ابتکارها، انگیزه ها و در قالب استراتژی های جهانی فکر کند و بخشهای مستقل را به یکدیگر پیوند دهد

انرژی غالباً از بخشها سرچشمه می گیرد. سازمانهای فدرال سازمانهای تخت هستند و هسته های بخشهای 

آن فقط چهار یا پنج سطح خواهند داشت. در مدل فدرال، کنترل و قدرت همواره در یک مکان نیستند. 

به محل زندگی مردم برده شود و نه بالعکس. فدرالیسم  امروز فدرالیسم این امکان را پدید می آورد که کار

 .یک اقدام ضروری در فرآیند تحول سازمانهاست

شما در کتاب خدایان مدیریت با ذهن و زبان خاص خود درصدد تطبیق انواع سازمانها با خدایان یونان قدیم 

 هستید. چه احساسی نسبت به این کتاب دارید؟

ه های من است. هنوز بیش از همه بقیه کتابهایم برایم غرورآفرین است. گفته اند این کتاب محور تمام نوشت -

هر مولف در عمرش فقط یک کتاب می نویسد و مضمون کتابهای بعدی او تنها اشکال تغییر یافته همان 

 .موضوع اول است

یونان قدیم متوسل اگر چنین باشد بنابراین، این کتاب همان یک کتاب است. چرا در این کتاب به خدایان 

 شده اید؟

من خدایان چهارگانه را به عنوان نهادهای سبکهای مختلف مدیریت قابل تشخیص در سازمانها یا به عبارت  -

دیگر فرهنگهای مختلفی که در سازمانها وجود دارند به کار برده ام: زئوس مظهر فرهنگ باشگاهی، آپولو 

 .و وظیفه گرایی و دیونیسوس مظهر فرهنگ اصالت وجود مظهر فرهنگ نقشهـــا، آتنا مظهر فرهنگ کار

 

 سازمان زئوس چگونه سازمانی است؟

سازمانی که این فرهنگ را به کار می برد از روش تقسیم کار مبتنی بر وظایف یا محصول استفاده می کند.  -

فرادی که به خدای حامی این فرهنگ زئوس است. فرهنگ مزبور محافلی متشکل از افراد هم فکر است، ا

جای ارتباطهای رسمی از راه تماسهای شخصی و همدلی کار می کنند. این باشگاهها مقرراتی خشک و خشن 

 .دارند. فــرهنگ باشگاهی را می توان در سازمانهای کوچک کارآفرین مشاهده کرد

 این فرهنگ در چه مواردی می تواند موثر باشد؟

تصمیم گیری بسیار عالی است. بدیهی است سرعت لزوماً تضمین فرهنگ باشگاهی برای ایجاد سرعت در  -

کننده کیفیت نیست. این فرهنگ سرعت را بااستفاده از شیوه های نامتعارف در ارتباطات یعنی تفاهم و 

 .همدلی به دست می آورد و به شبکه هایی از مراودات دوستانه، یاران و همپالگیهای قدیمی وابسته است

 

 ای مبتنی بر فرهنگ آپولوئی چیست؟خصوصیات سازمانه
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در سازمانهای آپولوئی فرد بیشتر یک نقش به شمار می رود تا یک شخص. ابتکار عمل ناشی از تصمیم  -

مقامات مافوق است نه بدنه سازمان و خالقیت، در اغلب مواقع به عنوان عامل اختالل در کار محسوب 

یرا آپولو خدای نظم و ترتیــب و قانون به شمار مـــــی شود. خدای نگهبان این فرهنگ آپولو است. زمی

 .رفت. در این فرهنگ افراد به عنوان قطعــات ماشین یا تکه های انسانی قابل جایگزین به شمار می روند

 

نقش، یعنی مجموعه ای از وظایف معین دارای ثبات است. در فرهنگ نقشها فرد صرفاً وظایف شغلی خود را 

یشتر انجام می دهد. موسسات انحصاری مثل صنایع دولتی نمونه تمام عیــــاری از این نه کمتر و نه ب

فرهنگ به شمار می روند زیرا منطقاً می تــــوانند از قدرت پیش بینی برخوردار باشند و در حیطه فعالیت 

 .خود با هیچ نوع رقابتی روبرو نیستند

تقسیم شود تا جایی که نموداری از مراحل کار سازمانی یا  فرهنگ کارهای سازمان می تواند به اجزاء کوچکتر

سیستمی از نقشهای مقرر در قالب شرح مشاغل پدید آید. سبک آپولو با فرض اینکه فردا نیز مانند دیروز 

