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Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today 

I am wise, so I am changing myself.

– Rumi

We are delighted to introduce the Persian edition of The 15 Commitments of 

Conscious Leadership: A New Paradigm for Sustainable Success. We firmly 
believe that conscious leadership has no boundaries and these commitments 

can be beneficial for all people regardless of their cultures, nationalities, and 
backgrounds. Iranian culture with its rich heritages like Rumi’s poems, that 

point out conscious living, has an enormous potential for adopting this ap-

proach.

Many different frameworks and methods are available for enhancing leader-

ship effectiveness, but sustainability is an important aspect which is often un-

consciously neglected. Sustainable leadership is taking mindful actions while 

holding a holistic view to acknowledge the unity of the universe and humanity.

This book will serve you to be a better leader by taking 100% responsibility 

for your long-term impact on the world, no matter what roles or positions you 

may have. We wish you lead consciously and enjoy sustainable success.

Jim Dethmer, Diana Chapman & Kaley Warner Klemp

پیشگفتار نویسندگان برای چاپ فارسی
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امروز عاقلم،  کنم.  را دگرگون  ازآن رو می خواستم دنیا  بودم،  باهوش  دیروز 
خودم هستم. دادن  تغییر  بنابراین درحال 

منسوب به موالنا

کاماًل جدید برای موفقیت  یکردی  کتاب رهبری از باالی خط: رو از معرفی نسخۀ فارسی 
این  و  گاهانه حدومرزی نمی شناســد  آ رهبــری  یم  دار باور  قویًا  به شــما خرســندیم.  پایدار 
ســودمندند.  پیشینه شــان  و  ملیــت  فرهنگ،  از  قطع نظــر  انســان ها  همــۀ  بــرای  پیمان هــا 
را خاطرنشان  گاهانه  آ زندگی  که  اشــعار موالنا،  با میراث غنی ای همچون  ایرانی  فرهنگ 

دارد. نگرش  این  گرفتن  در پیش  برای  می کند، ظرفیت شگرفی 
دارد،  رهبــری وجود  اثربخشــی  ارتقای  برای  متفاوتی  بســیار  و روش های  چارچوب هــا 
گاهانه مغفول می ماند. رهبری  ناآ که  پایداری جنبۀ مهمی اســت  آنها  از  اما در بســیاری 
و توجه  کل نگر  با حفظ دیدی  گاهانه همراه  آ اقدامــات  گرفتن  به معنای در پیش  پایــدار 

است. انسان  و  جهان هستی  یگانگی  به 
مســئولیت  می کند  کمکتــان  کتــاب  این  یــد،  دار کــه  جایگاهی  یــا  نقش  هــر  از  فــارغ 
ایــن طریق رهبر بهتری بشــوید.  از  و  را بپذیرید  بلندمدتتــان در جهــان  تأثیــر  تمام وکمــال 

بهره مند شوید. پایدار  موفقیت  از  و  کنید  رهبری  گاهانه  آ یم  امیدوار

ِکِلمپ ِکیلی وارنر  جیم ِدثمر، دایانا چاپمن و 
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عــاِج  بــرج  از  یجــی  تدر خــروج  درحــال  کنــون  تا پیــش  دهــۀ  چنــد  از  گاهــی  آ موضــوع 
امروز  متخصصــان  روزمرۀ  صحبــت  به  شــدن  تبدیل  و  قدیــم  عرفانــی  عزلت نشــینی های 
دارم.  و  داشــته ام  رونْد همــواره حس دوگانه ای  این  به  اســت. من  گون  گونا در حوزه هــای 
باالتر رود  این موضــوع  گیر شــدن  فرا بــا  گاهی جمعــی می تواند  آ کــه  از طرفــی خوشــحالم 
از  اما  کمی ســبک تر شــود،  روزمرگی های عادتی شــان  در  مردم  و دســت کم خواب عمیق 
گسترش  که بخواهد در سطح  آنم، زیرا چیزی  از دست رفتن اصالت  طرف دیگر، نگران 

کند. کم  خود  عمق  از  باید  خواه ناخواه  کند  پیدا 
گسترش  به  و  با جریان همراه شــوم  که  این می بینم  را در  یکرد درســت  رو به هرتقدیر، 
و در تالش  اندازۀ خودم مســئول  به  کار  کیفیت  برای حفظ  ولی هم زمان  کنم،  کمک  آن 

نوشته ام. یکرد  رو و  با همین حس  نیز  را  حاضر  باشم. مقدمۀ 

گاهی چیست؟  آ
آن  باید دربارۀ چیســتی  ابتــدا  کار بگیریم،  بــه  را در عمــل  گاهــی  آ پیش ازآنکــه بخواهیــم 
از دانش و اطالعات و از جنس حضور و توجه  گاهی چیزی زیربنایی تر  کنیم. آ صحبت 
نرم افزار پیچیده ای هستید  با  کار  زمینۀ  کنید شما شخصی متخصص در  است. فرض 
اینجا محتوای صحبت  در  آموزش می دهید.  به جمعی  را  آن  با  کار  ید روش  دار کنون  ا و 
منتقل  بــه شــنوندگانتان  یــد  دار که  اســت  نرم افــزاری  دربــارۀ  دانشــتان  و  اطالعــات  شــما 

پیشگفتار از منظر خودشناسی
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به  و توجه لحظه به لحظۀ شــما  بــه مقدار حضور  گاهی شــما بســتگی دارد  آ اما  می کنید، 
است. جریان  در  و شنوندگانتان  بین شما  که  تعاملی  نحوۀ  و  به شنوندگانتان  خودتان، 

گاهی موضوع های آ
پــس  اطالعــات،  و  دانــش  جنــس  از  نــه  و  اســت  توجــه  و  حضــور  جنــس  از  گاهــی  آ گــر  ا
باید همواره در تغییر و در  از جنس زمان حال باشند، یعنی  باید  نیز همه  موضوع های آن 
آنها  با  و  کنیم  توجه  زمان حال هستند می توانیم  در  که  به چیزهایی  زیرا  باشــند،  جریان 
نیســتند فقط در حافظۀ  که در زمان حال  کنیم، ولی چیزهایــی  برقرار  رابطــۀ مســتقیمی 
فکر  آنها  به  کنیــم. فقط می توانیم  برقرار  رابطۀ مســتقیمی  آنها  با  نمی توانیم  و  دارند  ما جا 
قبــل در حافظۀ  از  نرم افزار  نرم افزار، اطالعات شــما دربــارۀ  آموزش  کنیــم. در همــان مثال 
فرایند جاری ای  به مخاطبتان  این اطالعات  انتقال  اما  ثابت شــده اســت،  و  شــما ثبت 

تغییر است. درحال  که لحظه به لحظه   حال است  زمان  در 
قرارند: این  از  باشند  گاهی  آ و  توجه  که می توانند موضوع  مواردی 

بدن و حرکت های آن: بدنتان به صورت پیوسته درحال تغییر است. قفسۀ سینه و شکم 
کردن  همراه با دم و بازدم باز و بسته می شوند؛ زبان، لب ها و دستانتان به هنگام صحبت 
گردن خود را به این  مشغول حرکت اند؛ و بقیۀ قسمت های بدن نیز به همین ترتیب؛ مثاًل، 

سو و آن سو می چرخانید، روی پاهای خود جابه جا می شوید، پلک می زنید و...
حس های بدنی: بدنتان لحظه به لحظه  حس های مختلفی را نمایان می کند، حس هایی 
کردن، پرش های ماهیچه ای  گزگز  گرفتگی، مورمور شدن،  گرما، درد، خارش،  مانند سرما، 

کاماًل برجسته و مشخص تا بسیار ظریف و نامحسوس باشند. که می توانند از  و غیره، 
از حالت های ذهنی شــما  و عواطفتــان بخشــی  احســاس ها  تمــام  حالت هــای ذهنی: 
هســتند، مانند شادی، غم، ترس، خشــم، اضطراب، آرامش، شرم، حسادت، خستگی، 
کالفگی، سرحالی، احساس پرانرژی بودن یا احساس بی رمقی، عالقه مندی یا بی عالقگی، 

گیجی و حواس پرتی، و بسیاری حالت های دیگر. یا  یاد  حضور و تمرکز ز
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که عواطف و حالت های  محتویات ذهن: محتویات ذهن فکرها هستند. فکرها هستند 
از آن طرف، حالت های ذهنــی موجب تولید فکرهای  را تشــکیل می دهند و  ذهنی شــما 
با خودشــان می شــوند. حالت هــای ذهنــی و محتویــات ذهن در عمــل جریان  متناســب 

یکپارچه ای تشکیل می دهند و واقعیت هایی مجزا از هم نیستند.
محیط: هرآنچه در محیط می تواند به ادراک حواستان درآید می تواند جزو موضوع های 
کردن با آنهایید، مدل و رنگ  که مشغول صحبت  گاهی شما باشد، مانند چهرۀ افرادی  آ
و تمام صداهایی  که در اطراف وجــود دارند،  انواع وســایلی  که پوشــیده اند،  لباس هایی 
کردن مخاطبانتان با هم یا سروصداهای بیرون  گوشتان می رسند، اعم از صحبت  که به 

دیگر. بسیاری چیزهای  و 
به عبارت دیگر، مهم ترین موضوعی  گاهی اســت.  آ گاهْی خوِد  آ امــا مهم ترین موضوع 
بدنمان،  بــه  باشــیم چگونه  متوجــه  باید  باشــیم خودمانیــم.  داشــته  توجه  آن  بــه  باید  کــه 
کردنمان  به نحــوۀ توجه  باید  توجــه می کنیم.  احســاس هایمان، فکرهایمــان و محیطمان 
باید  باید مشاهده کنندۀ خودمان در هنگام مشاهدۀ چیزها باشیم.  توجه داشــته باشیم. 
و  به صورت ساده  و  باشــیم.  گاه  آ کمان،  ادرا از موضوع  کی خود، مســتقل  ادرا به عملکرد 
از بودن خودمان غافل نباشیم. و  کنیم  را احساس  باید همواره وجود خودمان  خودمانی، 

گاهی در اصل و اساِس خود به مقولۀ من و بی منی مربوط است. اگر حضور و توجه  آ
درستی به خود نداشته باشیم، ذهن می تواند اطالعات خود را به صورتی نادرست پردازش 
که ذهن به آن رســیده  کند و به نتیجه های نادرســت برســد. بنیادی ترین نتیجۀ نادرســتی 
است احساس توهمی ولی بی نهایت قدرتمندی از خود همچون موجودیتی مجزا و بیگانه 

که به آن، خود، من، نفس و غیره نام داده اند. با بقیۀ جریان وجود است، همان چیزی 
ما  و  روشــن  را  آن  آن می تواند ماهیت خیالی  و عملکردهای  به خــود  توجه  و  حضــور 
که ذهْن به خطا سرهم بندی  انتزاعی و خیالی،  این مِن  کند.  با آن رها  از هویت سازی  را 
با من  گاهی  یشۀ تمام خطاها و مسئله های انسان است و سروکار داشتن آ کرده است، ر

نداشتن است. یا  با سالمت داشتن  گاهی  آ درواقع سروکار داشتن  بی منی  و 
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از  رهبری  و  بــرده شــده  نام  کتاب  ایــن  پیشــگفتار  در  که  وضعیت هــای چهارگانــه ای 
و بی منی است  براساس من  تقسیم بندی ای  تقســیم بندی شده است درواقع  آنها  موضع 

کنم. توصیف  زیر  به صورت  را  آن  که می توانم 
اداره شونده است. و  قربانی  که  منی  وضعیت  من۱:  بر  وضعیت 

است. اثر  منشأ  و  که مسئول  منی  وضعیت  من۲:  به وسیلۀ  وضعیت 
وضعیت از طریق من۳: وضعیت منی که در هماهنگی و توازن با دنیای پیرامون خود است.

