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در این نظام آموزشی فقط یک مشت محفوظات به خورد بچه ها می دهیم. آموزش ما کاالیی 
شده است. کودکان یا کودک کارند یا کودک کارنامه. در این دو تا خالصه شده است. ما چهار 
میلیون کودک واجب التعلیم داریم که به خاطر فقر از مدرسه رفنت محرومند. آن ها انگیزه ای 
برای تحصیل ندارند. در گروه مقابل هم خانواده ها متام کودکی و نوجوانی فرزندان را به خاطر 
منره و کارنامه هدر می دهند. مگر قرار است فرزندان نهایتا از کجا رسدربیاورند؟ نهایتا قرار است 
به دانشگاهی بروند که آن هم کاالیی شده است. در کشور ما نزدیک 1۰ میلیون فارغ التحصیل 
دانشگاهی بیکار وجود دارد. 1۰۰ هزار نفر PhD دارند، اما شغل ندارند. این نشان می دهد که 
ما بی هدفیم. در دانشگاه ها را باز کرده ایم و در رس بچه ها مدرک گرایی انداخته ایم. از کودکی 

برایشان کالس تقویتی، کالس زبان و ... می گذاریم.

چالش های نظام آموزش در ایران / کودکان ما یا کودک کارند یا کودک کارنامه
www.fararu.com
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قتل خالقیت
درباره رویکرد فرهنگ عمومی و نظام آموزشی در جامعه ی ایران

در نقد نظام آموزشی کشور مطالب بسیار نوشته و گفته شده 
است. شاید یکی از بارزترین چهره های منتقد نظام آموزشی 
کشور دکترمجید حسینی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
باشد. عمده ی نقدهای چنین صاحب نظرانی به دستگاه 
قدرت بازمی گردد و چندان به فرهنگ عمومی نمی پردازند. 
به  تکیه صرف  به درستی  نمونه دکتر حسینی  عنوان  به 
آمارهای ارایه شده بوسیله مسئولین آموزشی کشور را مورد 
مختلف  مناطق  نیافتگی  توسعه  که  می دهد1  قرار  انتقاد 
و  ایشان  این حال  با  است.  قرارداده  را تحت شعاع  کشور 
دیگر منتقدین چندان به نقش و رسالت شهروندان در ایجاد 
تغییرات کالن توجهی ندارند. در حقیقت باید پرسید آیا بدنه 
جامعه ایران به معنی اخص کلمه نگرانی از بابت 4 میلیون 
کودک محرو از تحصیل دارند؟ اگر دارند چه رفتار یا دست 
کم مطالبه عینی از ایشان قابل مشاهده است؟ می توان 
پذیرفت در جامعه ای که کانال گیزمیز در آن بیش از 1.5 
میلیون و کانال های استادان جامعه شناسی هر یک دست 
باال چند هزار مخاطب دارند، مسایل اجتماعی اولویت دارد؟ 
آیال جز این است که همه معابر کسب دانش ما به کانال 
و صفحات عموما غیرتخصصی تلگرام و اینستاگرام محدود 
شده است؟ آیا جز این است که نهایت کنشگری اکثریت 
جامعه ایران به پست گذاشتن و به کشور ناسزا گفتن خالصه 

شده است؟ 

تب مدرک گرایی
"ایران نسبت به جمعیت خود باالترین تعداد تحصیل کرده ها 
را در دنیا دارد. ایران ۸2 -۸3 میلیون نفر جمعیت دارد. ما 
دانشگاهی  التحصیل  فارغ  میلیون   2۰ مملکتی  چنین  در 
داریم. ایران با دو هزار و ۷۰۰-۸۰۰ موسسه باالترین تعداد 
مرکز آموزش عالی در جهان را دارد. در صورتی که کشور های 
پیرشفته نسبت به جمعیت شان این آمار را ندارند. ژاپن 5۰۰ 
مرکز آموزش عالی دارد که این 5۰۰ مرکز آموزشی هم آموزش 

می دهند و هم مهارت می آموزند."2

1- برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه شخصی ایشان مراجعه کنید: 
2- چالش های نظام آموزش در ایران / کودکان ما یا کودک کارند یا کودک کارنامه

www.fararu.com 

نکته دیگر در رابطه با نقد نظام آموزشی کشور، عدم توجه 
به فرهنگ عمومی مدرک گرایی است. خانواده های ایرانی 
قویا اصرار دارند تا از فرزندان خود دکتر یا مهندس تربیت 
کنند. این بحث به میزانی فراگیر است که فرهنگیان که 
طبعا خود نیز برآمده از همین جامعه هستند، رشته تجربی 
و ریاضی را مختص دانش آموزان مستعد دانسته و شاگردان، 
به زعم ایشان تنبل می بایست علوم انسانی را دنبال کنند. 
ای  جامعه  چنین  که  است  منطقی  بپرسیم  خود  از  باید 
انتظار توسعه و بهبود شرایط را داشته باشد؟ مردمانی که 
هیچ تالشی برای تربیت نیروهای مستعد در عرصه علوم 
بر کشور گله دارند،  از وضعیت حاکم  انسانی نمی کنند، 
بی آنکه به نقش مخرب خود واقف باشند. با این تفاسیر باز هم                                                         
می توان همه ایرادات موجود در نظام آموزشی کشور را به 
و  ما مردم هیچ گونه دخل  پای دستگاه قدرت گذاشت؟ 
تصرفی در برآمدن چنین نظامی نداریم؟ نمی توان نتیجه 
گرفت که پدیدآمدن مدارس خصوصی و غیرانتفاعی ریشه 
در گرایش عموم خانواده های ایران به تحصیالت دانشگاهی 
دارد؟ نمی توان مفروض دانست که از بطن چنین نگرشی، 
و  اجتماعی  احترام  که  است  سربرآورده  آموزش  نظامی 
موفقیت را در تحصیالت دانشگاهی آن هم در چند رشته 
محدود، تبلیغ می کند؟ نظامی که مدرک گرایی را ترویج و 
با قتل خالقیت، دانش آموزان و سپس دانشگاهیانی عموما 
کم یا بدون مهارت و صرفا با مدرک تحویل جامعه می دهد. 
در این بین چاره ی ناچار ما بی تردید توجه به فرهنگ 
عمومی است. اگر فرهنگ عمومی در کنار ساختارهای عینی 
برآمده از آن، نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ... 
مورد توجه و نقد قرار نگیرد، در بهترین شرایط نمی توانیم به 
پدید آمدن تغییرات پایدار در ساختار آموزشی کشور خوش 

بین باشیم.