 .خواهد بود سبکی بسیار عالی است

 فرهنگ آتنا چگونه فرهنگی است؟

پندارد. مستمر برای حل موفقیت آمیز مشکالت می این فرهنگ عمده ترین دل مشغولی مدیریت را کوشش -

خدای این فرهنگ آتنا الهه جنگ و حامی اودیسه بزرگترین حالل مشکالت صنعتگران و دریانوردان 

پیشاهنگ است. این فرهنگ تخصص را به عنوان یگانه مبنای قدرت و نفوذ به رسمیت می شناسد. در این 

و حل مشکل محصول کار سازمــان محسوب می شود.  تاکید است فرهنگ تیم و کار تیمی مورد

قابلیت پیش بینی، خمیرمایه این نوع مدیریت به شمار می رود. بنابراین، برای کارهای یکنواخت و تنوع و نه 

 .بدون تغییـــر ساخته نشده اند. فرهنگ آتنا مناسب کارهای دارای ماهیت توسعه و تحول است

 

 صوصیات فرهنگی در سازمانهاست؟دیونیسوس نشان دهنده چه نوع خ

در این فرهنگ علت وجودی سازمان کمک به فرد برای رسیدن به هــــدفهای او شمرده می شود. البته  -

نمی توان انتظار داشت تعداد زیادی از این سازمانها را در اطراف خود مشاهده کنیم. به طور یقین در کسب و 

دانان، تحلیل گران سیستم و دانشمندان پژوهشگر نمونه ای از آن  کار یا صنعت وجود ندارد. پزشکان، حقوق

هستند. فرهنگ اصالت فرد هنگامی که توانایی و مهارت سرمایه اصلی و مهم سازمان به شمار می رود بسیار 

کارآمد است. افراد پیرو دیونیسوس هیچ رئیسی را به رسمیت نمی شناسند. در سازمان آنها مدیریت کاری 

فتاده و معمولی است. این سازمانها مبتنی بر توافق اند که مدیر در آنها با رضایت افرادی که اداره پیش پا ا

 .می شونــد مدیریت می کند نه بااستفاده از اختیارات واگذار شده توسط صاحبان شرکت

 

 می توانید به اختصار این فرهنگها را باهم مقایسه کنید؟
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در سازمانهای آپولوئی قدرت بر فراز و در سازمانهای زئوسی در مرکز و در سازمانهای آتنایی قدرت در شبکه  -

پراکنده است. دراین سه فرهنگ فرد تابع سازمان است اما در دیونیسوس نه. فرهنگهای زئوس و دیونیسوس 

ست و باید ازطریق مداخله برای موقعیتهای اضطراری مناسب هستند که در آنها غریزه و سرعت موثر ا

 .شخصی حل و فصل شود. آتنا برای خالقیت و آپولو برای اداره کارخانه مناسب به نظر می رسند

 

شما از عقب نشینی آپولو به عنوان یک تحول یاد کرده اید. چه عواملی این عقب نشینی را بر آپولو تحمیل 

 کرده است؟

ت عدم تغییر احتماالً پس از چندی خود را تخریب سیستم های آپولویی بزرگ غیرفدرال در صور -

خواهندکرد. موج مقاومت در برابر آپولو و بنگاه گرایی بوروکراتیک را نمی توان متوقف ساخت. آپولو باید 

عقب نشینی کند. آپولو باید به اتخاذ چهره ای انسانی و خندان تشویق شود. درصورتی که بزرگی مقیاس، 

ب تحمیل غیرانسانی آپولو به ما شود در آن صورت، بزرگی مقیاس و همسویی و همسویی و یکنواختی موج

 .یکنواختی باید کاهش یابد. باید گفت این تحول در حال وقوع است

 

 روند وجود و تاثیر خدایان در سازمانها چگونه بوده است؟

که آنها از فرهنگ باشگاهی  اگر تاریخ بیشتر سازمانها را موردبررسی قرار دهیم به این نکته پی می بریم -

)زئوس( به فرهنگ نقشها )آپولو( تغییر شکل داده و متعاقباً درموارد نیاز به تغییر و توسعه، فرهنگهای وظیفه 

گرا )آتنا( و اگزیستانسیالیستی )دیونیسوس( نیز به آن افزوده شده است. به عبارت دیگر، زئوس به موازات 

 .و می شود، آنگاه برای حفظ روند توسعه وجود آتنا الزم استرشد سیستم موجب پیدایش آپولـــــ

 

 آیا سازمانها را می توان با یک خدا اداره کرد یا ترکیب خدایان الزم است؟

سازمانها تقریباً همواره برای تکمیل کارهای گوناگون خود به ترکیب و اختالطی از فرهنگهای متفاوت نیاز  -