بی منی. من4: وضعیت  انگار  وضعیت 
یم، هم  اول به سمت وضعیت چهارم پیش می رو از وضعیت  باال، هرچه  برطبق مدل 
و  کاری مان سالم تر، شکفته تر  روابط  و  کار  و هم حوزۀ  روابط فردی مان  و  زندگی شخصی 
یم، آموزش  البته هرچه به ســمت وضعیت چهارم پیش می رو رضایت بخش تر می شــوند. 
بسیار دشوار  آن  انتقال  و  درونی  بسیار  بی منی  و  مقولۀ من  زیرا درک  نیز دشوارتر می شود، 
نتوان  ز قدر تشــنگی  کشــید / هــم  نتوان  گر  ا را  قــول موالنا، »آب جیحــون  به  امــا  اســت. 
آنکه  بــدون  آنها  بســته اند.  کار  به  کتــاب  نویســندگان  که  اســت  ایــن توصیه ای  و  بریــد.« 
را  امر رهبری  آموزش های خــود در  کنند،  اســتفاده  و بی منی  واژگان من  از  به طورمســتقیم 
از وضعیت  آنها تقریبًا می شود معادل همان حرکت  که به کارگیری  کرده اند  ارائه  به نحوی 
گذاشتن وضعیت چهارم  کنار  که وجود دارد  اول به سمت جلو. اما جنبۀ جالب دیگری 

است. آن  به  اشارۀ مختصری  صرفًا  و 
که دنیای امروز هنوز از آمادگی الزم برای درک مفهوم بی منی بسیار  حقیقت آن است 
بیراهه رفتن  به  کردن آن در آموزش های عمومی صرفًا باعث  بر وارد  به دور است و اصرار 

آن می شود. کشیده شدن  ابتذال  به  و 

1 . To Me
2 . By Me
3 . Through Me
4 . As Me
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گاهی در عمل آ
آنها  بــا  و  کرد  توجــه  آنها  بــه  کــه می توان  انــواع چیزهایی  یعنــی  گاهــی،  آ بــه موضوع هــای 
کار خودشناســی،  در  که  کنم  کیــد  تأ باید  اما  کــردم،  اشــاره  کرد،  برقرار  رابطۀ مســتقیمی 
اســت  کــه حائــز اهمیــت اصلی  و چیــزی  ندارنــد  یــادی  ز گاهــی اهمیــت  آ موضوع هــای 
بلکه  ندارند،  یــادی  ز اهمیت  که می بینید  به بیان دیگــر، چیزهایی  اســت.  گاهی  آ فرایند 
ابرها  و  ید آسمان  ید. مهم نیست دار را می بینید اهمیت دار ید آن چیزها  که دار شمایی 
را دنبال  بازدم خــود  و  اســت، دم  بدنتان  به حس هــای  را مشــاهده می کنیــد، حواســتان 
گرفته اید.  نظر  زیر  را  مثاًل خشــم خود  یا احساس  متوجه فکرهای خود هســتید  می کنید، 
بر  بتوان  تــا  باشــد  باید واجد شــرایط خاصی  ک کنندۀ شــما  ادرا این موارد، ذهن  تمــام  در 
گاهی۲  گاهی، توجه، حضور، مشاهده، مراقبه۱، حال آ نام آ که انجام می شود  ی عملی  رو

گذاشت. داده شود  فرایند  این  به  که ممکن است  دیگری  نام های  یا 

گاهی درست ویژگی های آ
در . ۱ اینکه  بــرای  اســت.  ارادی  کاری  گرفتــْن  قـــرار  توجـــه  و  گاهـــی  آ در  بودن:  ارادی 

کنیم، وگرنه  و توجه  باشــیم  باید بخواهیم حضور داشــته  باشــیم  گاهی  آ وضعیت 
ادامه می دهد.  و خــودکار خود  به عملکرد عادتی  و ذهن  نمی افتد  اتفاق  گاهــی  آ
کی  ادرا موضوع های  در  ذهنمان  وگرنه  باشد،  خودمان  به  حواسمان  بخواهیم  باید 

کرد. نخواهیم  تجربه  را  حضور خود  و  دیگر وجود  و  خودش غرق می شود 
انتخابــــی نیست. در تمرین هــــای اصیل مراقبــــه هیچ . ۲ امری  گاهــــی  آ گیر بودن:  فرا

با  زمان حال  توجه می شــود  آن  به  آنچه  و  انتخاب نمی شــود  توجه  برای  موضوعی 
انتخابگری  با  نباید  گاهی  که می کند. آ تمامی اجزای آن و همۀ تغییرهایی است 

1 . meditation
2 . mindfulness
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گاهــی موضوعــات  آ بــرای  گــر  ا بمانــد.  باقــی  گســترده  و  بــاز  بایــد  و  محــدود شــود 
به تمرینی تمرکزی می شــود و حضور نسبت به  کنیم، تبدیل  انتخاب  مشــخصی 

از دست می دهیم. را  خود  زمان حال  و  خود 
گاهی یعنی توجه خالص و بدون پردازش؛ یعنی فکر نکردن . ۳ غیرپردازشگرانه بودن: آ

و خود جزو  البته فکرهــا همواره در جریان انــد  توجــه می کنیم.  آن  به  که  بــه چیزی 
ما  به چیزها  به هنگام توجه بی واسطه  موضوع های توجه به حساب می آیند، ولی 
ارادی است و  گاهی امری  کردم، آ که اشــاره  به طورارادی فکر نمی کنیم. همان طور 
نوع قضاوتی  و هیــچ  باشــیم  که فقط مشــاهده گر  این اســت  بر  ارادۀ ما  کار  این  در 
نــوع تداخــل فکری ای  نتیجــه ای نگیریــم و خالصه هیچ  نکنیــم، نظــری ندهیــم، 

ایجاد نکنیم.
زمان حاْل . 4 که جریان  ازآنجا اســت.  کاری لحظه به لحظه   بودن  گاه  آ بودن:  پیوســته 

باشــد.  فرایندی لحظه به لحظه   بایــد  نیز  آن  بــه  توجه  اســت،  برقرار  لحظه  به  لحظــه  
ارادۀ  اتفاق می افتد، ولی  آمدن  به خود  و دوباره  البته خواهی نخواهی حواس پرتی 
که ما را از توجه  کار دیگری  که پیوسته مشغول نظاره گری باشیم و  ما بر این است 

ندهیم. انجام  کند  خارج  پیوسته 
کیــد خاص تری بکنم. در . 5 تأ ی آن  تا رو کردم  را آخرین ویژگی  ذکر  پذیرش: پذیرش 

و  که هیــچ پیش فرض  به این صورت اســت  گاهــی، وضعیت ذهن  آ و  کار حضــور 
باز و پذیراست. ما به مراقبه  برابر هرآنچه به تجربه درآید  باید و نبایدی ندارد و در 
می خواهیم  بلکه  بیفتــد،  خاصی  اتفاق  یــا  بکنیم  خاصی  تجربۀ  که  نمی نشــینیم 
انواع  ک  ادرا در  را  گاهــی خود  آ و عملکرد  کنیم  با خود ســپری  ارتباط  در  را  زمانی 
کنیــم. هرچه  نشــان می دهد تماشــا  آنها  به  کــه  کنش هایــی  و وا تجربه هــای خــود 
ارتباط  با خود و واقعیت های زمان حاِل خود در  کامل تری داشته باشیم،  پذیرش 
به  با خود و چیزها  کمتر باشد، بیشتر  قرار می گیریم و هرچه پذیرشــمان  کامل تری 

درگیری می افتیم.
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گاهانه خط افقی ساده ای است و همچنین  کتاب، مدل اصلی برای رهبرِی آ در این 
که همگی به نوعی با مقولۀ  چهار وضعیت رهبری و پانزده پیمان رهبری ارائه شده است، 
گاهی و موضوع من  آ با  آنها  ارتباط  و  ارتباط اند. دربارۀ چهار وضعیت رهبری  گاهــی در  آ
با  گاهی  آ ارتبــاط  با توضیح  را  کنون این مقدمــه  ا کمــی پیش تر توضیــح دادم.  و بی منــی 
گاهی  که دربارۀ آ کاربرد مطالبی  تا  پایــان می برم  به  افقی و پیمان های رهبری  مــدل خط 
کتاْب آموزش  کارکرد این  که  البته شایان ذکر است  کردم تاحدی مشخص شود.  تشریح 
رهبری ســازمانی می پردازد.  آن در حوزۀ  کاربردهــای  به  و صرفــًا  نیســت  و حضور  گاهی  آ
باید  کردن به این امر، رهبران سازمانی و دیگر عالقه مندان  برای آشنا شدن و تسلط پیدا 
که دراین باره نوشته شده اند مطالعه و در برنامه های آموزشی مربوط شرکت  کتاب هایی را 

آنها مشغول شوند. کردن  تمرین  به  و  فرابگیرند  را  آموزش های الزم  بتوانند  تا  کنند 
بــاالی این خــط، یعنی در  یــا در  مــا در هــر لحظه  که  بیــان می کند  افقــی  مــدل خــط 
برای  کارآمد  نا یعنــی در وضعیت  پایین این خط،  یا در  برای رهبــری،  اثربخش  وضعیــت 
یا  باال  قرار داشتن در  از نظر  را  از رهبران خواســته می شود همواره خود  یم.  قرار دار رهبری، 
کار، شخص  گاهی دارد. برای این  کار نیاز به حضور و آ کنند. این  پایین این خط بررسی 
را به اجرا بگــذارد. فلش به درون  بــه درون«،  بایــد اولین اصل خودشناســی، یعنی »فلش 
اینجا مشــخص  در  و حالت ذهنی خود.  از خود  کردن  پیدا  گاهی  آ و  کردن  یعنی مکث 
گرفته است یا در پایین آن. براساس چهارمین ویژگی  می شود شخص در باالی خط قرار 
از  پیوســته  به صــورت  باید  رهبــر ســازمان  گاهــی،  آ بــودن  پیوســته  یعنی  گاهــی درســت،  آ
گاه باشد، زیرا ذهن همواره در تغییر است و به طورنوسانی در باال یا پایین  وضعیت خود آ
گرفتن خود در  از قرار  گاهی بیشتر رعایت شود، رهبر  خط قرار می گیرد. هرچه پیوستگی آ
پایین  از موضع  که  نامناسبی  رفتارهای  از  بهتر می تواند  و  زودتر مطلع می شود  پایین خط 
را  تا دوباره در موضع باالی خط قرار بگیرد و رفتار الزم  کند  بروز می کنند جلوگیری  خــط 
کمتر شدن خطاهای رهبر  گاهی قرار داشتن موجب  بروز دهد. به این ترتیب، پیوسته در آ