ازین
 آغ

سخن
ر:

وی
ص

ع ت
منب

ان
هر

ه ت
گا

ش
دان

w
w

w.
m

an
ta

gh
eh

a.c
om

ماهنامه سرند      شماره سی و نهم، دی 1397

سپهر ساغری



5

سال گذشته اوبر متحمل رضر 4/5 میلیارد دالری شد که برای 
رقم  راننده  میلیون ها  و  کارمند  هزار  ده ها  با  جهانی  رشکتی 
چشمگیری است. اوبر سال 2۰1۷ را با  6 میلیارد دالر درآمد و 
این نشان می دهد  پایان رساند.  به  از سال گذشته،  13% کمرت 
که رسمایه گذاری های جدید با هزینه های این رشکت ادامه پیدا 
نکرده است و اوبر با چالش های قانونی و نظارتی در آمریکا و 
 Uber رقیب Lyft  خارج از آن روبه رو است. در حالی که
سهم خود را افزایش داده است؛ اما سال را با 3۰% درآمد بازار و 
پشت رس اوبر ۷۰ درصدی به پایان رساند. خرسوشاهی می گوید 
قصد دارد اوبر را به یک رشکت چندگانه تبدیل کند که مردم را به 
دوچرخه، اتوبوس و خودرو های کرایه ای مرتبط می کند. این کمی 
گیج کننده است. به نظر می رسد دوچرخه و اتوبوس قضیه را از 
مأموریت اصلی که ایجاد یک کسب و کار سودآور و غیر وابسته 
به سوبسید های حامیتی است منحرف می کند. آیا این رشکت واقعاً 
افراد را در پهپادهایی قرار داده و آن ها را صدها مایل در ساعت 
بین شهر ها با رسعت جا به جا می کند؟ به گفته خرسوشاهی آینده 
اوبر محدود به خودرو نخواهد بود. در ادامه گزیده ای از مصاحبه 

با دارا خرسوشاهی را می خوانید.

این نوشتار ترجمه ای است از
Uber CEO: our future won’t just be cars

www.theverge.com

اقتصاد  و کارآفرینی
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برای رفتن به کنفرانس "خودروهای پرنده در لس آنجلس" 
که در آنجا قرار مصاحبه ای با دارا خسروشاهی مدیر عامل 
اوبر داشتم، از تاکسی الیفت1 استفاده کردم. راننده از مقصد 
من متعجب شد و در حالی که می خندید گفت: "خودروهای 
پرنده"؟ از خودرو های بدون راننده باید بهتر باشد. حق با 
راننده بود. به نظر می رسد این روزها پروژه خودرو های پرنده 
زودتر از خودرو های بدون راننده به نتیجه برسد. چرا که 
هنگام  در  اوبر  راننده  بدون  گذشته خودرو  مارس  ماه  در 
آزمایش تصادف کرد و این ضربه بزرگی به برنامه خودرو 
بدون راننده این شرکت بود. بازرسان فدرال مشغول بررسی 
با  که   Elaine Herzberg مرگ  اما  هستند؛  حادثه  علت 
خودروی بدون راننده اوبر تصادف کرد، این شرکت را مجبور 
کرد که برنامه آزمایش خود را در سراسر کشور متوقف کند. 
 Elevate در این خصوص خسروشاهی در پایان کنفرانس
در مصاحبه با بلومبرگ گفت آزمایش های مستقل احتماال 
طی چند ماه آینده از سر گرفته خواهد شد. خسروشاهی 
صرف نظر از یافته های بازرسان فدرال در حال برنامه ریزی 
برای آینده است. این نمونه ای از یک فرد 48 ساله است 
که همیشه به آینده می نگرد. خسروشاهی در تهران و در 
خانواده ای مسلمان و ثروتمند متولد شد. او و خانواده اش 
پیش از انقالب ایران را ترک کردند. ابتدا به جنوب فرانسه 
و سپس به شمال نیویورک رفتند. پس از دوره ای حضور 
 Expedia در صنعت بانکداری، در سال 2001 مدیر عامل
با  و  انبوه توسعه داد  را در مقیاس  این کسب و کار  شد، 
94/6 میلیون دالر درآمد ساالنه تبدیل به یکی از برترین 
مدیران کشور شد. خسروشاهی با در دست گرفتن هدایت 
شد:  متمرکز  مسئله  دو  روی  بر   ،2017 سال  در   Uber
عذرخواهی به خاطر خطا های "تراویس کاالنیک" مؤسس 

1- یک شرکت فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی 

اوبر و انجام مجموعه اقداماتی که منجر به توسعه اوبر به 
کسب و کاری فراتر از یک برنامه خدمات خودرو می شود. 
اگرچه خدمات خودرو هسته اصلی این کسب و کار باقی 
خواهد ماند اما خسروشاهی پتانسیل بزرگی بیرون از دنیای 
خودرو می بیند. احتماال درباره مشکالت اوبر در سال 2017 
شنیده اید. این شرکت هر روز با یک اتهام و رسوایی جدید 
روبه رو می شد؛ اما اکنون خسرو شاهی تالش می کند تا اوبر 
را به شرکت موفق تری تبدیل کند. او پیشرفت های خوبی 
 Jump در این زمینه داشته است. از جمله خرید شرکت
به قیمتی در حدود 150 تا 200 میلیون دالر که در زمینه 
اجاره دوچرخه فعالیت می کند. اوبر هم چنین اقداماتی جهت 
افزودن امکان کرایه خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی 
مانند اتوبوس و قطار به برنامه خود انجام می دهد. هم چنین 
داده های بیشتری از الگو های ترافیکی خود را با شهر ها به 
اشتراک می گذارد تا در بلند مدت همکاری خوبی با آن ها 

داشته باشد. 

طرح خودروی پرنده برای شام به عنوان مدیر عامل به جا گذاشته 
شده است. چه چیز شام را متقاعد کرد که این طرح ارزش حامیت 

دارد؟ 
 چندین مسئله مرا متقاعد کرد. یکی اینکه آینده اوبر تنها 
محدود به خودرو نخواهد بود. ما باید حوزه فعالیت خود را 
از ماشین ها به حمل و نقل گسترده تر توسعه دهیم. حمل و 
نقل دو بعدی جوابگوی شهرها نیست و این موجب شد که 
ما درباره راهکاری فکر کنیم که در سه بعد و به صورت چند 
منظوره عمل کند. بنابراین تغییر از نظر من حرکت از یک 
پلتفرم بزرگ اجاره خودرو به یک پلتفرم حمل و نقل شهری 
A به B است. زمانی که من با تیم خود راهکار ها و طرح های 
مختلف حمل و نقل شهری در 30-20 سال آینده را بررسی 
کردیم به این نتیجه رسیدیم که افزودن یک بعد دیگر به 

حمل و نقل شهری ضروری است. 