ابد که فعالیتها به شیوه ای مناسب با یکدیگر مرتبط شده و برای آنها هدف دارند. مدیریت میانی تحقق می ی

و جهتی مشترک درنظر گرفته شود. بنابراین، مدیر باید هر چهار فرهنگ را در سازمان جمع کرده و به 

خدمت بگیرد و بتواند از هریک از خدایان در شرایط مناسب استفاده کند. تک خدایی اساطیری برای بیشتر 

زمانها نادرست است. انتخاب و تلفیق خدایان هرگز کار ساده ای نیست. نوعی انقالب فرهنگی الزم است. سا

 .استفاده از ساختار آپولویی با نیروی کار آتنی و دیونیسوسی فاجعه ای پرخرج خواهدبود

 

ر صورت نگیرد چه برقراری توازن بین خدایان در اداره سازمانها به چه نحو باید انجام شود؟ و اگر این کا

 تبعاتی دربردارد؟
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درصورتی که سازمان موفق به ایجاد ارتباط بین فرهنگها نشود فاصله ها با منابع هدررفته پر خواهدشد.  -

منابع هدر رفته نشانه عدم کارایی یا عدم صالحیت است که خود محصول مدیریت آشفته یا سردرگم است. 

ز فرهنگها و خدایان باشد باز هم الزم است یکپارچگی سازمان حفظ حتی اگر سازمان دارای ترکیبی مناسب ا

شود. خدایان باید با یکدیگر مرتبط شوند. انزوای فرهنگی بخشهای سازمان می تواند تمام سازمان را تخریب 

کند. برای ایجاد توازن بهتر است از حداقل هماهنگی استفاده کنیم زیرا هر چه میزان هماهنگی بیشتر باشد 

 .عالقگی یا بی تفاوتی در سازمان بیشتر خواهدشد بی

 شما از خلوص فرهنگی بخشهای سازمان و نظریه تناسب فرهنگی سازمان نام برده اید. منظورتان چیست؟

 

درون محدوده هر فعالیت یا بخش سازمان باید خلوص فرهنگی وجود داشته و فرهنگ غالب یکسان باشد.  -

بیش از یک خـــــدا نیاز دارند لکن افراد تک خدایی اند. آنها در هر مقطع گرچه سازمانها در مواردی به 

زمانی از کار فقط یک خدا می خواهند. فرهنگها باید ازنظر داخلی همسو و یکدست باشند. آنگاه که 

خدایـــان در محدوده یک فعالیت به رقابت می پردازند آشفتگی بروز می کند. اما نظریه تناسب فرهنگی 

درنظر گرفتن و برگزیدن فرهنگی متناسب در موقعیتی متناسب برای هدفی متناسب. هیچ یک از  یعنی

فرهنگها یا سبکهای اداره امور به تنهایی یا به صورت ترکیبی از آنها ذاتاً بد یا نادرست نیست. برای اداره 

ای اسبی خاص نیاز دارد و کردن هر فعالیت تنها یک راه صحیح وجود ندارد. دقیقاً همانطور که هر مسابقه 

هر اسبی مناسب مسابقه ای خاص است، شیوه هایی که برای موقعیت و نوع خاصی از کسب و کار مناسب 

 .است با مــــوقعیت و کسب و کار دیگری به کلی ناسازگارند. من این را نظریه تناسب فرهنگی می نامم

 

 به نظر شما رسالت یک سازمان و کسب و کار چیست؟

ف اصلی یک شرکت این نیست که فقط سودآور باشد. هدف غایی یک شرکت این است که به منظور هد -

ادامه تولید بهتر و بیشتر دست به سودآوری بزند، به عبارت دیگر، این سود و سودآوری ابزاری برای دستیابی 

دمتی را ارائه دهد که به دیگر خواسته هاست. یک سازمان تنها زمانی مجاز به ادامه حیات است که کاال و خ

مفید فوائدی باشد آن هم به قیمتهایی که مردم بتوانند از عهده آن برآیند. شرکتها باید همانند افراد به 

وظایف اجتماعی خود عمل کنند. آنانی که به آفرینش سرمایه های اقتصادی سرگرمند باید به آفرینش 

 .مون خود را به نابودی خواهندکشاندسرمایه های اجتماعی نیز بپردازند وگرنه دنیای پیرا

 

 هستید؟ آیا شما قائل به روح سازمانی

 .احساس آن در سازمانها وجود دارد روح تعریف پذیر نیست ولی هرگاه با آن روبرو شویم درک می شود.