او در مجموعۀ سازمان تحت هدایت خود می شود. رفتاری  بهبود وضعیت  و 
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برای  ارتباط اند.  در  رهبر  گاهی  آ و  حضور  با  به نوعی  هریک  نیز  پانزده گانه  پیمان های 
را  و فقط چند مورد  اشــاره نمی کنم  به تک تک پیمان ها  کالم  از طوالنی شــدن  جلوگیری 

بررسی می کنم. نمونه  برای 
که درواقع زیربنای  کتاْب پیمان اول است  برای مثال، مهم ترین پیمان مطرح شده در 
که مســئولیت پذیری در همۀ  پیمــان،  این  به حســاب می آیــد.  اجرایــی پیمان های دیگر 
گاهی  زمینه های جسمی، احساسی، ذهنی و معنوی است، با ویژگی های دوم و چهارم آ
ارتباط است. فقط رهبری قادر خواهد بود  گیر بودن و پیوسته بودن، در  درست، یعنی فرا
را بدون محدود شدن در  گاهی خود  آ بتواند  که  باشــد  زمینه ها مســئولیت پذیر  تمامی  در 
کار را به صورت پیوسته  موضوعی مشــخص به تمامی موضوع ها معطوف نگه دارد و این 
از این  ترتیب  که به تمامیت رهبر اشاره دارد به همین  نیز  برســاند. پیمان ششم  به انجام 

گاهی درست تغذیه می شود. دو ویژگی آ
ی است. برای اجرای این پیمان،  کنجکاو مثال دیگْر پیمان دوم یا یادگیری از طریق 
با همــۀ موقعیت ها  بتواند  تــا  باشــد  و بدون پیش فرض داشــته  باز  نیــاز دارد ذهنی  رهبــر 
گاهی درست، یعنی پذیرش،  آ روبه رو شود. پنجمین ویژگی  به صورتی شایسته و سازنده 
پیمان دهم،  انجــام دادن  بــرای  رهبر  به  پذیــرش همچنین  کار می آید.  بــه  زمینه  ایــن  در 

کمک می کند. نیز  نظر مخالف،  کردن  بررسی  یعنی 
پایان می رســد. خوانندۀ عزیــز می تواند در خــالل مطالعۀ  بــه  اینجا  مــن در  صحبــت 
کتاب  این  نشــر  امیدوارم  کند.  احســاس  آن  در جای جای  را  گاهــی  آ روح  کتاب حضــور 
و  ارتقای صحت  باعث  و  کند  کمک شایانی  ما  ادارۀ ســازمان های  در  گاهی  آ افزایش  به 
و  نباشید  کتاب خوب خسته  این  ناشران  و  نویسندگان، مترجمان  به  آنها شود.  سالمت 

دارم. بهروزی  و  توفیق  ی  آرزو آنان  برای  و  قوت می گویم  خدا 

کورش حشمتی
گروه های دیالوگ مبتنی بر مشاهده گری مربی و تسهیلگر 
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به  افــراد  از  وقتــی دربــارۀ رهبــری ســازمانی صحبــت می شــود، خیلــی  کــه  مدت هاســت 
یا  فنونــی در متقاعدســازی  و  رهبــران ســازمانی  رفتــاری  مانند ســبک های  یــاد مباحثــی 
که مدتی  انســجام جمعی می افتند. این در حالی اســت  ایجاد  یا  افراد  به  انگیزه بخشــی 
یۀ  زاو از  آن هــم  ســازمانی،  رهبران  خود  وجــودی  ویژگی های  یــاد  ز اهمیت  به  توجه  اســت 
رفتارهایشان، درحال  در  فروم)  یک  ار تعبیر  )به  »بودنشــان«  نوع  از جهت  آنها  تأثیر هویت 
نیســت،   انجام می دهند مهم  رهبران ســازمانی  آنچــه  این منظر فقط  از  اســت.  گســترش 
تعهدی در  نوع  با چــه  و  انگیزه هایی  بــا چه  را  اعمال خود  آنها  کــه  اســت  آن  بلکه مهم تر 
برداشتی  و  رهبران سازمانی  انجام می دهند. اصالت وجودی  انسان ها  و دیگر  قبال خود 
که میزان  انسان ها دارند موجب می شود  و ســایر  با جهان  تعاملشــان  و  از هویت خود  که 

و حفظ شود. ایجاد  آنها  رفتارهای  در  الزم  پایداری  و  حقیقی  ارزش آفرینی 
به رهبــرِی مدیران ســازمانی  از چنیــن منظری  کــه  اثری اســت  کتــاب حاضــر ترجمۀ 
با  آقــای خضری پــور،  قائنــی و جناب  آقــای  و دوســتان عزیــزم، جنــاب  اســت  نگریســته 
به جامعۀ عالقه مندان  تقدیم  را  آن  ترجمــه  این  انجام دادن  در  یاد  ز توجه  و  عالقه منــدی 
برای مدیران  کتاب  این  که  مــی رود  انتظار  کرده اند. هرچند  رهبری ســازمانی  به مباحث 
نیــز می تواند  به دنبال رشــد وجودی خود اســت  که  انســانی  برای هر  باشــد،  بســیار مفید 

باشد. تأمل برانگیز  منبعی 
را حاصــل  بــرای مدیــران  رهبــری  کــه  اســت  ایــن  کتــاب  ایــن  اصلــی  ویژگی هــای  از 

پیشگفتار از منظر رهبری سازمانی
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انتخاب  بــا  و  با خــود می بندند  و دیگــران  افــراد دربارۀ خــود  کــه  »پیمان«هایــی می دانــد 
برقرار  با خود و محیــط پیرامون خود  این پیمان ها، نســبت جدیدی  گاهانۀ  آ و  مختارانــه 
کتاب، رهبرِی مدیران ابتدا از رهبری بر خود آغاز می شود. این نوع  می کنند. از منظر این 
آســیب پذیر در قبال عوامل محیطی  و  از حالتی منفعل  را  انســان  بر خوْد  گاهانه  آ رهبری 
و  زندگــی خود  قبال  فعــال،  مســئولیت پذیر در  فــردی  بــه  تبدیــل  را  ی  و و خــارج می کنــد 
را  انســان عمدتًا خود  وقتی  یادگیــری عمیق می کند. در مقابل،  برای  کنجکاو  و  دیگــران 
از دســت خواهد داد و درصورت  را  بر خود  توان رهبری  بداند،  پیرامونی  محصول محیط 
قــدر موفقیت های  و حتی  کــرد  را ســرزنش خواهد  و عوامــل محیطی  شکســت، دیگــران 
بهره مند  و شادمانی  یادگیری  برای  نیز  از فرصت ها  و  نیز حقیقتًا نخواهد دانســت  را  خود 
ی بیشتر  کافی در فرد وجود نداشته باشد، و نخواهد شد. به تعبیری دیگر، وقتی اصالت 
تعریف می کند،  را  ی  که هویت و اســت  بیرونی  و عوامل  اســت  شــرایط محیطی  تســلیم 
با  و ممکن است  بود  دنباله رو خواهد  و  بیرونی منفعل می شود  پدیده ای  برابر  در  ازاین رو، 
کند.  ارزش آفرینی  نتواند  که  فردی شــود  به  تبدیل  منفعالنه  تسلیم  و  قوی ســرزنش  حس 
را  بــودن« خود  بر  مبتنی  »هویــت  که خــودش  انتخــاب مختارانــه ای می کند  فردی  وقتــی 
با  تعاملش  کند،  برخورد  آنچه هســت مسئوالنه  قبال  و در  کند  فعاالنه خلق  تاحدامکان 
دیگران شفاف تر و مسئوالنه تر خواهد بود و زندگی اش بیشتر بر »خوِد حقیقی اش« منطبق 
با خودمشاهده گری  گاهی دارد،  و وجودش خودآ بر ذهن  که  فردی  بود. همچنین  خواهد 
ارزش آفرینی خود مســئوالنه خلق  و  بــرای رشــد  را  بیشــتری ظرفیت هــای الزم  به احتمــال 
پیمان  این  تا  پیشــنهاد می کند  به خواننده  و  فراتر می رود  مرحله هم  کتاب یک  می کند. 
برای  و خیرخواهانه  تعاملی شــفاف  با  و  بگشــاید  ی دیگران  رو به  را  که دل خود  ببندد  را 
کــه صرفًا  باشــد  این  کتاب  ایــن  در  کلیــدی  نکته ای  باشــد. شــاید  ارزش آفریــن  دیگــران 
فردمحور  نگاهی  از  فراتر  بلکه  کافی نمی دانــد،  بر خود  تقویت رهبری  برای  را  انتخابگــری 
آنها در  از  و قدردانی  را در پذیرش نقش دیگران  ی  و رشد و نگاه می کند  انسان  به هویت 

دیگران می آفریند. اتفاق  به  که  زندگی اش می داند  خلق 
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که در فصل  الگویی اســت  کتاب  الگوهــای مفهومی جالب مطرح شــده در  از  یکــی 
فــردی در قبال خــود و جهان پیرامون مطرح شــده  بــرای معرفــی چهــار نوع هویت  و  دوم 
انسان در عرصه های مختلف  تبیین هویت  الگو، چهار حالت در  این  براســاس  اســت. 
و  میــزان اصالت  کــه  اســت  بیان وضعیت هایی  این چهــار حالــت  اســت.  قابل تعریــف 
در  مطرح شــده  نظــر  براســاس  گرچــه  می کشــد.  تصویــر  بــه  را  ی  و ارزش آفرینــی  همچنیــن 
به وســیلۀ  به  از محیط)  یاد  ز تأثیرپذیری  )بــا  بر من  از وضعیت  کتاب، حرکــت  فصــل دوم 
به  می کند،  کفایــت  ســازمانی  رهبران  عمدۀ  برای  خود)  انتخابگــری  کردن  عمــده  )با  من 
در  به وســیلۀ من  در وضعیت  توقف  ندارد.  کفایت  تغییِر وضعیــت  این  ایجاد  نظرم صرفــًا 
ایجاد  تأثیرگذاری  و  مســئولیت پذیری  بــرای  خوبی  شــرایط  گرچه  مختلف  موقعیت های 
می کند، ممکن اســت زمینه ساز خودرأیی و منیت فرد شود. حتی ممکن است دیگران 
گریزان شوند، زیرا ممکن  ی  کنار چنین فردی احساس رشد و شکوفایی نکنند و از و در 
برای  که  نظر می رســد  به  ازایــن رو،  کند.  بــر دیگران  کنترلی  بــر محیطی  کید  تأ ی  اســت و
با  از طریق من )درک تعامل خود  به  باید تغییر وضعیت  پایدار حتمًا  و  ارزش آفرین  رشدی 
از  انجام شود. برخی  از طریق خلق معنای زندگی)  انسان ها  پدیده های پیرامونی و ســایر 
کتاب ازجمله پیمان های هفتم، سیزدهم و چهاردهم می توانند  تعهدهای تبیین شده در 
الگوی  و  کتــاب  ی فصل دوم  بیشــتر رو تأمل  باشــند.  از طریــق من  از هویــت  نمونه هایــی 
نیز  رهبری اصیل  و  به مفاهیم اصالت  که  کســانی  برای  به خصوص  را  آن  در  مطرح شــده 