خرید Jump بسیار جالب بود. چه چیزی در چشم انداز آینده 
آن می بینید؟

آنچه ابتدا باید انجام داد آن است که باید همه چیز را در 
کنار هم قرار داد و سپس به گسترش آن اندیشید. این یکی 
از ویژگی های اوبر است که ما به طور خاص آن را تقویت 

اوبر در خودرو خالصه منی شود
مصاحبه ای با دارا خرسوشاهی مدیرعامل اوبر
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می کنیم. یعنی پیدا کردن محصولی که بازار بسیار خوبی 
دارد و توسعه جهانی آن به گونه ای که هیچ شرکت دیگری 

آنرا انجام نداده باشد.

متعدد  گزینه های  ارائه  نیستید؟  اپلیکیشن  پیچیدگی  نگران  آیا 
مشرتیان را گیج منی کند؟ 

بله، بله و بله. چالش همین جا است و در گام اول باید به 
سمت حل آن حرکت کنیم. به هر حال ما در حال تکمیل 
کار خود هستیم. هیچ کدام ساده نیست. لحظه ای که شما 
تالش می کنید هماهنگی ایجاد کنید به طور قابل مالحظه ای 
شانس خطا افزایش می یابد؛ اما فکر می کنم با گذشت زمان 
این مسئله حل می شود. ما تنها شرکتی هستیم که تمام 
حالت های مختلف حمل و نقل را در یک تجربه لذت بخش 

برای مشتری گرد هم آورده ایم.

دارید  پروژه خود دارید و قصد  برای  تهاجمی  برنامه  شام یک 
سال  در  را  محصول  و  کنید  آغاز  سال 2۰2۰  در  را  آن  آزمایش 
2۰23 تجاری سازی کنید. چقدر مطمنئ هستید که به این هدف 

می رسید؟
انجام دهید این است که هدف را  باید  اولین چیزی که   
سپس  باشید،  داشته  باور  هدف  آن  به  و  کنید  مشخص 
شرکای خود را در مقابل آن هدف قرار دهید. یکی از دالیلی 
که من اآلن اینجا هستم این است که می توانم چهره به 
چهره با یک نفر صحبت کنم و بگویم آیا می توانیم تا سال 
2020 آن را بسازیم؟ و تاکنون پاسخ مثبت بوده است. ما 
شرکایی داریم که سخت کار می کنند و پتانسیل این کار را 
درک می کنند. ما یک نقشه راه برای تولید انبوه محصولی 
ایجاد کرده ایم که برای همه شهروندان در دسترس باشد، نه 

محصولی که فقط برای ثروتمندان باشد.

قائل  تفاوت  ثرومتندان مضحک  و  ثرومتندان  بین  که  خوشحامل 
هستید.

بله تفاوت وجود دارد!
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من با افراد زیادی درباره این نوع از حمل و نقل عمومی صحبت 
کرده ام. آن ها وقتی درباره این ایده می شنوند آن را باور منی کنند. 
احساس آن ها این است که تنها راه جابه جایی میلیون ها مسافر در 
شهر های شلوغ، اتوبوس و قطار  است. به ویژه از سوی سیلیکون 
ولی تأکید بر روی بهینه سازی فردی بر خالف سیستم های بهینه 

متعادل است. نظر شام در این باره چیست؟

ما به طور کلی این مسئله را پذیرفته ایم. شما می خواهید 
شرایط مختلفی بیابید. رازی بدین صورت وجود ندارد که 
شما بگویید آها! من راه حل را اینجا پیدا کردم. به عنوان 
مثال در مکزیکوسیتی ما در حال آزمایش وسایل نقلیه ای با 
ظرفیت باال هستیم. اگر شما به الگوس در نیجریه نگاه کنید 
وسایل نقلیه با ظرفیت باال بخشی از حمل و نقل شهری 
متراکم است، چیزی که از زمان های بسیار قبل وجود داشته 
و بر اساس یک زمان بندی و قیمت گذاری پویا نبوده است. 
بنابراین چیزهای زیادی هست که باید بهتر شود و می تواند 
بهتر شود. اما زمانی که ما درباره پلتفرم اوبر و رفتن از نقطه 
A به B صحبت می کنیم، معتقدیم که اتوبوس ها و قطار ها 
در این زمینه نقش دارند. ما نمی خواهیم یک پلتفرم عمودی 
از آن است. ما  کامل بسازیم. Elevate یک نمونه کامل 
خودمان آنرا نمی سازیم. ما باید استاندارد ها را تعیین کنیم و 
با شرکای خود همکاری  کنیم. ما باید برای این استاندارد ها 
در  تا  کنیم  دریافت  بسیاری  ورودی های  و  کنیم  مذاکره 
نهایت این شبکه شبیه به آنچه باید، باشد. ما همکاری با 
نهاد ها، شهرها و تنظیم کنندگان را در نظر می گیریم تا در 
نهایت اتوبوس ها، قطار ها و مترو ها در برنامه اوبر قرار گیرند.

آیا فکر منی کنید وسایل نقلیه الکرتیکی پرنده و Elevate به 
رسمایه زیادی نیاز دارند؟ اوبر سال گذشته 4/5 میلیارد دالر رضر 

کرد.
 به خوبی از آن آگاهم.

امیدوارم همین طور باشد. آیا این روش مناسبی برای استفاده از 
منابع رسمایه  یک رشکت است؟

ما شرکتی نیستیم که مالک خودرو ها باشیم. شرکای راننده 
ما، صاحبان خودرو ها هستند. بنابراین ما انتظار نداریم که از 
سرمایه برای تولید این وسایل نقلیه استفاده کنیم. ما شرکای 

فوق العاده ای داریم مانند  Embrear2 و استارت آپ هایی 
که بر روی محدودیت های طراحی و ویژگی های این وسایل 
نمی دانیم  ما  نظر سرمایه،  از  بنابراین  کار می کنند.  نقلیه 
سرمایه از کجا می آید و فکر نمی کنیم که این مدل ما را 

ملزم کند که تامین کننده سرمایه باشیم.

بنابراین اوبر در حال ایجاد تقاضا برای محصول است، سپس رشکای 
شام و تولید کنندگان تجهیزات اصلی به میدان می آیند...

انبوه  بازار  که  به صورتی  ایجاد می کنیم  انبوه  تقاضای  ما 
نظر  از  آن  تولید  و  ایجاد شود  تقاضا  این  برای  و ظرفیت 
اقتصادی به صرفه باشد. الیه هماهنگی مهمی باید وجود 
داشته باشد؛ بنابراین نقش ما در این اکوسیستم ایجاد تقاضا 
و هماهنگی است. ما با بازیگران بسیاری در زمان تولید و 

طراحی مشارکت می کنیم.