بسیاری از عوامل مثبت همچون نیرو، دلبستگی، کوشش، شیفتگی و کارکرد عالی از ایـــن وضعیت دلخواه 

ی می شود. در چنین محیط هایی به جای من سخن از مـــــا است. شرکتهای پیروزمند می کوشند تا ناش
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روح، شخصیت و گوهر خود را فراتر از آمدن و رفتن گروههای کارکنان قرار دهند: چیزی فراتر از محیط و 

 .فضای کار، چیزی برتر از ساختار و نظام سازمان و حتی فراتر از پاداشهای مادی

 
 چه اندازه سازمانی مناسب است؟

ما به واحدهایی نیاز داریم که آنقدر بزرگ باشند که توانایی انجام مسئولیتهایی را که باید انجام دهند  -

داشته باشند و آنقدر کوچک باشند تا همه اعضا در محدوده واحد سازمانی یکدیگر را بشناسند. یعنی چند 

 نفر؟

 
ی شما بیش از ده نفر در یک گروه و بیش از ده گروه در یک قسمت پایین از نفر. وقت 188تا  218حداکثر  -

 .ده قسمت در یک شرکت دارید ناچارید به روشهای رسمی کنترل و هماهنگی اتکا کنید

 
 نسبت بین کنترل و نظارت، و اعتماد در سازمان چگونه است؟

 
ود دارد. به طوری که هر جا کنترل افزایش بین اعتماد و کنترل نوعی ارتباط متقابل و متوازن کننده وج -

یابد از اعتماد کاسته می شود. اگر انسانها را پیوسته زیرچشم نداشته باشیم کار خود را بهتر انجام می دهند. 

 .وجود فضای احترام آمیز و باور داشتن انسانها به توان آفرینندگی آنها می افزاید

 
 نه شوند؟به نظر شما آیا شرکتها می توانند جاودا

تنها چهل سال است اما شرکتها می توانند در  188گرچه اکنون میانگین عمر شرکتهای مطرح در فورچون  -

زندگی نسلهای پیاپی به کار خود ادامه دهند و اگر جـاودانــه نشوند دست کم می توانند به صورتی نامحدود 

ا داشت. افزون بر هدفمندی باید به ارزشهای برپا بمانند. برای اینگونه دیرپا ماندن باید شایستگی آن ر

بنیادینی پایبند بود. نیز باید به بهسازی روزافزون خود پرداخت. در بررسی همه سازمـــــانهای کهنسال به 

 .این گونه ویژگیها می رسیم

 
 سازمانهای جدید از لحاظ منابع انسانی چه ویژگیهایی دارند؟

درصد از مشاغل، مهارتهای  18گزین مغزها هستند نه عضله ها. برای سازمانهای امروز بیش از پیش جای -

مغزی موردنیاز است. سازمانها بیش از پیش از افراد هوشمندی تشکیل می شوند که کارهای هوشمندانه 

انجام می دهند و اداره کردن آنها حساس تر از اداره کارگران یدی کارخانجات در روزگاران قدیم است. 

د در فکر فراهم آوردن فضایی باشند که در آن دانش همواره نقش کلیدی داشته باشد و مغزها سازمانها بای

مهمتر از دستها باشند. در سازمانهـــــای جدید همه حقوق می گیرند که بیندیشند و کار کنند نه اینکه کار 

دید باید با شیوه های کنند بی آنکه بیندیشند. شیوه اداره چنین مکانی بسیار متفاوت است. سازمانهای ج

 .جدید اداره شوند

 
 مثالً چه نوع شیوه هایی؟
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توافق! سازمان مبتنی بر توافق برای قابلیت اولویت قائل است. جایی برای افراد فاقد قابلیت وجود ندارد. در  -

باشید.  سازمانهای هوشمند نباید در انتظار مشاغل کسالت بار و دریافت حقوق بدون درنظر گرفتن بازده کار

در این سازمانها اقتدار به صورت خود به خودی و همراه با عنوان حاصل نمی شود، بلکه باید کسب شود. 

اقتدار بر مبنای کمک کردن به دیگران برای انجام بهتر کارهاست و این کار ازطریق ارتقای مهارتهای آنها، در 

آنها و کمک کردن به آنها برای حداکثر بهره برداری ارتباط گذاشتن آنها با بقیه سازمان، سازماندهی کارآمدتر 

از منابعی که دراختیار دارند و تشویق مداوم و قراردادن سرمشق در مقابل آنها انجام می گیرد. سازمانی که با 

افراد به مثابه دارایی برخورد می کند و این دیدگاه را دنبال می کند که باید از آنها نگهداری کرد، به آنها 

ورزید و روی آنها سرمایه گذاری کرد رفتارش کامالً متفاوت با سازمانی خواهدبود که مردم را هزینه عشق 