توصیه می کنم. متواضعانه  عالقه مندند 
با پیمان های ذکرشده در  کســب تجارب مرتبط  برای عده ای مســیر مطالعه و  شــاید 
و پرهیز  به عنوان خطر  به آن  ازاین رو، توجه  باشــد.  کمال گرایی  با نوعی  کتاب همراه  ایــن 
آن مطرح شده است  در  که  پیمان هایی  و مســیر تجارب  کتاب  آن در هنگام مطالعۀ  از 
دلیل  به  تجاربی ممکن است  با شروع چنین  کمال گرا  افراد  برخی  باشــد.  مفید  احتمااًل 
یا  تعهدها دچار ســرخوردگی  این  انجــام دادن  در  نظر خودشــان  از  کافی  نا موفقیت هــای 
بستن  انسانی علی رغم  هر  که درهرحال  داد  پیشنهاد  این گونه  بتوان  نظرم  به  یأس شوند. 
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اشــتباه هایی  گاهی مرتکب  با دیگران ممکن اســت  تش  تعامال و در  با خود  پیمان هایی 
اینکه  بــدون  بماند.  وفــادار  پیمان هایــش  بــه  گاهــی  بــا خودآ نتواند  در لحظاتــی  یــا  شــود 
کلیدی  نــکات  از  یکــی  نظــرم  به  باشــم،  را داشــته  اشــتباهات  ایــن  توجیــه منفــی  قصــد 
و در عین داشــتن شــفقت  کنیم  کمال گرایی در رشــد پرهیز  از  که  این اســت  برای رشــد 
اســت در  انســانی خود، ممکن  بــه دلیل محدودیت های  که  بپذیریم  و دیگــران،  بــا خود 
از پیمان های حقیقی خود غفلت  گاهی حتی  و متأســفانه  کنیم  اشــتباه  موقعیت هایی 
ادامۀ حقیقی پیمانی  و  گاهــی  تقویت خودآ با  که  اســت  کافی  کنیم. در چنین شــرایطی 
به مســیر  به طوراصیل  یان بار مجــددًا  ز و  بســته ایم بدون ســرزنش های مخــرب  با خود  کــه 

بکوشیم. متعهدانه  پیمان  آن  برای  وجود مجددًا  تمام  با  و  بازگردیم  صحیح 
از مطالعۀ  یــد  کتاب دار بــرای مطالعۀ عمیــق این  که  انتخابی  بــا  امیــدوارم  پایــان  در 
آموزه های  کنار  کتــاب در  این  آموزه های  تــا  دارم  آرزو  اینکه  آن مهم تر  از  ببریــد.  لــذت  آن 
برای  ارزش آفرین  و  پیمان هایی اصیل  یم منشأ  دار ارزشمند خود  فرهنگ  در  که  مشابهی 

باشد. ما  همۀ 

سید بابک علوی
دانشیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف



 19  

قرار توست طلب  از  بی قراری ات  جملۀ 
آیدت قرار  که  تا  بی قرار شو  طالب 
موالنا

داستان ما و این کتاب
برمی گردد. کتاب  این  ترجمۀ  به  ما  آشنایی  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  شاید 

کار می کند.  که در زمینۀ پرورش مهارت های رهبری مدیران  عماد چند سالی است 
تغییــرات عمیق تری در  به  رهبری  در  پایــدار  ایجاد تحول  برای  که  اســت  او متوجه شــده 

نیاز است. افراد  نگرش  و  گاهی  آ سطح 
حوزۀ  به منزلــۀ  را  کســب وکار  فضــای  در  گاهی بخشــی  آ که  اســت  مدتی  هم  مرتضــی 
که پایه هایی برای تحول  ی مشاهده گری و ارتباط شفاف،  کرده است و رو تمرکز انتخاب 

کار می کند. سازمانی است، 
گاهی آشنا شد و به این  با مفهوم حال آ عماد در مسیر جست وجوها و مطالعه هایش 
برایش  به مسائل می پردازد. موضوع آن قدر  یشه ای  به شکلی ر یکرد  رو این  که  درک رسید 
پاســخ  یافتن  کرد. هدف  تعریف  ایــن مفهوم  را حول  پایان نامۀ دکترایش  کــه  بود  جــذاب 
کمک  به فرد  انجــام دادن تمرینات مراقبــه می تواند  و  گاه تر شــدن  آ آیا  که  بود  این ســؤال 
بزنید. مدیــران بدون  را حــدس  یا نه. احتمــااًل می توانیــد نتیجه  کنــد رهبــر بهتری بشــود 
با شــرکت در دورۀ 8 هفته ای  ببینند، صرفــًا  رهبــری  زمینۀ  در  نظــری  آموزش های  اینکــه 

مقدمۀ مترجمان
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به رهبران اصیل تر  تبدیل  کارکنانشــان  از نظر  تمرینات مراقبه،  انجام دادن  و  ام بــی اس آر۱ 
تأثیرگذارتری شدند. و 

که از همان ابتدای تحصیل در رشتۀ ام بی ای دغدغۀ معنایابی برای زندگی  مرتضی، 
قبال  در  می کرد.  نگاه  دیدگاه  این  از  نیز  کار  و  تحصیل  با  مرتبط  موضوعات  به  داشت،  را 
کسب وکار دیدی نقادانه داشت و به این فکر می کرد  مدل ها و انگیزه های مرسوم در دنیای 
مایۀ  و  هستند  ما  نفع  به  حقیقتًا  آیا  می دویم  آنها  دنبال  به  که  موفقیت هایی  و  منافع  که 
گروهی با محوریت  کامیابی ما می شوند. او از فروردین سال 94، به واسطۀ آشنایی و تعامل با 
گرفت. و از آن زمان  گاهی و ارتباط شفاف، در معرض بینشی متفاوت و راهگشا قرار  حال آ

کند. گاهْی فعالیت و نقش آفرینی  کسب وکار و آ سعی داشته است در فصل مشترک 
مضمــون  بــا  کتابــی  کــه  بودیــم  رســیده  نتیجــه  ایــن  بــه  گانــه  به طورجدا مــا  ی  دو هــر 
این گونه  یاناقلم!  آر از  بهتــر  انتشــاراتی  و چه  کنیم  ترجمه  رهبری ســازمانی  و  گاهــی  حال آ
به یکدیگر معرفی شــدیم و  یاناقلم،  آر انتشــارات  از طریق خانم محمــدی، مدیر  کــه  شــد 

ی شماست. رو کنون پیش  ا که  کتابی است  آشنایْی همین  این  نتایج  از  یکی 

 کجا دنبال کلید بگردیم؟

از ماجرا  کلید خانه اش می گشت. رهگذری  می گویند روزی مالنصرالدین داشت دنبال 
با هم به جســت وجو پرداختند. رهگذر، خســته  آمد و ســاعتی  او  کمک  به  باخبــر شــد، 
گم  اینجا  را  کلیــدت  از مالنصرالدین پرســید، »مطمئنی  کلید،  کردن  پیــدا  از  و مأیــوس 
نور  اینجا  کــرده ام، ولی چــون  گمش  »نه! جلــو خانــه ام  گفــت،  کــرده ای؟« مالنصرالدیــن 

دنبالش می گردم!«  به  اینجا  دارد،  بهتری 
را خوب  گر پیش ازآنکه مســئله ای  ا گوشــزد می کند،  ما  به  این حکایت  که  همان طور 
کرده ایم.  تلــف  را  انرژی مان  از  بگردیم، دســت کم بخشــی  پاســخش  دنبــال  به  بشناســیم 

1 . MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction
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مــا،  بــاور  بــه  می شــود.  نیــز  صورت مســئله  شــدن  پیچیده تــر  باعــث  معمــواًل  کار  ایــن  و 
از  کــردِن درکی عمیــق و ظریف  یا تحوْل پیدا  تغییــر  بــرای بهبود،  گام  و مهم تریــن  اولیــن 

است. و وضعیت موجود  صورت مسئله 
یا  کســب وکارتان  خودتان،  اوضاع واحوال  می بینیــد؟  چطور  را  موجود  وضعیت  شــما 

زمین. کرۀ  حتی  و  بشری،  جامعۀ  کار می کنید، وضعیت  آن  در  که  سازمانی 
کنید. فکر  این سؤال  پاسخ  به  کمی  است  خوب 

کســب وکارها و سازمان ها اهمیت  از نظر ما  کنیم. چرا؟  کســب وکارها شروع  با  بیایید 
آنها می شود،  و فعالیت در  از عمر ما صرف حضور  قابل توجهی  بسیاری دارند. هم بخش 
کســب وکارها در دنیا و زندگی ما آدم ها بسیار زیاد است و روزبه روز  هم قدرت تأثیرگذاری 
کســب وکار دارند )متأثر  از رهبران ســازمانی چالش هایی در  هم بیشــتر می شــود. بســیاری 
از شــرایط محیطی، فضای رقابتی، مشکالت درون ســازمانی و...) و زندگی شخصی شان 
دچار مسئله های بزرگ و آزارنده ای می شود. مشکالت مربوط به سالمت فیزیکی و روانی، 
و مشکالت ارتباطی و عاطفی با اعضای خانواده از این دست اند. همین طور عارضه های 
تعارضات غیرسازنده، سیاسی بازی،  قبیل  از  متعددی درون سازمان ها مشاهده می کنیم 
کارکنان، و رواج فرهنگ های مسئولیت گریزی و مقصریابی. پایین بودن انگیزه و دل بستگی 

در  و  دارد،  فراوان  بهبود  که وضعیت موجود جــای  ما فکر می کنید  گر شــما هم مثل  ا
برای شماست. کتاب  این  قائلید،  نیز سهمی  برای خودتان  اوضاع  بهبود 