از دنیای اکسپدیا  آمده اید که مردم را با سفر به یکدیگر مرتبط 
می کرد. نظر شخصی شام درباره حمل و نقل هوایی درون شهری 
چیست؟ آیا ارتباط شخصی با این موضوع برقرار کرده اید؟ یا اینکه 

رصفا پروژه ای تجاری است که آن را انجام می دهید؟
ارتباط های شخصی در این زمینه داشته ام که این مسائل را 
بسیار جذاب کرده است. اما آنچه مرا در زمانی که اکسپدیا 
بودم به ادامه کار وا می داشت این بود که اکسپدیا دموکراسی 
را وارد سفر می کرد، پنجره  را رو به جهانی می گشود که 
برای همه باز شده بود و این قدرت انتخاب را به مصرف 
کننده می داد که انتخاب خودش را داشته و آژانس مسافرتی 
خودش باشد. نتیجه این بود که افراد بیشتری سفر می کردند، 
ماجراجویی می کردند و افراد بیشتری با زمینه متفاوت به 
هم مرتبط می شدند. من معتقدم این ارتباط چیز های خوبی 
ایجاد می کند. آنچه اوبر انجام می دهد ایجاد حرکت و ارتباط 
در شهر هایی است که روز به روز متراکم تر می شوند. اوبر این 
کار را به روشی راحت و مقرون به صرفه انجام می دهد، چه 
شما بتوانید ماشین تهیه کنید یا نه، در جای خوبی زندگی 
کنید یا در جای بد زندگی کنید. تاکسی های جهان در مرکز 
اگر شما درQueen باشید و  شهر رفت و آمد می کنند و 
بخواهید تاکسی بگیرید... ایجاد امنیت، وابستگی، سفر ارزان 

www.embraer.com   2- شرکتی برزیلی فعال در حوزه هوافضا
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و در دسترس برای همه بسیار اهمیت دارد. ما در این باره 
بسیار صحبت می کنیم. اگر ما بخواهیم همکاری صحیحی 
با شهر داشته باشیم نمی توانیم فقط در مرکز منهتن عمل 
کنیم که تراکم جمعیت بیشتری دارد و شبکه سود آور تر 
 Queens و Bronx است. ما باید همه جا برویم. ما در
هستیم و آنچه در این مورد جالب است آن است که به 
صورت تصادفی فرصت های تجاری جذابی برای ما به وجود 
می آید. بنابراین این ایده درباره ما وجود دارد و ما شرکتی 
نیستیم که فقط در مرکز شهر باشیم. ما قصد داریم شرکتی 

باشیم که خدماتی برای تمام شهر فراهم می کنیم.

از نظر ایمنی چگونه این اطمینان را ایجاد می کنید که خودرو چند 
صد فوت در هوا و صد ها مایل در رسارس شهر حرکت کند در 
حالی که هزاران نفر پایین روی سطح زمین هستند؟ ریسک این 

کار باالست و اخیرا هم که شاهد تصادف خودروی اوبر بودیم.
صنعت هوایی یکی از بهترین رکورد ها را از نظر امنیت در 
جهان دارد و ما می خواهیم  این کار را با کمک بسیاری از 
بازیگران در صنعت هوایی از جمله NASA ،FAA و دپارتمان 
حمل و نقل شهر های مختلف انجام دهیم. ما می خواهیم این 
محصول را با سرعت بیشتری در مقایسه با سایر بخش های 
هوانوردی توسعه دهیم. اما نمی خواهیم که در بحث ایمنی 
توازن ایجاد کنیم. ما هم اکنون با متخصصانی کار می کنیم 
که امنیت در شاخه هوانوردی را درک می کنند، به گونه ای 
که هیچ مکانیسم حمل و نقل دیگری آنرا انجام نداده است.

 فکر می کنید در نهایت یک رسویس بدون خلبان می شود؟
می تواند این طور باشد اما فکر نمی کنم در زمان راه اندازی 

این اتفاق بیفتد.

به  فکر می کنم اصطالح Autopilot توسط رشکت دیگری 
عالمت تجاری تبدیل شده است

 درسته؟

9

انجام  چگونگی  مورد  در  اوبر  که  است  الزم  می کنید  فکر  آیا 
آزمایش های مستقل شفاف باشد؟ آیا این نیاز را احساس می کنید 
که جهت آشکار سازی باید فراتر از آنچه فدرال و تنظیم کنندگان از 

شام می خواهند بروید؟
در حال حاضر تمرکز من بر روی شفافیت نیست. من با تیم 
فناوری های پیشرفته در حال یک بررسی از باال تا پایین 
هستم تا اطمینان پیدا کنم هر گزینه ای که ما داریم، هر 
پتانسیلی که داریم برای آن است که بتوانیم به امن ترین 
روش ممکن به عقب بازگردیم. ما مجموعه ای از متخصصان 
را گرد هم آورده ایم؛ اما تمرکز ما بر روی آشکار سازی نیست. 
انجام کار درست است به گونه ای که من  تمرکز بر روی 

راضی شوم.

فکر می کنید رئیس پیشین ستاد ایمنی حمل و نقل ملی را وارد 
می کنید؟ این موجب ایجاد چیزی شبیه به بررسی مستقل متام این 

موارد نیست؟
بررسی نه تنها در تمام فرایند های ما بلکه در تمام فرهنگ 
ما وجود دارد. چرا که شما می توانید یک فرایند را  برای 
نقطه خاص زمانی بهینه  کنید. فرهنگ به شما این اجازه را 
می دهد که بدانید روزنه ها کجا هستند. آیا این فرایند هایی 
که شما قرار داده اید از طرف دیگر سقوط می کنند یا نه. 
من به دنبال هدایت فرایند و به ویژه راهنمایی در مورد 
فرهنگ هستم. حرکت به سمت ایمنی بسیار بزرگ تر از 
مستقل بودن و یا حتی Elevate است. این واقعا امنیت بر 
روی پلتفرم اوبر است. وقتی که شما 50 میلیون سفر روزانه 
دارید، افراد خوب و بد در پلتفرم خود دارید و حوادث مرتبط 
با ایمنی را خواهید داشت. از پایان سال گذشته اولویت اول 
ما برای شرکت ایمنی است و می تواند دسته ای از اقدامات 
مختلف باشد که انجام می دهیم. شما می بینید که برخی از 
آن ها در محصوالت ما آمده است. دکمه 911 که بررسی 
راننده را بهبود بخشیده است. این ابتدای راه است. ما به 
عنوان یک شرکت کار بر روی آن را به روشی مشخص آغاز 
کرده ایم و این یک تمایز واقعی برای ماست. به هر حال 

مزیت آن این است که برای همه خوب است.
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نظر شام درباره چالش های مربوط به فناوری و مقرراتی که اوبر 
امروز با آن ها رو به رو است چیست؟ شام مشکالتی در زمینه 
استقالل دارید. شام در کالیفرنیا احکامی درباره اقتصاد گیگی و 
چگونگی طبقه بندی پیامنکاران مستقل بوسیله ی رشکت ها را 
دریافت کرده اید. این  موارد برخی از این چالش های بزرگ هستند.