 .تلقی می کند و درپی کاستن از آنها در هر کجا و هر زمان ممکن است

 
 نحوه برخورد با کارکنان فرهیخته چگونه باید باشد؟

 
مدیریت شوند. بیشتر دوست دارند که توسط  افراد هوشمند دوست ندارند که منابع انسانی باشند یا -

همتایان مورداحترام و پذیرفته شوند و رهبری گردند. افراد هوشمند را فقط می توان با شیوه اقناعی اداره 

کرد و نه با فرماندهی. نمی توان از آنها خواست که اطاعت کنند. در سازمانهای جدید جامعه اطالعاتی افراد 

هستند که دارایی محسوب می شوند. سازمانهای جدید برای اینکه دانش را به ارزش دارای مهارتهای مغزی 

خود استفاده « دارایی فکری»افزوده تبدیل کنند نیاز به آن دارند که بیش از پیش از افراد هوشمند یعنی 

 .کنند

 
 آینده مدیریت و رهبری را در سازمانها چگونه می بینید؟

ر فناوری در آمریکا واژه مدیر بتدریج از بین می رود. افراد مدیر نیستند بلکه در سازمانهای جدید مبتنی ب -

رهبران تیم، گردانندگان پروژه، هماهنگ کنندگان و یا به طورکلی مجریان هستند. مدیریت بیش از پیش 

بود، عنوانی است بــــرای یک فعالیت و نه نشان دهنده طبقه ای از مردم. مدیر گذشته عالم به همه چیز 

می توانست همه کارها را انجام دهد و مسئلـــــه ای را حل کند. مدیر دوره جدید می خـــواهد بداند که 

هر مسئله ای را چگونه می توان حل کرد تا ظرفیت سایر افراد نیز برای حل آن شکوفا شود. لغت رهبری 

 .جایگزین لغت مدیریت خواهدشد

 
 می شوند؟آیا رهبران متولد می شوند یا ساخته 

 
من فکر نمی کنم شما بتوانید مهارتها را تعلیم دهید یا آنها را از دیگران یاد بگیرید اما اغلب مسئله این  -

است که در جایی صحیح قرار بگیرید. من اغلب می گویم که زندگی مثل یک سیب است که به دست شما 

طالعات مدیریتی متمرکز بود به مهارتهای می افتد، اما وقتی که فقط شما زیر درخت بایستید. در گذشته م

تحلیلی، تحلیل آینده، بازار، هزینه و منابع و تفکر بر آن بود که اگر تحلیلها درست باشد برنامه باید اجرا شود. 

امروزه یک سلسله مهارتهای ظریف تر ضرورت پیدا کرده است؛ مهارت به تعهد واداشتن و به هیجان درآوردن 
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کارامد از خود انرژی ساطع می کنند. اگر به آرمانتان عشق بورزید، انرژی به آسانی سیالن  افراد. رهبــــران

 .پیدا خواهدکرد. این مهارتهای جدید را به سختی می توان در کالسهای درس آموزش داد

 
 دنیای آینده چگونه دنیایی خواهدبود؟

 
مدت اشتغال موارد تغییر شغل بیشتر می  دنیای آینده دنیایی منعطف تر خواهدبود. به علت کوتاه بودن -

شود. مردم ممکن است نیمه وقت کار کنند و یا به صورت آزاد وخویش فرما، همزمان برای یک یا چند 

سازمان خدماتی انجام دهند. بسیاری از مردم کارهای ذوقی یا حرفه ای خود را در کنار زندگی به صورت 

به جای داشتن یک شغل در تمام عمر، در یک برهه از زمان  کسب و کار کوچک انجام خواهند داد. مردم

مجموعه ای از کارهای مختلف خواهند داشت و به جای آنکه مجبور باشند پول، شأن و مقام و رضایت خاطر، 

همگی را از یک جا و منحصراً از یک شغل به دست آورند هریک از نیازهای مزبور را از یک شغل یا یک بخش 

تحصیل خواهندکرد. مردم به سوی خویش فرمایی نیمه وقت رانده خواهند شد زیرا هنوز به  از کار و زندگی

 .اندازه کافی از امتیاز جوانی برای کارکردن برخوردارند

 
 وضعیت استخدام در آینده چگونه خواهدبود؟

از سازمانها کار  ما شاهد پایان جامعه مستخدمین خواهیم بود. هم اکنون یک سوم نیروی کار در اروپا خارج -

می کنند. کار اصوالً چیزی بیشتر از یک شغل است. ما با قیمت گــذاشتن روی کار، فعالیت را به شغل 

تبدیل می کنیم و اشتغــــــال و استخدام به وجود می آوریم. اگر افراد فکر می کنند پس از اتمام 

ار می کنند فکر بچه گانه ای است. مشاغل سال برای یک سازمان ک 18تا  51دبیرستان یا دانشگاه به مدت 

دیگر ضرورتاً به سازمانها تعلق ندارند. با خارج کردن فیزیکی شغل از سازمان آن را بیشتر مال خود می کنیم. 