این کتاب دربارۀ رهبری است
نویســندگان  که  اســت  تعریفی  این  تأثیرگذاری مان در دنیا.«  قبــال  »مســئولیت پذیری در 
باید درک  ابتدا  یــم. در  دار را دوســت  تعریف  این  ما هم  و  ارائه می کنند  از رهبری  کتــاب 
انجام می دهیم  که  کوچکــی  بزرگ و  با رفتارهای  از آن،  و متأثــر  بودنمان  نوِع  بــا  که  کنیــم 
به طورکامل  را  تأثیرگــذاری  ایــن  ادامــه، مســئولیت  و در  تأثیرگــذاری در دنیاییــم.  درحــال 
کردن منشأ تحول های اساسی در زندگی  بپذیریم. درک این واقعیت و براساس آن زندگی 
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و  قربانی  را  که در آن خودمان  از دیدگاهی  گــذار  بود.  اطرافمان خواهد  و دنیای  خودمــان 
و محدودیت ها  موانع  تمام  با وجود  که  به دیدگاهی  بدانیــم  و محیط  تأثیر دیگران  تحت 
آموزه ای  رهایی بخش ترین  و  کتاب  این  پیام  شــاید مهم ترین  ببینیم  اثر  منشــأ  را  خودمان 
»داشــتن  و  از صورت مســئله«  مانع در حکم بخشــی  »دیدن  کرد.  تجربــه  بتوان  که  باشــد 
و  بابک علوی  زبان دکتر  از  که  اســت  این مفهوم  برای  به درون« عنوان های دیگری  فلش 

حشمتی شنیده ایم. کورش  دکتر 

گاهانه اش از نوع آ
با چه شگفتی ای  از نظر ما »معمولی« و »ســاده«اند  که  را  که چیزهایی  را دیده اید  کودکان 
کور  یا  تــار  را  که حصارهــای دانســتگْی چشمانشــان  نــگاه می کننــد؟ دلیلــش این اســت 
با  که  و مهارتی اســت  بــا پدیده ها ویژگی  ارتباط زنده و ســاده  برقراری  ایــن  نکرده اســت. 
که به جای  به انسان هایی  بزرگ شدنمان رفته رفته در ما تحلیل می رود و تبدیل می شویم 
و  یابی  باز برقــرار می کنیــم.  ارتبــاط  و تصویرهــای ذهنی مان  بــا شــناختگی ها  واقعیت هــا، 
بر آن  گاهانه  که رهبــری آ پایه هایی اســت  از  بنیــادی و حیاتی یکــی  ایــن مهارت  تقویــت 
به آن داشــتن  که  گرفتن چنیــن روحیه ای در مشــاهدۀ پدیده ها،  اســتوار اســت. در پیش 
که همواره عامل موفقیت افراد و شرکت های  »ذهن مبتدی«۱ هم می گویند، معیاری است 
نوآور بوده است، چراکه آنها توانسته اند به جای اینکه به وضعیت موجود با پیش فرض های 

کنند. با نگاهی تازه واقعیت ها را ببینند و براساس آن عمل  مرسوم بنگرند 
اینها  گاهی را شنیده باشید.  یا توجه آ گاهی، بهشیاری  شاید شما هم واژه های ذهن آ
کار رفته و می روند. ما باوجودآنکه  که برای واژۀ انگلیسی mindfulness به  معادل هایی اند 
تصمیم  می دانیم،  واژه  ایــن  برای  دقیق تری  معادل هــای  را  گاهی«  »آ و  »حضــور«  واژه های 
برای آن اســتفاده  از لحظۀ حال  بــودن  گاه  آ به معنــی  گاهــی«  از معــادل »حال آ گرفته ایــم 

1 . Beginner’s mind
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این  البته  یــادی نمی گذرد.  ز کســب وکار ســال های  به دنیای  این اصطالح  ورود  از  کنیم. 
روان شناســی  و  پزشــکی  دنیــای  وارد  دارد، پیش تــر  کهــن  بســیار  پیشــینه ای  کــه  مفهــوم، 
آن در طیف  تأثیرهای مثبــت  از  کــه  بســیاری هم وجــود دارد  اســت. پژوهش های  شــده 
زندگی،  از  افزایــش رضایتمندی  تا  گرفته  ایمنی بدن  بهبود سیســتم  از  نتایج،  از  وســیعی 
کســب وکارها  به جامعۀ  ایــن مفهوم  ما معرفی  اهداف اصلــی  از  یکــی  حکایــت می کند. 
آموزش های  بین المللْی  از شــرکت های پیشرو  بوده است. بسیاری  ایرانی  و ســازمان های 
برخی  و  قــرار داده اند  پــرورش رهبران خود  برنامه های  از  را بخشــی  گاهی  بر حال آ مبتنــی 
این  از  کتــاب  این  باوجودآنکــه در  کرده انــد.  آغاز  را  این مهــم  نیــز  ایرانــی  از ســازمان های 
نویســندگان  و  اســت  کتاب جاری  آن در سرتاســر  اســت، روح  نشــده  اســتفاده  اصطالح 
به  بزنند.  پیوند  روزمره مــان  و  واقعیت های ملموس  بــه  را  ژرف  این مفهوم  کرده اند  تــالش 
کمک  بــه رهبران  که  اســت  اثرگذارترین روش هایی  از  گاهی یکی  پــرورش حال آ ما،  بــاور 

کنند. تقویت  در خود  را  گاهانه  آ رهبری  توانمندی  می کند 
و  کنیم  بهتــر  را  پدیده هــای درونی مــان  بــا  ارتبــاط  کیفیــت  گاهــی می توانیــم  بــا حال آ
کنیم واقعیت های بیرونی را تا حد توان فعلی مان »عینی« ببینیم. بدون  همین طور تالش 
بسیاِر  انسان های  با  ما  نمی شــود.  اینجا ختم  به  ولی  آغاز می شــود،  اینجا  از  شــک ماجرا 
با پدیده ها،  ارتباطمان  توان  ارتباط دوســویه است. همانند  این  و  ارتباطیم  نیز در  دیگری 
ارتباط،  در  روشــنی  و  اســت. شــفافیت  و حیاتی  کمیاب  اینجــا هم »شــفافیت« بس  در 
را بگیرد،  نتایج مخرب و تشدیدشونده  و  از رفتارها  آنکه می تواند جلو بسیاری  از  گذشته 

پاسخ می دهد. نیز  »درک شدگی«  یعنی  انسانی  نیازهای  عمیق ترین  از  یکی  به 
اما پیش  باشــیم،  گفته  کتاب  از دیدگاه و حســمان دربارۀ  به قدرکفایت  فکر می کنیم 

پایان... از 

یکی دو تا نکتۀ فنی!
که الزم دانستیم در مورد انتخاب  کتاب دربارۀ »چهار نوِع بودن« صحبت شده است  در 
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این  البتــه  بدهیــم.  توضیــح مختصــری  »قدردانــی«۱  واژۀ  و همین طــور  آنهــا  بــرای  معــادل 
از ترکیب  نوِع بودن  کتاب به خوبی شرح داده شده اند. عنوان های چهار  مفاهیم در متن 
از  کیفیتی  نشــان دهندۀ  آنها  و همۀ  واژۀ »من«۲ ســاخته شــده است.  و  یک حرف اضافه 
الگو در  این  با هدف حفــظ  تعریف می شــود.  به »من«  فــرد  یکرد  رو براســاس  که  بودن انــد 
انگار من بهترین معادل هایی بودند  و  از طریق من  به وسیلۀ من،  بر من،  ترجمه، معادل های 
یا خوش خوان  مأنوس  بافت بعضی جمله هــا  در  اســت  که ممکن  رســید،  ما  به ذهن  که 

خودی شوید. آنها  با  کتاب  با  گرفتن  انس  از  یم شما هم پس  امیدوار البته  نباشند. 
تداعــی می کند  واژۀ »قدردانــی« در ذهن  کــه  اولین معنــی ای  ایــن، احتمــااًل  بر  افــزون 
به  رفتار،  ایــن  از  فراتــر  کتاب،  واژه در  ایــن  کاربــرد  امــا  باشــد.  و سپاســگزاری  تشــکر  ابراز 
با  که  که در آن »قدر« چیزها »دانسته« می شود –به این معنا  کیفیت ذهنی ای اشاره دارد 

چیزها مشاهده می شوند. آن  دقیق،  و  ظریف  گاهی ای  آ
که تمامی پانوشت های توضیحی از مترجمان است. کنیم  این نکتۀ پایانی را هم اضافه 

سپاسگزاریم
این لحظه نقش  تا  مــا  گاهی  آ یا درک حضورشــان در  آنها  با  آشــنایی  که  از همۀ عزیزانی 
از  و  کردند  قالب منتشر  این  را در  که تجربیات خود  کتاب،  نویسندگان  از  داشته است. 

کردند. حمایت  فارسی  زبان  به  آن  ترجمۀ 
که از نوع بودنشان درس های بسیاری آموخته ایم و از طریق  از آقای دکتر بابک علوی، 
از منظر رهبری  نوشــتن مقدمه ای  و  بازخوانی ترجمه  کتاب،  این  انتخاب  برای  همفکری 

ما شد. حال  لطفشان شامل  سازمانی 
و  راهنما  ارتباْط  و  از مشــاهده گری  که درک عمیقشان  کورش حشــمتی،  آقای دکتر  از 

که برای واژۀ appreciation برگزیده ایم. معادلی است   . ۱
2 . Me
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کاربردی برای توضیح چیستی و چگونگی  الهام بخشمان بوده است و مقدمه ای مفید و 
نوشته اند. مشاهده گرِی درست 

آقای محمدعلی  یاناقلم، خانم سمیه محمدی،  آر انتشارات  از دوســتان عزیزمان در 
و همچنین  کتاب،  طــراح  زارع،  آقای مجید  به طورخاص  و  نبی فــر،  لیال  و خانم  معین فــر 
بازخوانی و اصالح  که حســن توجهشــان در  کتاب،  کیوان دهقان پور، نســخه پرداز  آقــای 

افزود. آن  و شیوایی  روانی  به  کتاب 
کردند. کتاب و دادن بازخوردهای سازنده ما را یاری  که با بازخوانی  از خانم زهرا امیری، 

بهتر  به جایی  دنیا  تبدیل  در  را  گاهی تان سهمتان  آ تعمیق  و  توسعه  با  که  از شما،  و 
ادا می کنید.