اوبر متفاوت است این  من مشغول هستم. آنچه در مورد 
است که ما تنها یک شرکت دیجیتال نیستیم. ما شرکت 
دیجیتالی هستیم که هر روز دنیای واقعی را لمس می کند و 
ما آنرا در مقیاس انبوه انجام می دهیم. شما دکمه ای را فشار 
می دهید و یک ماشین به نمایش در می آید. این ها برای 
هماهنگی بخش دیجیتال تراکنش با بخش فیزیکی است 
که شامل ترافیک و تصادفات است. این یک چالش واقعی 
است که این دو را گرد هم می آورد. ما آنرا به طور منحصر به 
فردی در جهان انجام می دهیم؛ اما در مقیاس گسترده ای که 
هرگز پیش از این دیده نشده است. زمانی که این اتفاقات رخ 
داد، شما باید با رگوالتور ها و شهر ها صحبت کنید. آیا سرعت 
شما کم شده است؟ بله ما مهمان شهر هایی هستیم که در 
آن ها کار می کنیم و باید راحت باشیم چرا که باید با آن 
قوانین بازی کنیم. ما می خواهیم در شکل گیری آن ها نقش 
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داشته باشیم. بنابراین اگرچه نمی توانم بگویم که خوش بین 
هستم اما درک می کنم که این کار مهمی است و ما قصد 

داریم در آن نقش داشته باشیم.

طبق احکام دادگاه عالی کالیفرنیا، چگونگی طبقه بندی رانندگان 
اوبر تغییر می کند؟

 قطعا این پتانسیل وجود دارد. این بخشی از یک داستان 
متفاوت بود، چراکه به نظر می رسد شرکت، کارمندان دائمی 
موقت  به صورت  را  ها  آن  مجددا  تا  کرد  سعی  و  گرفته 
طبقه بندی کند. زمانی که من از رانندگان می پرسیدم چه 
چیزی را درباره اوبر دوست دارند، اولین پاسخ آن ها این بود 
که من رئیس خودم هستم. من هر وقت که بخواهم از شما 
استفاده می کنم. هر چه که بخواهم انجام می دهم. این برای 
ما یک بهانه ای به منظور صرفه جویی در هزینه ها نیست. این 
ویژگی شرکت ما است که همکاران راننده ما رئیس خود 
هستند. بنابراین دقیقا نمی دانم این قوانین چه ارتباطی با 
ما دارند. این می تواند ما را مجبور به تغییر کند. اما من فکر 
نمی کنم که ما حداقل در مراحل اولیه در قانونی که من 

خوانده ام قرار بگیریم. باید ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.
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آیا شام دارای روحیه کارآفرینی هستید؟

آیا دائم در اندیشه ارزش آفرینی و ایجاد کسب و کار کارهای جدید یا بهبود و تحول سازمان خود هستید؟

آیا شام در حال تالش برای یافنت راه های جدید به منظور کنار گذاشنت روش های قدیمی و منسوخ در مسیر پیشربد 
کسب و کار خود هستید؟

اگر به هر یک از این سواالت پاسخ "بله" داده اید، به گروه ما خوش آمدید!

کتابی که در دست دارید، مخصوص افراد بلندپرواز، تغییر دهندگان قاعده بازی و چالشگرانی است که به مقابله با 
مدل های کسب و کار از کارافتاده برخاسته و به طراحی سازمان های فردا می پردازند. این کتاب راهنامیی است برای 

خلق مدل کسب و کار.

خلق مدل کسب و کار، الکساندر اسرتوالدر و ایو پیگنیور، ترجمه غالمرضا توکلی، بابک وطن دوست، حسام الدین ساروقی و بهامین توفیقی، انتشارات آریاناقلم، صص 2 و 3
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هاد
پیشن

در صحبت های روزمره، بسیار از ما ایرانیان از فناوری های نوین و 
توسعه استقبال می کنیم. در سفرهای زیارتی یا سیاحتی تحت تاثیر 
شهرهای بزرگ، فروشگاه های متنوع، قیمت های مناسب، تکریم 
... قرار می گیریم و با افسوس و نوعی حسرت  حریم خصوصی و 
از آن یاد می کنیم. با این حال می توان کمی عمیق تر به موضع 
بنگریم. به عنوان نمونه چرا ترکیه به نقطه کنونی رسید؟ چگونه شد 
که در افغانستان رسانه های خصوصی و مستقل تاسیس شدند؟ کره 
جنوبی چه مسیری را انتخاب کرده است؟ دلیل تغییرات در سنگاپور 
و تایوان چه بوده است؟ مطمئنا می توان از جهات مختلف، پاسخ های 
متعددی به این دست پرسش ها داد با این حال حلقه وصل همه 
این موارد یک واژه است؛ فرهنگ. بر اساس آنچه که از تاریخ قابل 
استنباط است، فرهنگ عمومی هیچ کشوری از ابتدا مترقی و توسعه 
محور نبوده است. با این حال تحت تاثیر فعالیت های فرهنگی )نظیر 
گسترش صنعت چاپ(، اقتصادی )پدید آمدن فعالیت های مستقل از 
دستگاه قدرت(، اجتماعی )شکل گیری سازمان های مردم نهاد( و ... 

رفت رفته دگرگونی های عظیمی به وجود آمد.
 این دگرگونی ها گواه خواست عمومی به منظور تغییر و بهبود وضع 
کنونی بوده است. در حقیقت اصالحات چه از باال و بوسیله نخبگان 
سیاسی رهبری شود و چه از پایین از سوی بدنه جامعه محقق شود، 
در یک سرفصل مشترک اند؛ نقش مردم. اگر فرهنگ عمومی مطالبه 
ای نداشته باشد تغییرات کالن دست باال کوتاه مدت خواهند بود. 
نمونه بارز این مهم در تاریخ معاصر کشورمان انقالب مشروطه است. 
قانون اساسی که ملهم از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه به رشته 
تحریر درآمده بود، در کش و قوس اختالفات انقالبیون به گوشه ای 
رانده شد و هرج و مرج شدید در کشور، برآمدن سردارسپه را به یک 
خواست عمومی برای رهایی از آشوب سراسری، مبدل ساخت. به 
بیانی روشن تر به جهت اینکه فرهنگ عمومی و ساختارهای اقتصادی 
و اجتماعی موجود کشش الزم برای پذیرش این تغییرات را نداشت، 
قانون اساسی در حد خطی بر کاغذ باقی ماند تا اینکه نهایتا با وقوع 
به هر روی، بحث در  قوانین شریعت جایگزین شد.  با  انقالب 57 
این مختصر مشخصا بر سر تغییر در نگرش عامه، اهمیت استقالل 
اقتصادی و ضرورت ورود به عرصه ی کارآفرینی است. اگر دو پیش 
فرض خواست عمومی جهت دست یابی به اصالحات و استقبال از 
دانش و فناوری روز را قطعی بدانیم، در آن صورت ارایه راهکار عینی 
ضروری است. در همین راستا کتب متعددی به چگونگی پیاده سازی 

یک کسب و کار پرداخته اند. بی تردید یکی از بهترین و مهم ترین 
این منابع، کتاب خلق مدل کسب و کار اثر الکساندر استروالدر و ایو 

پیگنیور است. 