 288888ساعت از مشاغل سازمانی هستیم. درحالی که پدران ما گذراندن  18888ما در حال خارج کردن 

خود طبیعی تلقی می کردند، فرزندان ما فقط نیمی از این مدت را صرف کار سال را در سازمان  18ساعت یا 

 .در سازمان خواهندکرد

 
 بدین ترتیب وضعیت و دوران بازنشستگی به چه شکل درخواهدآمد؟

 
سالگی کار به پایان نمی رسد بلکه  18واژه هایی از قبیل بازنشستگی منسوخ خواهد شد. برای افراد پس از  -

ساعت کار در شغل تمام وقت، نوع آن فرق می کند و دیگر همان شغلی نیست که آنها  18888پس از حدود 

شناخته اند. آنها زودتر از دیگران وارد سن سوم خواهندشد و بی تردید در شرایطی که وضع مالی خوبی دارند 

کار اشتغال هنوز می توانند بخش سوم زندگی خود را به خوبی سپری کنند. آنها به طور غیررسمی به 

خواهند داشت که هیچگونه سنخیتی با استخدام ندارد. بنابراین، آموزش پیش از بازنشستگی باید برای ایجاد 

مهارت و ظرفیت برای خویش فرمــایی باشد نه سخنرانی های مربوط به تندرستی، بهداشت و حفظ خود و 

ری بگیر خواهدبود و از هر ده نفر یک نفر نفر یک نفر مستم 1میالدی به بعد از هر  1858خانواده! از سال 

 .سال سن خواهد داشت 11بیش از 
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 از متن این همه تغییرات و پیچیدگیها چه پیامی قابل استنباط است؟

پیام اصلی روشن است. ضرورت دیر یا زود همه ما را به پیروان دیونیسوس مبدل خواهدکرد. افراد باید خود  -

د. اولین شرط الزم زندگی دیونیری استعداد یا مهارتی است که قابل عرضه به را با این وضعیت سازگار کنن

بازار باشد. من به فرزندانم هنگام پایان آموزش عالی چنین توصیه کردم، به جای شغل درپی مشتری باشید. 

تیابی به اگر انسان بتواند فراورده ای عرضه کند که خواهان داشته باشد از بیکاری نجات یافته است، ولی دس

 چنین موقعیتی نیازمند خودباوری، داشتن مهارتی قابل عرضه و شایستگیجتماعی بسیار باالیی است

 !افت؟یواژگون خواهد یاحتماالً مفهوم زیاوصاف، اوقات فراغت ن نیبا ا

 ینم دیکن یکار نم یوقت دیکار است. اگر شما کار نداشته باش یسکه کار و خود نوع گریفراغت طرف د قات

جامعه اوقات فراغت  میخواه یم قتاًیاگر حق ن،ی. بنابراــدییگو یم یکاریاوقات فراغ است بلکه آن را ب دییگو

خواهند انجام  یانجام آنچه واقعاً م یرااز وقت خود ب یتوانند از بخش یداشته باشد که در آن مردم م یواقع

 میرا تقس یتوان زندگ یبورند کار کنندپس نمآنها هنوز مج ن،یبنابرا رندیدهند و از آن لذت ببرند بهره گ

 رایز د،یو سپس اوقات فراغت نامحدود دار دیکن یسپس کار م د،یریگ یم ادیسال اول شما  11 نکهیکرد به ا

بجز  یمردم کار یجامعه مرفه که در آن تمام کی. فکر وجود دیندارآن وقت احساس اوقات فراغت 

همواره اوقات  با ًیشکل گذران اوقات فراغت تقر نینه بهشت. بهتر از جهنم است یندارند تصور یخوشگذران

 یرود. انجام دادن کار به جا یفعال شدن م شتریکار است. اوقات فراغت به سمت ب ینوع ایفراغت فعال 

 شتر،یورزش باشد، خواندن ب کی. انجام دادن کار ممکن است انجام لمیف ای ونیزیتلو یماشانشستن و ت

 بت کردن با دوستان و پخش غذا.کارکردن و صح

 

 ست؟یچ یدار هیراجع به نظام سرما نظرتان

 