  

آرزو  ببندیم.  کار  بــه  را  آموزه ها  ایــن  و  کنیم  زندگــی  بیشــتری  گاهی  آ با  بتوانیم  یــم  امیدوار
به وجود  کنارتان زندگی می کنند  که در  کسانی  برای شما و  تغییرات دل نشینی  می کنیم 
تغییر  با  یم،  امیدوار و دســتاوردهایتان.  رفتارتان  نگاهتان،  در  تغییرات دل نشــینی  بیاید، 
درنهایت  و  باشــیم.  داشــته  غنی تری  و  پایدارتــر  زندگــی  جامعه مان،  درونــی  کیفیت هــای 
گاهانه تر  آ زندگی  به سمت  زندگی می کنند  دنیا  گوشه وکنار  در  که  کسانی  یم همۀ  امیدوار

باشد.  زندگی  برای  بهتر  جایی  دنیا  تا  بروند 
که  باشــد و در طول این مســیر  با شــما  ارتباطمــان  کتاب شــروع  ایــن  یــم  دوســت دار
 www.agahi.school به آدرس را  باشــیم. وبگاهی  فرازونشــیب های بسیاری دارد هم قدم 
شــامل  تکمیلی  یادگیری  منابــع  بــر  عالوه  یج،  به تدر یــم  دار قصــد  که  کرده ایــم  راه انــدازی 
با  آموزشــی، مطالبی متناســب  یدئوهای  و و  مراقبه  فایل های  تمریــن،  برای  کاربرگ هایــی 
کنیم. برگزار  و  این طریق، اطالع رسانی  از  را  یدادهایی  رو و  کنیم  روز در آن منتشر  شرایط 

دیدار امید  به 
عماد قائنی و مرتضی خضری پور
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رهبری؟ دربارۀ  دیگری  کتاب  چرا 
بود، »زیرا بیشــتِر مدل های  از خودمان پرســیدیم، پاســخمان این  را  ایــن  هنگامی کــه 

نیستند.« کارآمد  رهبری  فعلی 
در  امــروزی  رهبــری  مدل هــای  دهیــم.  توضیــح  شــفاف  را  منظورمــان  بدهیــد  اجــازه 
بازار،  افزایش ســهم  بــرای ســهام داران،  ارزش  اهــداف مطلوبی ماننــد خلق  بــه  دســتیابی 
از  برخی  بــرای  و شــهرت  ثــروت  ایجــاد  رقابــت،  در  پیــروزی  توســعۀ محصــوالت جدیــد، 
آموزش  بــرای  کســب وکار  به دانشــکده های  ارائــۀ چارچوب هایی مفید  و  رهبــران خــاص 
نیســتند،  کافی  نتایج  این  کــه  یافته ایم  در مــا  اما  تأثیرگذارند.  به طورنســبی  آینــده  رهبــران 

ناپایدارند. مهم  بسیار  در سه سطِح  این مدل ها  که  چرا

سطح فردی
کرده ایم، از بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری برتر دنیا  ما با مشتریان متنوعی همکاری 
تا ســازمان های پیشرو در عرضۀ خدمات سالمتی و شــرکت های پرچم دار در حوزۀ  گرفته 
کوچک و 5۰۰ ســازمان  کســب وکارهای  کارآفرینانه،  نوپــای  کســب وکارهای  با  فنــاوری. ما 
از رهبران، شــامل باهوش ترین های نســل هزاره۱  کار می کنیم. ما به هزاران نفر  برتــر فورچون 

که بــه آنها نســل وای هم  کــه حــدودًا بیــن ســال های ۱98۰ تــا ۲۰۰۰ بــه دنیــا آمده اند،  millennials: افــرادی   . ۱
می گویند. نسل پیش از آنها به نسل ایکس و نسل پس از آنها به نسل زد معروف اند.

پیشگفتار
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کرده ایم. بسیاری  کودکان نسل انفجار۱، خدمات مربیگری، تسهیلگری و مشاوره عرضه  و 
بااســتعداد، مصمم، مشــتاق و هدفمند درحال تحلیل رفتن اند.  از این رهبراِن فوق العاده 
که پزشــک اســت  گفت همســرش  برتر فورچون اخیرًا به ما  از 5۰۰ شــرکت  مدیرعامل یکی 
از طریق  که به دلیل وقت نداشــتن برای مالقــات حضوری  از تعداد جوانان بســیار موفقی 

کس و َامبَین۲ درخواست نسخه می کنند حیرت زده شده است.  پیامک برای زانا
نافرجام، خانوادۀ ازهم گســیخته، دل   ازدواج   با  که  از رهبران برجســته ای  با بســیاری  ما 
کرده ایم. آنها می توانند با افتخار  کار  بی احساس و آینده ای بی رؤیا وارد میان سالی شده اند 
کنند و پول  از اهداف پیش بینی شــدۀ فصلی صحبــت  دربارۀ دســتیابی به تعــداد زیادی 
کردن معنا، رضایتمندی، شــادکامی و تعادل  کافی برای اثبات آن نیز دارند، اما برای پیدا 

در تقال هستند.

سطح سازمانی
میزان خروج  آنها  در  که  را می پرورانند  و خسته ســازمان هایی  پراسترس  فرســوده،  رهبران 
در  همچنیــن  اســت.  کــم  کارکنــان  دل بســتگی۳  و  یــاد  ز ســالمتی  هزینه هــای  و  کارکنــان 
که اغلب ضــد یکدیگر عمل می کنند.  پدید می آیند  تیم های غیرمؤثــری  این ســازمان ها 
و  ترس  از طریــق  را عمدتــًا  افــراد  کــه  از ســازمان ها می خواهنــد  رهبــری  فعلــی  مدل هــای 
شــیوه های  این  که  نــدارد  بحثی  هیچ کس  باوجودآنکــه  برانگیزاننــد.  بیرونــی  پاداش هــای 
با بی اعتمادی  کوتاه مدت شــوند، این شــیوه ها معمواًل  نتایج  انگیــزش می توانند موجب 
چنیــن  در  دارنــد.  بلندمدتــی  منفــی  پیامدهــای  و  همراه انــد  کار  محیــط  در  بدبینــی  و 
تشــدید  را  و اضطراب  ترس  پیوســته  باید  بهــره وری  افزایش  برای  رهبــران  موقعیت هایــی، 

کــه حــدودًا بیــن ســال های ۱94۶ تــا ۱9۶4، پــس از جنــگ جهانــی دوم، بــه دنیــا  baby boomers: افــرادی   . ۱
آمده اند. نسل پیش از آنها به نسل خاموش و نسل پس از آنها به نسل ایکس معروف اند.

کس )یا آلپرازوالم) و امبین )یا زولپیدم) از داروهای اعصاب برای درمان اضطراب و اختالل خواب اند. زانا  . ۲
3 . engagement
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ترسیده، بدبین و خسته  افراد  برای نگه داشتن  بیشتر  از مشوق های مالی  و ســپس  کنند 
تیم های  بــا  ســودآور  و  خالق  پرانرژی،  ســازمان های  ســاختن  هدْف  گــر  ا کنند.  اســتفاده 

نیستند. پایدار  این مدل ها  بدون شک  است،  بلندمدت  در  بهره ور  و  مشتاق 
کردن  ی می کننــد در جدال جــذب  پیرو گاهانــه  آ مــدل رهبری  از  کــه  ســازمان هایی 
وجود  شرکت هایی  شــوند  متوجه  افراد  هنگامی که  پیروزی اند.  درحال  برتْر  اســتعدادهای 
تفریح و حتی عشــق  پــاداش درونــی،  انگیــزش مانند  از شــکل های متعالی تــر  کــه  دارنــد 
ســازمان های  که  ازآنجا این،  بر  افزون  می شــوند.  متمایل  آنها  به ســوی  می کنند،  اســتفاده 
باهوش ترین  و  شایســته ترین  منحصربه فرِد  و  نبوغ آمیــز  ظرفیت هــای  از  گاهانه  آ رهبــری  با 
به  را  کارکنان معمولی  این ســازمان ها  آنهــا موفق ترند.  اســتفاده می کنند، در جذب  افراد 
چشــمگیر  نتایج  خلق  به  درعوض،  آنها،  و  می کننــد  بدل  فوق العاده  مشــارکت کنندگانی 

کمک می کنند. سازمانی 
َاتِلتیکــو  بیزنــس،  گو  ینــز شــیکا ِکِر و  تریبیــون  گو  شــیکا روزنامه هــای  یابــی  ارز براســاس 
این شــرکت ها  ی  گو هســتند. هر دو کردن در شــیکا کار  برای  برترین شــرکت ها  ِســنترو  و 
بودن  خودتصحیحگر  بــودن،  پایدار  می کنند.  عملــی  را  گاهانه  آ رهبری  پیمان   ۱5 بیشــتِر 
مدیرعامل  ِویل،  سندی  است.  شــدن  اثبات  درحال  مدل  این  بودن  خودتقویت کننده  و 
از آن است  گفته اســت، »مگر فرهنگ چیزی غیر  و رئیس پیشــین شرکت سیتی گروپ، 
کتری  با –یــا  فرهنْگ ســس مخصوص  آن مخالفیــم.  بــا  ما  دارد؟«  وجــود  ماســت  در  کــه 
که  عینی ای  و  واقعی  شــکل های  به  گاهانه  آ رهبری  فرهنِگ  تیم هاســت.۱  همۀ  ُکشندۀ– 

موفقیت می شود. باعث  آن خواهید خواند  دربارۀ  کتاب  این  در 

که در  ِکشــت دادن اســت؛ ازآنجا در زبــان انگلیســی، واژۀ culture هــم به معنای فرهنــگ و هم به معنای   . ۱
کتاب از این مشابهت  گویندۀ جمله و نویسندۀ  کتری دخیل است،  ِکشِت نوعی از با فرایند تهیۀ ماست، 
که می تواند در ترکیب آن از ماست استفاده  کرده اند. همچنین هدف از مقایسۀ سس،  معنایی اســتفاده 
که نقش چشــمگیر فرهنگ در موفقیت یا شکست تیم ها به  ُکشنده این بوده است  کتری های  شــود، با با

کشیده شود. تصویر 
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سطح سیاره ای
بنا شــده اند.  برنده/بازنــده  رقابــِت  و  کمبــود  باورهــای  براســاس  فعلــی  بیشــتر مدل هــای 
این دیدگاه،  اســت.  یشــه دار  ر و رهبران عمیقًا  بیشــتر فرهنگ ها  این ذهنیت معیوب در 
باور  نمی کنــد.  پیدا  دوامــی  اما  افــراد می شــود،  انگیزش  باعــث  بــرای مدتی  ترس،  ماننــد 
نیســتم/ما  کافی  بــاور »من  و  انرژی، فضا و عشــق)  زمــان،  بــودن منابــع« )پول،  کافــی  »نا
و  برنده ها  آمــدن  به وجود  باعث  که  ایجــاد می کند،  با جمع صفر۱  بــازِی  نیســتیم«،  کافی 
برای  امکانات  بــودن  کافی  نا از  مــا  که  ازآنجا و نداشــته ها می شــود.  و داشــته ها  بازنده ها، 
کارآمد است  نا یکردی  رو که  به همدیگر آسیب می زنیم،  و  به سیاره  همه مان می ترســیم، 

