حکایات
به جـاي تغییردادن جهان ،خودت تغییر کن
در روزگاران قدیـم ،پادشـاهی بـر سـرزمینی وسـیع و ثروتمنـد ،حکومت میکـرد .روزي وي تصمیم گرفت به نقاط دوري از سـرزمین
خـود مسـافرت کنـد .از آنجایـی کـه سـفر ،طوالنی و مسـیر ناهمـوار بود ،موقع بازگشـت به حدي از درد پا و خسـتگی شـاکی شـده بود
که دسـتور داد تمام جادههاي سـرزمینش را با چرم بپوشـانند تا ســفرهاي بعدي براي وي آسـانتر شـود.
بـراي مفـروش کـردن ایـن همـه جـاده بـه هـزاران پوسـت گاو نیاز بـود .این کار هـم هزینه زیادي داشـت و هـم خسـارت فراوانی به
آنهـا مـیزد .باالخـره یکـی از درباریـان دانـا جـرأت به خرج داد و به پادشـاه گفـت :قربان چـرا میخواهید ایـن همه پول را صـرف انجام
دادن چنیـن کار غیـر ضـروري کنیـد؟ فکـر نمیکنیـد بهتر اسـت بـه جاي پوشـاندن جادهها بـا این همه چـرم ،پاي خود شـما را با یک
تکـه چـرم بپوشـانیم؟! پادشـاه از شـنیدن این پیشـنهاد بسـیار حیرت کـرد و دسـتور داد ،کفش چرمـی راحتی براي وي تهیـه کنند که
بـا آن تمـام راههاي دشـوار و ناهموار دنیـا را بپیماید.
برداشت
بـراي تبدیـل ایـن جهـان بـه یک مـکان بهتر و شـادتر براي زیسـتن ،بهتر اسـت ابتـدا خودمـان را تغییر دهیـم ،نه جهـان را .مدیران
نیز نیازمند چنین بینشی هستند .آنها بایــد تغییــر را از خــود شــروع کننــد .در غیــر ایــن صورت توقع ایجاد تغییر و پذیرش آن از
سـوي دیگـران ،کمـی بیهـوده و نامعقول به نظر میرسـد.

گلدان زیبا

معـاون یک اسـتاد بـزرگ درگذشـت .اسـتاد بـزرگ همه
شـاگردها را جمع کرد تا مشـخص کند افتخار کــار در کنار
او نصیـب کـدام یک از آنها خواهد شـد .اسـتاد بـزرگ گفت:
مسئله اي مطرح میکــنم .کســی کــه اول ایــن مسئله را
حـل کنـد ،معاون جدیـد معبد خواهـد بود .سـپس نیمکتی
در وسـط تـاالر گذاشـت .روي نیمکـت ،گلــدان زیبـاي
گرانبهایی گذاشـت که گل سـرخی در آن قرار داشـت .استاد
خطاب به شــاگردانش گفــت :مســئله ایـن است.
شـاگردان حیـران بـه گلـدان نـگاه کردنـد :بـه طرحهـاي
پیچیـده و نـادر روي سـفال ،بـه تازگی و زیبایـی گل .منظور
چـه بـود؟ چـه کار بایـد میکردنـد؟ معمـا چـه بـود؟ پـس
از چنـد دقیقـه یکـی از شـاگردها برخاسـت .بـه اسـتاد و
شـاگردهاي پیرامونـش نـگاه کـرد و بعـد مصممانـه به طرف
گلـدان رفـت و آن را روي زمیـن انداخـت و شکسـت .اسـتاد
گفـت :تـو از ایـن پـس ،معـاون جدیـد من هسـتی.
وقتـی شـاگرد بـه جاي خودش برگشـت اســتاد بــزرگ
توضیـح داد« :مـن خیلـی واضـح توضیـح دادم :گفتـم کـه
مسـئلهاي پیـش روي شـما میگذارم .یک مسـئله هر چــه
هـم کـه زیبـا و شـگفتانگیز باشـد بایـد از پیشرو برداشـته
شـود .مشـکل ،مشکل اسـت .میتواند یــک گلــدان زیباي
بسـیار کمیـاب باشـد ،میتوانـد عشـق زیبایـی باشـد کـه
دیگـر بـراي مـا معنایـی نـدارد و یا میتوانـد راهی باشـد که
بایـد آن را تـرك کنیـم ،امـا اصـرار داریـم بـه راهمـان ادامه
بدهیـم ،چـون بـه ما آرامـش میبخشـد .تنها یــک راه براي
از میـان برداشـتن مشـکل وجـود دارد :حملـه مسـتقیم بـه
آن .در این لحظه ،نمیتوان دلسـوزي کــرد ،نبایــد بگذاریم
کـه جنبههـاي زیبـا و شـگفتانگیز تعارضـی که پیـش روي
ماسـت ،مـا را وسوسـه کند».
برداشت
به جاي مسئله ،بهتر است روي راه حل تمرکز کنید.