 یثابت کرده است ول یافراط یستیالیسوس یها هینظر گریو د سمیخود را بر کمون یبرتر یدار هیسرما -

 دارد. نظام نیکامل در آست یو توسعه دلخواه جهان پاسخ شرفتیپ یتاکنون نتوانسته ما را قانع کند که برا

آمرانه  یبر ضرورتها یراه پافشار زدارد ممکن است که خود ا یرا به ما ارزان یکه قرار بود آزاد یدار هیسرما

 ابدی یم شیروند ثروت کشور افزا نی. در اندیآفر یم ینابرابر یدار هیبکشاند. سرما یبشر را به بردگ یاقتصاد

 یحالت نی. چنستین یگریمسئول د چکسی. اقتصاد آزاد رها از ارزشهاست. هستیپخش آن برابر ن یول

 کننده باشد. رانیتواند و ینابهنجار است و م یخودخواهـــ

 

 کرده است؟ یپرداخته و انسان را تک ساحت یفقط به جنبه ماد یدار هیسرما یعنی

هدف را گرفته است. پول  یجا لهیتوان گفت که وس یمسامحه م ی. با کممیافسانه پول شده ا یما زندان -

. ستین زیچ نیمهمتر یمهم است ول دیترد ی. پول بستین یشرط کاف یباشد ول یشرط الزم خوشبخت دیشا

در آن و بازار تنها  اریمع نیپول برتر ،یزندگ زیما اقتصاد همه چ دیاست که انگار از د یاکنون وضع به گونه ا

 زین انسان تشنه و خواستار چ. به گمان ممیافتاده ا ریگ یدر دور باطل یامور است. همگ میسازوکار تنظ

 تر و ارزشمندتر باشد. یرفتنیپذ اریتواند بس یاست که م یگرید
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 ؟یزیچ چه

 

مطلب در گذشته آسان  نی. پاسخ امیکن یکه چرا ما کار م میهست نیا یمعنا. در جستجو یمعنا. جستجو -

 شتریامروز آشکار است که آن پول ب. اما میداشت اجیکردن به پول احت یزندگ یبرا رایز میکرد یبود: ما کار م

و پول  میکن یم دیثروت تول میدار ازین یزندگ یاز آنچه واقعاً برا شتریب اری. ما بسیاست تا واقع کیسمبول

دست کم راه و  ای نی. ما به دمیهست یشتریب زیشود. ما دنبال چ یم تیموفق یریخام اندازه گ اریمع کی

است. به گمان من هدف در  یفلسفه زندگ کیما  یکنون ازیات دهد. نکه ما را نج میدار ازین یدیرسم جد

 ی. جستجو برامیپشت سر خود بگذار میریگ یم لیاز آنچه تحو ربهت یباشد که جهان نیتواند ا یم یزندگ

پرسش  نی. نخستمینیبرگز یگوهر هدف نیا یبرا دیدر وجود خودمان تنها آغاز راه است، با «نیبهتر» افتنی

 .میاست که رو به کجا دار نیا ریزناپذیگر

 

 آغاز کرد؟ دیکجا با از

 

که نسبت به  یتیدر مسئول گرانیما در برابر د تی. مسئولمیخود آغاز کن یاز خود و زندگ دیرا با ندیفرا نیا -

. در میرا از خود بکن یبهره بردار نیشده تا برتر یاست که بــه ما ارزان یفرصت ینهفته است. زندگ میخود دار

را  هایکه خوب ابدی ینمود م یآراسته هنگام ایبهنجار  شتنینهفته است. خو یو بد یکین ینهاد همه ما خو

. یخودت آغاز کن یاز زندگ دیبا یده رییرا تغ ایدن یخواه ی. اگر ممیرا کنار بگذار هـــایآشکار ساخته و بد

 .میکه آرزو دار میشو یاست که خود، انسان نیتنها چالش ا

 

 یدار هیسرما یهایو آن را راه درمان بد دیکرده ا ادیبهنجار  یکتاب روح تشنه از اصطالح خودخواهدر  شما

 چه؟ یعنیبهنجار  ی. خودخواهدیدانسته ا

 یهدف دنیخود و برگز یهایاز توانمند یبهره بردار نیباالتر تیمسئول رشیپذ یبهنجار به معنا یخودخواه -

برتر از توان شناخته شده خود  یتا هدف میقلباً دوست دار یا همگاست. م یگسترده و فراتر از هدف فرد

 میکن فیبهنجار دوباره تعر یخودخواه یژگیاست با و یدار هیرا که قلب سرما یی. چنانچه فردگرامیابیب