بود. نخواهد  آینده  نسل های  پاسخ گوی  و 
یم  دار بــاور  زیرا  تقدیــم می کنیم،  رهبــری  بزرگ  گفتمان  بــه  را  کتاب  ایــن  ما  بنابرایــن 
که خودشــان،  آینده اســت،  و  بــرای پیش گامان حال  گاهانه  آ مدل هایــی ماننــد رهبــری 
رهبری  رســاند.  موفقیت خواهند  فراز های جدید  بــه  را  و جامعۀ جهانی  سازمان هایشــان 
باشد  آن  پذیرای  که  را  که هرکســی  ارائه می کند  و معناداری  کاماًل جدید  الگوی  گاهانه  آ

و غنا می بخشد. ارتقا می دهد 
کرده اید خوشامد می گوییم. آغاز  ما  با  که  در سفری  به همۀ شما پیش گامان 

گــر فــرد یــا افــرادی  کــه در آن، ا گفتــه می شــود  zero-sum game: در نظریه هــای اقتصــادی، بــه موقعیتــی   . ۱
که معــادل مجموع آن منفعت ها متضرر شــده اند. در این  منفعت هایــی ببرند، فــرد یا افرادی وجود دارند 

وضعیت، مجموع منافع و ضررهای حاصل شده برابر صفر می شود.
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او هر شــب زنگ ساعتش  کار اســت.  آمادۀ  و  بیدار  ســاعت 5:۱5 صبح اســت و جورج 
نیازی  آن  به  گذشته هیچ گاه  اما در طول چهار سال  تنظیم می کند،  بیدار شــدن  برای  را 
کنــار تختخواب  ی میز  او در تمام طول شــب رو تلفن همــراه و لپ تــاپ  نداشــته اســت. 
که  کرد  قبول  و  تسلیم شــکایت های همسرش شــد  درحال شــارژ شــدن اند. مدتی پیش 
ی حالت لرزش می گذارد و تلفنش  کند، اما او آن را رو شب ها صدای تلفن همراه را قطع 

است. زدن  چشمک  و  لرزش  درحال  تمام طول شب  در 
ادامۀ  به اصطالح خــواب  تا شــش ســاعت  پنج  با  رهبران،  از  بســیاری  مانند  جــورج، 
واقعًا خواب  گر  ا که  این است  »به اصطالح«  از عبارت  ما  حیات می دهد. دلیل استفادۀ 
کمی از آن عمیق و حیات بخش  که بخش بسیار  کنید، متوجه خواهید شد  یابی  او را ارز

نمی داند. را  این موضوع  حتی  و  خواب است  از  جورج محروم  است. 
او  می خوابــم!«  کافــی  انــدازۀ  بــه  بمیــرم،  وقتــی  نیســت.  »مشــکلی  می گویــد،  جــورج 
از هر  باخبر شــدن  برای  مــی رود،  به ســمت دست شــویی  با چشــمان پف کرده  درحالی که 
را چک می کند.  ایمیل هایش  بیاید  یا ممکن است پیش  باشــد  آمده  که پیش  فاجعه ای 
آدرنالین،  یعنی  از معجون شــیمیایی موردعالقه اش،  باید  که  آن قدر  او  تا ســاعت 5:۱7، 
پایین،  بازی شده است. در طبقۀ  وارد  و  افتاده  کار  به  کرده است. حاال مخش  یافت  در
روزنامه های صبح  بــا لپ تاپش  و  اسپرســوی غلیظ دم می کند  فنجان  برای خودش یک 
او  که همیشــه در  به همــراه اضطرابی  آدرنالین،  بررســی می کنــد.  را  پایگاه هــای خبــری  و 

برشی از دو زندگی
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ورزشــکاران ســطح  در  که معمواًل  لیزرمانندی  تمرکــز  با  توجهش  باعث می شــود  هســت، 
اخبار معطوف شود. به  دیده می شود  جهانی 

زمانی که در  از  او  کــردن دارد.  کــه جــورج فرصــت ورزش  اســت، چرا روز خوبی  امــروز 
از دست  را  کنون هیچ گاه تناسب اندامش  دانشگاه در مسابقات ورزشی شرکت می کرد تا
اما به ندرت به هدف شش جلسه تمرین در هفته دست پیدا می کند. این  نداده است، 

ورزش  کند. باشد، می تواند سه جلسه  »خوش شانس«  گر  ا که  او می گوید  روزها 
ویژه ای  و  روز خوب  امروز  بیــدار می کند.  را  کردن، بچه هایش  از ورزش و حمام  پــس 
با قطار به ســمت محل  از حرکت  که پیــش  از معدود دفعاتی اســت  امروز  بــرای اوســت. 
اســت. درحقیقــت، بچه ها  بــا بچه هــا صبحانه می خــورد. جورج عاشــق بچه هایش  کار 
با همۀ  دارد.  اهمیــت  برایــش  واقعًا  گفتۀ خــودش  به  کــه  پیوند می دهند  بــه چیــزی  را  او 
را  ایمیل  که چند  نیمه حاضر است، چرا بهترین حالت  در  در طول صبحانه  احوال،  این 

»ضروری« می گیرد. اما  کوتاه  تماسی  و  پاسخ می دهد 
گونۀ  بر  بوسه ای بدون احساس  و  گرفتن همه  با خداحافظی ســریع، در آغوش  جورج 
کردن  همسرش از خانه خارج می شود. بیست سال پیش، بوسۀ خداحافظی شامل نگاه 
باشد طلبت  »بقیه اش  که می گفت،  نوازش شیطنت آمیزی می شد  و  به چشمان یکدیگر 
و مهربانانه  که زمانی عاشــقانه  رابطه ای  گذشــته اند.  روزها  اما آن  برگشــتم.«  برای وقتی که 
با  را  که وظیفۀ والدی  کارکرد دو نفری اســت  کنون صرفًا رابطه ای وابســته به نقش و  بــود ا
هم انجام می دهند، دارایی هایشان را زیاد می کنند، تصویر بیرونی شان را حفظ می کنند و 
گزینۀ بهتری برای زندگی مشترک باشند. که شاید  گاهی هم به افراد دیگری فکر می کنند 

کوتاه  و تماس های  ایمیل ها پاسخ می دهد  به  بازی، جورج  این  و درون  بر قطار  ســوار 
این حس وحال  او عاشق  و  او در جریان است  از هیجانات در  معینی می گیرد. معجونی 
کارت های این بازْی ثروت، شهرت، آزادی و فرصت اند، اما خوِد بازی تنها  است. قطعًا، 
بــازی دربارۀ در خط مقدم بودن، پیوســته به چالش  کــه اهمیت دارد. این  چیزی اســت 
او در این بازی احســاس ســرزنده  کشــیدن اســت.  را به چالش  کشــیده شــدن و دیگــران 



برشی از دو زندگی

 37  

او، نمی تواننــد تفاوت بین  از رهبراِن شــبیه  و بســیاری  بــودن می کند. متأســفانه، جــورج، 
کافئیــن، قند، فشــار، رفتارهای  آدرنالین،  ترکیــب  از  بــودن واقعــی« و احساســی  »ســرزنده 
وسواسی، اعتیاد و رقابت را متوجه شوند. این احساسات همگی از ناامنی و ترس عمیقًا 
سرکوب شده ای نشئت می گیرند. این مسئله به شکل های مختلفی در زندگی جورج نمود 
تنها  بــا خود  که نمی تواند در ســکوت  آنها این اســت  پیدا می کند. شــاید چشــمگیرترین 
اما وقتی تنهاســت،  را دوســت دارد)،  او می توانــد تنها باشــد )و واقعًا این تنهایی  باشــد. 
کارهای دیگری می کند  گوش می دهد یا  کتاب می خواند، موسیقی  تلویزیون نگاه می کند، 

بودن و خودش دور نگه دارد. قرار داشتن، خالی  و  آرام  با  از مواجهه  را  او  که  کاری  –هر 
او ملحق می شوند  به  بازیگران هم در زمین  بقیۀ  کارش می رســد،  به دفتر  وقتی جورج 
و بازی شــدت می گیرد. تیم او یکی از بهترین های صنعت اســت. شــعار آنها این اســت 
با  آنها  نــده«.  آمــدن روز دوشــنبه را به خــودت  کار نمی کنــی، زحمــت  گــر روز شــنبه  کــه »ا
گونۀ شخصیتی نوع ِای۱ اند. جلسات  که دارند مظهر  جنب وجوش زیاد و روحیۀ رقابتی ای 
باشــد و  او  با  تــالش می کند حق  که هرکســی در آن  تیمی مانند شمشــیرزنی فکری اســت 
گذاشته  آنها سرپوش  بر  و اغلب  برخورد اخم آلود می شود  اشــتباهات  با  کند.  ثابت  را  این 

می شود. سرزنش و مقصر دانستن هم رسم همیشگی است.
اضطراب پنهان است و هیچ گاه درباره اش صحبت نمی شود. درحقیقت، هیچ یک 
برســد  و مضطرب اند، چه  نگران  که  اقــرار نمی کنند  او هیچ وقت  و خــود  تیم  از اعضــای 
نمی شــود  صحبت  هیچ گاه  احساســات  دربارۀ  غمگین اند.  یــا  ترســیده  بگویند  اینکه  به 
که  لحظاتی  در  بااین حال،  ضعف اند.  از  نشــانه ای  احساسات  بقیۀ  خشــم،  از  غیر  به  و، 
پیــش می آید، پیش خودشــان اعتراف  به ندرت  که  روبه رو می شــوند  بــا خود  بــا صداقت 

است. به لب رسیده  جانشان  بازی  این  از  که  می کنند 

گونۀ شــخصیتی ِای و بی  type A personality . ۱: در یکــی از نظریه هــای مربــوط به شــخصیت، افــراد به دو 
گونۀ اول با ویژگی هایی همچون رقابت جویی، جاه طلبی، نابردباری و روحیۀ  که  تقسیم بندی می شــوند، 

تهاجمی توصیف می شوند.
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با  آنها  البته  به واســطۀ این جّو، جورج و ســایر رهبــران در »پیچاندن« خبره شــده اند. 
گرچه می گویند).  که هیچ وقت دروغ نمی گویند )ا این توصیف مخالف اند و اصرار دارند 
نظرهای خود  و  افــکار  به ندرت همۀ  کــه  اعماق وجودشــان، تصدیق می کنند  در  البتــه، 
بازی،  این  در  که  رو نمی کننــد، چرا را  آنها دستشــان  بیان می کنند.  را  دربــارۀ موضوعات 
به وســیلۀ  افراد  از طریق مدیریت  را  تأثیرگذاری دلخواهشــان  و  مــی آورد  اطالعــات قدرت 

کسب می کنند. کاتشان  ادرا کردن  دست کاری 
مراســِم  این  نزدیکش مشــروب می نوشــد.  از دوســتان  نفر  با چند  روز  پایان  در  جــورج 
و مقدار  اســتراتژی، داســتان گویی  از خوش گذرانی، چیــدن  پــر  بــازْی  از  بعــد  گفت وگــوی 
که  افرادی می شــود  از زمان صرف صحبــت دربارۀ  یــادی  ز یــادی غیبت اســت. بخش  ز
نباشــند، موضوع  بعد  گر در دورهمی شــب  ا که  آنهــا می دانند  بیشــتِر  و  نیســتند  کافه  در 
که  است  چســبی  می دهند،  ادامه اش  آنها  که  غیبت،  بود.  خواهند  ســایرین  گفت وگوی 