"خلق مدل کسب و کار کتابی مرجع، عملی و الهام بخش 
برای متام کسانی است که برای بهبود مدل کسب و کار و یا 
طراحی مدل کسب و کار جدید تالش می کنند. خلق مدل 
کسب و کار با ارایه تکنیک های عملی و نوآورانه که توسط 
رشکت های پیرشو در سطح جهان به کار گرفته می شود، 
نحوه تفکر شام را در مورد مدل های کسب و کار متحول  می 
کند. شام در این کتاب خواهید آموخت که چگونه به گونه ای 
نظام مند به شناخت، طراحی و پیاده سازی مدل کسب و کار 
جدید پرداخته و یا مدل قدیمی را تحلیل و احیا منایید. خلق 
مدل کسب و کار برای کسانی است که آماده کنار گذاشنت 
تفکر قدیمی و حرکت به سمت مدل های جدید و نوآور 
ارزش آفرینی هستند: مدیران اجرایی، مشاوران، کارآفرینان و 

رهربان متام سازمان ها."

***
کتاب خلق مدل کسب و کار اثر الکساندر استروالدر و ایو 
پیگنیور، ترجمه غالمرضا توکلی، بابک وطن دوست، حسام 
الدین ساروقی و بهامین توفیقی بوسیله انتشارات آریاناقلم 

در 286 صفحه به چاپ رسیده است. 

تالش برای تغییر
معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار 
اثر الکساندر اسرتوالدر و ایو پیگنیور
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چرا ترکیه به نقطه کنونی رسید؟ چگونه شد که در 
افغانستان رسانه های خصوصی و مستقل تاسیس 
کرده  انتخاب  را  مسیری  چه  جنوبی  کره  شدند؟ 
است؟ دلیل تغییرات در سنگاپور و تایوان چه بوده 
است؟ مطمئنا می توان از جهات مختلف، پاسخ های 
متعددی به این دست پرسش ها داد با این حال حلقه 

وصل همه این موارد یک واژه است؛ فرهنگ.
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»کسی که وارد این تشکیالت سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: 
یا یک فردی است متعلق به یک تشکیالت غیر قانونی یعنی باصطالح خودمان: »توده ای«. یعنی باز باصطالح 
خودمان و با قدرت اثبات: بی وطن. او جایش یا در زندان ایران است یا اگر بخواهد فردا با کامل میل بدون اخذ 
حق عوارض، گذرنامه در دستش می خواهد برود چون که ایرانی نیست، غیر قانونی است و قانون هم مجازاتش 
را معین کرده است. یک کسی که توده ای نباشد و بی وطن هم نباشد ولی باین جریان هم عقیده ای نداشته 
باشد، او آزاد است، برشطی که بگوید -برشطی که علناً و رسامً و بدون پرده – بگوید که آقا من با این جریان 
موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم. ما به او کاری نداریم. ويل به اصطالح دو دوزه بازي کردن و در هنگام 
وقوع يک خرب يا يک رس و صدا پنهان شدن و اين بازي هايي که بعيض اوقات ما می بينيم اين ديگر قابل قبول 
نيست. هر کس مردانه بايد تکليف خودش را در اين مملکت روشن بکند. يا موافق اين جريان هست يا نيست.«

نظر محمدرضا شاه به هنگام اعالم تک حزبی شدن نظام سیاسی کشور
رفیع،جالل. اطالعات 80 سال.ج اول.ص 296. انتشارات اطالعات اول اسفند 1353.
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عصاره و چکیده ی اندیشه و بیان ما ایرانیان بد گفتن از حکومت 
و مقامات کشوری است؛ همان قدر که از قاجارها بد می گوییم 
از پهلوی هم گله می کنیم. به جمهوری اسالمی هم ایرادات 
با این حال خود )بدنه جامعه( ملتی  بسیاری وارد می دانیم 
همواره شریف و نجیب در طول تاریخ بوده ایم که اگر حکومت 
های مستبد در کار نمی بودند ما امروز آقای دنیا بودیم و تنه 
به تنه آمریکا و ژاپن می زدیم. با این حال کمتر کسی از میان 
ما ایرانیان، حتی در میان نخبگان، به نقد اندیشه و رفتار توده 
مردم پرداخته است. بر پایه ی این دیدگاه مسلط بر جامعه ی 
ایرانی، دستگاه قدرت بر همه منابع کشور سلطه دارد و با توجه 
به ظرفیت هایی که در اختیار خود گرفته است می بایست 
پاسخگو باشد. این رویکرد، اصالحات را محدود به چانه زنی 
با قدرت می داند. از این رهگذر معموال کنش عینی آن )به 
جز نظریه پردازی در نشریات و سخنرانی در مجامع عمومی 
و تخصصی( به شرکت در انتخابات و رای دادن به این یا آن 
لیست محدود می شود. این رویه از آن جهت قابل نقد است 
که در تاریخ بشر دو مسیر برای نیل به توسعه مفروض است: 
ساخت و توسعه نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت در قاعده ی 
جامعه مانند آن چه در اروپای غربی رخ داد و یا اجماع نخبگان 
در راس هرم قدرت و تالش برای نهادسازی از باال نظیر آنچه در 
آسیای شرقی شاهدش هستیم. جز این دو رهیافت دست کم 
تا حال، راه سومی در دست نیست. آشکار است که جامعه ی 
ایرانی نه اولی را برگزیده و نه در مسیر دومی گام برمی دارد. آن 
چه نویسنده این متن تالش دارد به مخاطب نشان دهد مغفول 
ماندن عناصر فرهنگی، اقتصادی و در عین حال ارتباط و پیوند 
این دو با اصالحات سیاسی است. به بیانی دیگر بدون توجه 
به باورهای فرهنگی جامعه ی ایران و تغییر در سبک زندگی، 
فرهنگ کار و ... امر اقتصادی دچار تحول نخواهد شد و بدون 

تغییر اقتصادی، اصالحات سیاسی ابتر خواهد ماند.