از خود  زیبهنجار، فراتر از خود رفتن است. گر یکند. خودخواه دایپ یبهتر تیتواند وضع یم یجامعه انسان

 یاست که هـــــر چه م نیبهنجار ا یبزرگتر و فراتر است. الزمه خودخواه یم کردن خود در ظرفگ ست،ین

روا  گرانیبه د میپسند یاز خود آغاز کرد. آنچه به خود نم دیبارا  ندی. فرامیگام بردار ریدر راه خ میتوان

رفته برخورد با تضاد و تناقض رفته  دیکند. ما با یم دایخود را پ ستهیشا فیگونه عدالت تعر نی. بدمیمدار

از  یاریبس یبرا رایز م،یخراب کن میممکن است همه آنچه را ساخته ا مینکن نی. اگر چنمیعدالت را آغاز کن

ادامه دهند. خطر آن است که  یثروتمند به زندگ یکه در کنار معدود ستیقابل تحمل ن گرید ریفق دممر

کنار گذاشته شده اند، ابتکارات خود را در  میآن هست یبه سو که ما در حال حــــرکت ییایاز دن دستانیته

و  استیس نیگزیجا ار سمیواژگون کردن جهان، ترور یراه خاص خود برا بیخواهندگرفت و در تعق شیپ

از ثروت آنان را  ییایکه در یاز فقر انسانها درحال یناش یآرا خواهندکرد. من از مرگ و نابود نیگزیبمب را جا

نگرانم. چرا همه کردار و  یتر در زندگ یمتعال یو هدفها دگاههایاست خشمناکم. من از نبود د دربرگرفته
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 یبرا یراه دیاست نه هدف آن. با یزندگ لهیپول وس اند؟به خود گرفته  یرفتار ما رنگ اسطوره اقتصاد

 تراز و تعادل وجود داشته باشد. یبرقرار

 

 ؟یراه چه

 

 تیآور باشد. محدود انیتواند آزاردهنده و ز یم یاست و حت یرضروریغ تیاز حد کفا شی. بتیآموزه کفا -

توجه کند،  گرانید یازهایدهد تا به ن یبه انسان فرصت م ت،یمرز کفا فیخود گذاشتن و تعر یازهایبر ن

 نیاست. ا یپرتوان نیآفر زهیانگ یاجتماع ریبا خ ینفع شخص بیبه سود خود اوست. ترک تیکه درنها یکار

به حرکت دارد نه کنار  ازیآموزه ن نی. استین یجهان نیا یتهایکنارگذاشتن و انکار همه فعال یبه معنا آموزه

 انسان اثر ندارد. ییدر رشد و شکوفا گرید نیمع زانیم کیپس از  زهایچ یبرخ نکهیا صیو تشخ دنیکش

 

 تواند خود را جاودانه سازد؟ یانسان م چگونه

. میشو یخود را رشد و توسعه داده و شخص خاص دیبا میماندگار هست یزهایبجاگذاشتن چ شهیاگر در اند -

 یکند ول یم یبار زندگ کیتنها  یخاک یایداد. انسان در دن میرا ادامه خواه یزندگ گرانیگونه در د نیبد

ه و نه خود از آن بهر گرانید ندگذاشت که انسان را جاودانه سازد، هر چ یاز خود باق ییادگارهایتوان  یم

دهد، بر به  یبه خاک سپردگان را نشان م یونیلیکه به درگاه گورستان شمــــار م یخواهند گرفت. سنگ

 نیکـــه از خود درا یدارد. اثر تیاهم میانسان در گذشته کرده ا ونهایلیندارد. آنچه با آن م یریعابران تاث

 ما باشد. یتواند تنها نشانه جاودانگ یم میگذار یم یباق ایدن

 

 کرد؟ دیسخن و عمل اختالف است. چه با نی. اما همواره بباستیز اریو سخنان بس اتینظر نیا

است که به پدربزرگها و مادربزرگها که  لیدل نیاصول همواره از انجام آنها آسانتر بوده است، به هم فیتوص -

کردن  ادهیپ میبگوتوانم  یگذرد نم یکنند ندارند خوش م یبه عمل کردن به آنچه موعظه م یاجبار گرید

دانم که سخن گفتن آسانتر  یم ودر وعظ و بحث برخوردارم  یدراز نهیشیمن آسان است. من از پ یگفته ها

است برجا  نیکه آنچه راست ییها و رفتارهاست تاجا شهیاند شیپاال دانیم یزندگ یاز عمل کردن است ول

آن قدر  دیقطعه سنگ نهفته است با انیدرم سیتند ستهیآنژ گفته است: مشکل با کلیبماند. همانگونه که م

 .دیتا به آن برس دیبتراش
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