نگاه سبز

در کشـور ژاپـن مـرد میلیونـري زندگی میکرد کـه از درد چشـم ،خواب
نداشـت و بـراي مـداواي چشــم دردش انـواع قرصها و آمپولهـا را به خود
تزریـق کرده بـود ،اما نتیجه چندانی نگرفتـه بود .وي پس از مشـاوره فراوان
بـا پزشـکان و متخصصـان زیـاد ،درمـان درد خـود را مراجعه به یـک راهب
مقدس و شـناخته شـده میبینــد .وي بــه راهـب مراجعه میکنـد و راهب
نیـز پـس از معاینـه وي بـه او پیشـنهاد میدهـد کـه مدتـی به هیـچ رنگی
بـه جـز رنگ سـبز نـگاه نکنـد .وي پـس از بازگشـت از نـزد راهب بـه تمام
مسـتخدمین خـود دسـتور میدهـد با خریـد بشکههــاي رنگ سـبز ،تمام
خانـه را رنـگ آمیـزي کرده و همینطـور تمام اسـباب و اثاثیه خانـه را نیز با
همیـن رنگ عــوض کنند .پس از مدتی رنگ ماشـین ،سـت لبـاس اعضاي
خانـواده و مسـتخدمین و هـر آنچـه به چشـم میآیــد را بــه رنگ سـبز و
ترکیبـات آن تغییـر میدهد و البته چشـم دردش هم تسـکین پیدا میکند.
بعـد از مدتـی مـرد میلیونر بـراي تشـکر از راهـب ،وي را به منزلـش دعوت
میکنـد .راهـب نیز که بــا لبــاس نارنجـی رنگ به منـزل او وارد میشـود،
متوجـه میشـود کـه باید لباسـش را عـوض کـرده و خرقهاي به رنگ سـبز
بـه تـن کنـد .او نیـز چنیـن کـرده و وقتـی بـه نـزد بیمـارش میرسـد از او
میپرسـد آیا چشـم دردش تســکین یافتــه اسـت؟ مرد ثروتمند نیز تشکر
کـرده و میگویـد :بلـه .امـا این گرانتریـن مداوایی بـود که تاکنون داشـتهام.
مـرد راهـب بـا تعجـب بـه بیمـارش میگویـد :برعکـس ،ایـن ارزانتریـن
نسـخهاي بـوده کـه تاکنـون تجویـز کـردهام .بـراي مـداواي چشـم دردتان،
تنهـا کافی بود عینکی با شیشـه سـبز خریـداري کنید و هیچ نیـازي به این
همــه مخـارج نبود .براي ایـن کار نمیتوانی تمام دنیـا را تغییردهی ،بلکه با
تغییـر نـوع نگاهت میتوانـی دنیا را بـه کام خـود درآوري.
برداشت
پذیرفتـن تغییـر و عدم مقاومت در برابر آن ،گامی بسـیار محکم و اثربخش
در جهـت نیـل بـه موفقیـت و کامیابی است ،اما اهمیت چگونه تغییر کردن،
از پذیرفتن خود تغییر ،کمتر نیست .تغییـر بـه هـر قیمتـی ،پسندیده نیست.
چگونـه تغییـر کـردن را بیاموزید .همچنیـن این داسـتان ،تاکیـد چندبارهاي
اسـت بر اینکه بهتر اسـت تغییـر را از خودمان شـروع کنیم.
منبع :کتاب اصول مدیریت و کسب و کار در سرزمین حکایات
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