اصالحات از باال؛ تلقی ایرانی از اصالحات
پیرو آن چه در باال گفته شد در نگاه اکثریت جامعه ی ایرانی 
دستگاه قدرت عامل اول و آخر همه مشکالت جامعه است. در این 
دیدگاه شهروندان مسئول وضع موجود کشور نیستند و اگر در 
جایی کوتاهی یا قصوری از ایشان سرمی زند ریشه در نارضایتی 
مزمن شهروندان دارد که این خود به مقامات کشوری و در یک 
کالم دستگاه قدرت بازمی گردد. این تفسیر که هزاره ها مورد 
توجه ما مردم بوده است، نتیجه ای جز تغییر در دستگاه قدرت با 
توسل به خشونت در پی نداشته است)انقالب(. به این ترتیب به 
جهت عدم تغییر در فرهنگ عمومی جامعه پس از مدتی مجددا 

رویه سابق به اشکال مختلف بازتکرار می شود.
 در حقیقت دست نخورده ماندن فرهنگ عمومی و همواره بری 
از خطا دانستن مردم موجب شده است تا در بزنگاه های تاریخی 
اجماع عمومی بر حذف دستگاه قدرت شکل گیرد و به این ترتیب 
به طور معمول پس از مدتی هرج و مرج، گروه دیگری زمام امور را 
به دست گرفته و با توجه به نبود ساختارهای فرهنگی و اقتصادی 
الزم جهت توسعه اقتصادی و سیاسی، همان رویه سابق را با نام 
گذاری جدید و اندکی رنگ و بوی متفاوت در پیش بگیرند. به 
عنوان نمونه پس از ترور ناصرالدین شاه، تقریبا آحاد مردم از قتل 
پادشاه ستمگر خوشحال و راضی بودند. با این حال چند سال 
بعد و پس از آغاز جنبش مشروطه و پدیدآمدن هرج و مرج در 
کشور، به یک باره ناصرالدین شاه به شاه شهید تغییر عنوان داد. 
این رویه کم و بیش سال ها بعد نیز رخ داد. وقتی پهلوی اول 
در شهریور 20 تحت فشار اشغالگران مجبور به استعفا شد، کم 
نبودند کسانی که به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی 
پرداختند. با این حال همچنان بسیاری از مردم چاره ناچار برون 
رفت کشور از وضع موجود را برآمدن یک رضاشاه دیگر می دانند! 
مورد سومی که در تاریخ معاصر قابل اشاره است واقعه ی خروج 
محمدرضاشاه از کشور در دی ماه سال 57 است. پهلوی دوم که 
پس از کودتای 28 مرداد خال مشروعیت خود را با رعب ساواک 
پر کرده بود، به یک باره پایه های سلطنت را ویران شده یافت. 
مردم او را عامل ویرانی کشور می دانستند که در شعاری معروف 
تجلی می یافت: »تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود« با این 
حال چندی بعد باز هم بخشی از همین مردم از کرده ی خود 
پشیمان شده و برای شاه فقید طلب آمرزش کردند! در حقیقت 
ورای تغییر نسل ها سردرگمی عمومی و بازتکرار استبداد باقی 
ماند. بیراه نیست بگوییم مردم در آن چه نمی خواستند اجماع 

کامل داشتند اما در آن چه می خواستند متفق النظر نبودند.

سپهر ساغری

شاه رفت
درباره تداوم فرهنگ استبدادی در جامعه ایران

با نگاهی به 26 دی ماه سال روز خروج محمدرضاشاه از کشور
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فرهنگ استبدادی؛ از خانه تا کاخ
شاید با در نظر گرفتن اقدامات پهلوی دوم مانند تفویض اختیار 
انحالل مجلسین به شاه، کودتای 28 مرداد، تاسیس ساواک، تک 
حزبی کردن رژیم سیاسی کشور و ... به سرعت به دیکتاتور بودن 
محمدرضا شاه اذعان کنیم، با این حال رژیم پهلوی استبداد را از 
تاریخی خشونت زده به ارث برده بود. در عین حال از یک طرف 
در رفع یا کاهش آن گام موثری برنداشت و از طرفی با تک حزبی 
کردن رژیم سیاسی اوضاع را وخیم تر کرد. با این تصمیم، پادشاه 
رژیم مشروطه که قانونا نمی بایست در امور اجرایی کشور مداخله 

می کرد، عمال به فرد اول و آخر کشور تبدیل شده بود.
 فضای بسته ی سیاسی معنا و عواقب مشخصی داشت. دیگر 
جریان های فکری که متفاوت می اندیشیدن در تصمیم گیری 
ها دخل و تصرف نداشتند و آنکه امر ملوکانه را با سرعت بیشتری 
اجرا می کرد از مصونیت و تقرب بیشتری نیز برخوردار می شد. 
بنابراین عجیب نیست که امیرعباس هویدا بیشترین سال های 
نخست وزیری را در تاریخ معاصر ایران از آن خود کرده است. 
در حقیقت کارنامه سیاسی پهلوی دوم به طور خالصه با بستن 
نشریات منتقد، به زندان افکندن چهره های منتقد، به تعطیلی 
کشاندن احزاب مستقل و سیطره ترس بر جامعه قابل توضیح 

است. با این حال تقلیل استبداد به روابط شاه و هویدا، که مبتنی 
بر اطاعت و نه مشارکت بود، مانع از فهم درست تداوم استبداد 
در فرهنگ ایرانی می شود. به بیانی روشن تر روی دیگر این 
است.  قدرت  دستگاه  های  سیاست  به  مخالفین  پاسخ  ماجرا 
پاسخ هایی که جای تامل بسیار دارد. پدیدآمدن گروه هایی با 
عقاید مختلف و متضاد، اعم از فداییان اسالم، مجاهدین خلق، 
چریک های فدایی خلق و ... که در عین تضاد عقیدتی، مشی 
مشترک مسلحانه را دنبال می کردند، نشان از احساسی بودن یا 
به تعبیر صریح تر غیرعقالیی بودن جامعه دارد.1 کما اینکه پس 
از سقوط رژیم پهلوی به جهت بقای فرهنگ استبدادی، بسیاری 
از ساختارهای موجود همچنان رویه دیکتاتوری دارند: خانوارها، 
مهندسی،  فنی  دفاتر  ها،  بیمارستان  ها،  آموزشگاه  مدارس، 
دانشگاه ها و ... صحنه سرکوب و رویه تک گویی مطلق است. در 
حقیقت اطاعت محض با مرگ شاه و هویدا به پایان نرسید و نباید 
که می رسید. چون فرهنگ استبداد در میان دیگر شهروندان 

کشور قویا ریشه دار بود. 