ائتالف می شود. آمدن  به وجود  باعث 
تمام طول  در  بازمی گردد، درحالی که  به حومۀ شهر  و  7:۲۰ می شــود  قطار  جورج سوار 
بچه ها شب به خیر  به  باید  که  زمانی  کار می کند. ســاعت 8:۳۰ درست  ایمیلش  با  مسیر 
برش  نگاه می کند، چند  ورزشــی  برنامه های  به خانه می رســد. سپس درحالی که  بگوید، 
فرایند  آغازکننــدۀ  و  اســت  مهم  بســیار  مشــروب  می خورد.  مشــروب  جرعه  چنــد  با  پیتــزا 
ابتــدای صبــح در رگ هایش جریان  از  که  از حالــت اوجی اســت  آوردن جــورج  »پاییــن« 
اســتفاده  از قرص خــواب هم  او  و  نیســت  کافــی  به تنهایی  الــکل  گاهــی  اســت.  داشــته 
در حوالی  باالخــره خــواب  کنــد.  را خامــوش  کــه ذهنــش  اســت  این  او  هــدف  می کنــد. 
الکترونیکی درحال  و وسایل  تنظیم شده است  نیمه شب سراغش می آید. زنگ ساعت 

زدن اند. و چشمک  شارژ 
بود. خوب دیگری  روز  این هم 

است. موفق  فوق العاده  رهبری  جورج 
گاه است. ناآ رهبری  جورج 
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بیدار  از  پــس  او  آغاز می شــود.  از خواِب شــبانه ای عالی  آرام  بیدار شــدنی  با  روز شــارون 
از  او پس  انجــام می دهــد۱.  کششــی  و حــرکات  ارادی  تنفــس عمیــق  دقیقــه  پنــج  شــدن 
زمانی که شــریک  می کنــد.  مراقبــه  دقیقــه  بیســت  مــدت  به  چــای  فنجان  یــک  نوشــیدن 
او مالقات  بــا  نشــیمن  اتاق  برمی گردد، شــارون در  ی صبحگاهــی  پیــاده رو از  او  عاطفــی 
آنها  برقرار می کنند.  ارتباط  با یکدیگر  و قدردانِی اصیل  گفت وگو  با  آنها دقایقی  و  می کند 
آیا موضوعی مانع صمیمیتشان شده است.  تا ببینند  را با هم بررسی می کنند  رابطه شان 
او به جدایی انجامید  رابطۀ اول  بزرگسالی است.  رابطۀ بلندمدت شارون در  این دومین 
به  که  رابطه ای  بانشاط متعهد است،  و  نزدیک، صمیمی  رابطه ای  به داشتن  کنون  ا او  و 
کمک می کند. رابطۀ آنها  ی آنها برای ارزانی داشتن بهترین موهبت هایشان به دنیا  هر دو
از نقش بازی۲ در آن وجود  که هیچ لحظه ای  نیســت  این گونه  البته  زنده اســت.  و  خوب 
به جاری شدن در  »گیرکرده«  از وضعیت  که ماهرانه  گرفته اند  یاد  آنها  اما  باشد،  نداشــته 

وضعیت دهند. تغییر  خالق  و  یاری بخش  حالتی 
 7:۳۰ ســاعت  خانــواده  اعضــای  همــۀ  و  می شــوند  بیــدار   7:۰۰ ســاعت  او  کــودک  دو 
بچه های  از  بســیاری  مانند  و  و ســوم اند  اول  کالس  بچه ها  با هم می خورند.  را  صبحانــه 
کنار بچه ها  در  کامل  به حضور داشــتن  فعالی می گذرانند. شــارون  و  پربار  زندگی  دیگر، 
با بچه هایش  او تفاوت عمده ای بین بودن  در زمان صرف صبحانه عمیقًا متعهد است. 
را انجام می دهد، اما صبحانه  اینها  ی  او هر دو کنارشان بودن قائل است.  با حضور در  و 
ابزارهای  بــدون  و  کامپیوتــر  بــدون  تلویزیــون،  بــدون  اســت،  کامل  با حضــور  بــودن  زمــان 

کشش های بدنی و فرایند تنفس معطوف می کند. ۱ . به صورتی که توجه خود را بر 
2 . drama
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تمرینــات مراقبه  را مدیــون  بــه خانــواده اش  کامــل  توجــه  توانمنــدِی داشــتن  او  ارتباطــی. 
بازمی گرداند.۱ به لحظۀ حال  را  آن  ذهنش منحرف شود،  گر  ا و  می داند 

دفتــر  بــه  بعــد  دقیقــۀ  پنــج  چهل و او  و  می کنــد  ســوار  را  شــارون  راننــده   8:۰۰ ســاعت 
که  کند  کاری  انجــام دادن  کــه زمانش را صرف  پایبند اســت  به این  او  کارش می رســد. 
ارمغــان  بــه  برایــش  را  کــه بیشــترین شــادمانی  کاری  به طورخاصــی در آن اســتعداد دارد، 
این  به  او  بگذارد.  دنیــا  در  را  تأثیر  که عمیق ترین  او می دهــد  به  را  این فرصت  و  مــی آورد 
نیســت،  او  نبوغ  قلمرو  کردن  رانندگی  کردن« می گویــد.  زندگی  نبوغ خــود  قلمــرِو  »در  کار 
ابتدا  کار در  این  انجام دهــد.  را  این وظیفه  تا  اســت  کرده  اســتخدام  را  او فردی  بنابراین 
کرده است. کمک بسیار بزرگی به او  ولخرجی به نظر می رسید، اما حاال احساس می کند 

چندیــن  او،  می شــود.  »سیســتمش«  وارد  و  می کنــد  بــاز  را  لپ تاپــش  مســیر  طــول  در 
دیوید  نوشــتۀ  اســترس۲  بــدون  بهــره وری  هنــر  کارهــا:  دادن  ســامان  کتــاب  پیــش،  ســال 
این روش، سیستم  براســاس  او،  اســت.  یکردش خبره شــده  رو و در  کرده  را مطالعه  آلن۳ 
در یک مکان سازمان دهی می کند.  را  آن همه چیز  در  که  اســت  کرده  ایجاد  مدیریتی ای 
از  برنامه ریزی شــده  بیــن موضوعات مهــم  را  تمرکــزش  او در عــرض چنــد دقیقــه می تواند 
زندگی اش،  هدف  از:  عبارت اند  موضوعات  ایــن  کند.  دیگر  موضوع  متوجه  موضوع  یک 
تمرکز،  حوزه های  مســئولیت ها،  و  نقش ها  دوازده ماهــه،  اهداف  جاری،  فعــال  پروژه های 
زندگی  کارهــای  جزئیات  به خاطرســپاری  بــرای  ذهنــش  از  شــارون  اجرایــی.  اقدامــات  و 
که ذهن در آن  از آن در زمینه هایی استفاده می کند  پیچیده اش استفاده نمی کند، بلکه 

https://aryanaghalam.com/book/the-15-commitments-of-conscious/


رهبری از باالی خط

 40  

تمرینــات مراقبه  را مدیــون  بــه خانــواده اش  کامــل  توجــه  توانمنــدِی داشــتن  او  ارتباطــی. 
بازمی گرداند.۱ به لحظۀ حال  را  آن  ذهنش منحرف شود،  گر  ا و  می داند 

دفتــر  بــه  بعــد  دقیقــۀ  پنــج  چهل و او  و  می کنــد  ســوار  را  شــارون  راننــده   8:۰۰ ســاعت 
که  کند  کاری  انجــام دادن  کــه زمانش را صرف  پایبند اســت  به این  او  کارش می رســد. 
ارمغــان  بــه  برایــش  را  کــه بیشــترین شــادمانی  کاری  به طورخاصــی در آن اســتعداد دارد، 
این  به  او  بگذارد.  دنیــا  در  را  تأثیر  که عمیق ترین  او می دهــد  به  را  این فرصت  و  مــی آورد 
نیســت،  او  نبوغ  قلمرو  کردن  رانندگی  کردن« می گویــد.  زندگی  نبوغ خــود  قلمــرِو  »در  کار 
ابتدا  کار در  این  انجام دهــد.  را  این وظیفه  تا  اســت  کرده  اســتخدام  را  او فردی  بنابراین 
کرده است. کمک بسیار بزرگی به او  ولخرجی به نظر می رسید، اما حاال احساس می کند 

چندیــن  او،  می شــود.  »سیســتمش«  وارد  و  می کنــد  بــاز  را  لپ تاپــش  مســیر  طــول  در 
دیوید  نوشــتۀ  اســترس۲  بــدون  بهــره وری  هنــر  کارهــا:  دادن  ســامان  کتــاب  پیــش،  ســال 
این روش، سیستم  براســاس  او،  اســت.  یکردش خبره شــده  رو و در  کرده  را مطالعه  آلن۳ 
در یک مکان سازمان دهی می کند.  را  آن همه چیز  در  که  اســت  کرده  ایجاد  مدیریتی ای 
از  برنامه ریزی شــده  بیــن موضوعات مهــم  را  تمرکــزش  او در عــرض چنــد دقیقــه می تواند 
زندگی اش،  هدف  از:  عبارت اند  موضوعات  ایــن  کند.  دیگر  موضوع  متوجه  موضوع  یک 
تمرکز،  حوزه های  مســئولیت ها،  و  نقش ها  دوازده ماهــه،  اهداف  جاری،  فعــال  پروژه های 
زندگی  کارهــای  جزئیات  به خاطرســپاری  بــرای  ذهنــش  از  شــارون  اجرایــی.  اقدامــات  و 
که ذهن در آن  از آن در زمینه هایی استفاده می کند  پیچیده اش استفاده نمی کند، بلکه 

کارهای فردا یا اتفاقاتی  کامل در لحظۀ حال نیستیم؛ مثاًل، در هنگام بازی با فرزندمان به  ما عمومًا با توجه   . ۱
کار برایمان افتاده اســت فکر می کنیم. مراقبه ما را توانمند می کند تا به غرق شــدنمان  که امروز در محیط 
کودکمان)  که درحال انجام دادن آنیــم )بازی با  کاری  گاه شــویم و توجهمان به لحظۀ حــال و  در فکرهــا آ
یم؛ به محض اینکه  کاری اضافی ندار برگــردد. درواقع، برای بازگرداندن توجهمان بــه لحظۀ حال نیازی به 

متوجه عدم حضور و عدم توجه خود می شویم، بی درنگ در لحظۀ حال قرار می گیریم.
2 . Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity

3 . David Allen