1- باید در نظر داشت که نحله های فکری دیگری مانند جبهه ملی، نهضت آزادی و ... نیز بودند که 
مشی مسلحانه را دنبال نکرده و آن را تقبیح می کردند. با این حال جریان مسلط نگرش انقالبی و حذفی 

بود. 
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»از دیدگاه اینگلهارت در فرهنگ بخش های خاصی وجود دارند که 
نتایج مهم سیاسی و اجتامعی به همراه دارند و شکل گیری پدیده 
های مهم اجتامعی از جمله دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را 
دربرمی گیرد. یکی از ابعاد مهم تفاوت های فرافرهنگی، اهمیت 
ویژه آن ها در قبال دموکراسی می باشد. جوامع مختلف در تاکید 
خود بر ارزش های حیاتی و ارزش های وجودی تفاوت های فاحشی 
دارند. جوامعی که بر ارزش های خودبیانگری )وجودی( تاکید می 
کنند، از زمینه ی مساعدتری برای تحقق دموکراسی برخوردارند. به 
نظر می رسد توسعه ی اقتصادی تغییری تدریجی از ارزش های 
حیاتی را به ارزش های وجودی باعث می شود که به ترشیح این 
موضوع کمک می کند که چرا جوامع ثرومتند، دارای دموکراسی 
حیاتی/وجودی  های  ارزش  میان  رابطه  هستند.  بیشرتی  های 
و دموکراسی بسیار قوی است. آیا آن ها با هم عمل می کنند 
چون ارزش های وجودی )که شامل اعتامد به دیگران، شکیبایی 
و مشارکت در تصمیم گیری است( رسمنشا دموکراسی هستند یا 
آیا نهادهای دموکراتیک موجب ظهور این ارزش ها می گردند؟ 
همواره مشکل است که همه چیز را به طور قطعی مشخص مناییم 
اما شواهد موجود حاکی از آن است که شکل گیری دموکراسی 

)توسعه سیاسی( بیش از هر چیز یک موضوع فرهنگی است.«2
2- حیدرپورکلیدسر محمد، وثوقی منصور، ساروخانی باقر، ازکیا مصطفی. واکاوی موانع فرهنگی توسعه 

سیاسی در ایران )عصر پهلوی دوم(، مطالعات فرهنگ – ارتباطات، دوره هجدهم، شماره ی چهلم، 

به  باور  به  توجه  با  ایرانی  فرهنگ عمومی جامعه  در حقیقت 
یعنی  جامعه  نهاد  ترین  ابتدایی  در  گویی  تک  و  پدرساالری 
خانواده، ظرفیت ایجاد بستری برای پرورش نیروی انسانی معتمد 
به نفس، خالق و البته دگراندیش بجا نگذاشته است.3 اگر فرد 
در خانواده امکان بیان عقاید خود را نداشته باشد طبعا متفاوت 
برآمدن  این مهم فقدان  پیامد  باخت.  اندیشیدن رنگ خواهد 
شخصیت های مستقل و خالق در سطح عمومی است. به این 
رویه می توانیم دیگر نهادهای اجتماعی مانند مدرسه، دانشگاه، 
حزب و ... را نیز بیافزاییم. نهادهایی که در آن ها نیز رابطه رئیس 
و مرئوسی قوی است و تابعیت حرف اول را می زند. به این ترتیب 
افراد نه فقط در خانواده که در دیگر نهادهای اجتماعی فرصتی 
برای بروز خود ندارند و اگر چنین کنند با تنبیه و جریمه مواجه 
می شوند. پاکسازی های درون حزبی در مجاهدین خلق نمونه 
بارزی است از فرهنگ همانندسازی و برنتابیدن صدای منتقد. 
در چنین بستری تشابه یک ارزش و تفاوت ضد ارزش محسوب 
می شود. به همین جهت در فرهنگ عمومی جامعه عبارتی چون 
»خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« ضرب المثل شده 

است.

زمستان 1396، ص 8
3- برای مطالعه بیشتر در زمینه پدرساالری بنگرید به خط و نشان پدری شماره 7 ماهنامه سرند
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 جوامعی که بر ارزش های خودبیانگری )وجودی( 
تاکید می کنند، از زمینه ی مساعدتری برای تحقق 
دموکراسی برخوردارند. به نظر می رسد توسعه ی 
اقتصادی تغییری تدریجی از ارزش های حیاتی را به 
ارزش های وجودی باعث می شود که به ترشیح این 
موضوع کمک می کند که چرا جوامع ثرومتند، دارای 

دموکراسی های بیشرتی هستند.
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فرهنگ و هنر

»بهرام بیضایی از ستون های عظیم و رفیع فرهنگ معارص 
ایران است. هر جا که می خواهد رفته باشد، چون هر جا که 
باشد، مناینده معنا و شعور و خالقیت درخشان مردم کارآمد 

است. مناینده روح بزرگ ایرانی است در هر جای دنیا.«

آیدین آغداشلو
مانند بیضایی یکی پیدا می شود در قرون و عرصی

www.isna.ir
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های کهن است که اغلب از دو راه به آن می رسد. یکی تغییر 
در شخصیت ها و دیگری ایجاد گفت و گوهای تازه میان 
شخصیت ها. برخوانی اژدهاک بیضایی گونه ای بازآفرینی 
از اسطوره ی کهن ضحاک مار دوش است. به طوری که 
این اسطوره تقریبا به تمامی تغییر یافته و تنها رگه هایی از 
داستان نخستین در آن دیده می شود. همچنین فیلم نامه 
ی سیاوش خوانی را نیز می توان برداشتی دیگر از داستان 
سوگ سیاوش شاهنامه دانست. بیضایی این فیلم نامه را به 
صورت داستان در داستان بیان می کند و در حالی که محور 
اصلی داستان را از شاهنامه وام گرفته است، داستان های 

فرعی از آیین سوگ سیاوش را در آن می گنجاند.

اندیشه بیضایی؛ انعکاس دغدغه های سیاسی - اجتامعی
دومین مضمون مورد عالقه ی بیضایی، مضمون های اجتماعی 
است. دغدغه های وی درباره ی زنان، کودکان و طبقاط فرو 
دست جامعه در آثارش مشهود است. او گاه مستقیم و گاه به 
شیوه ی خاص خودش به طرح مسائل اجتماعی می پردازد. 
برای نمونه می توان گفت هنگامی که در مورد زنان دست 
به نگارش می زند، گاه شخصیت اصلی اش را زنی از یک 
طبقه ی اجتماعی خاص قرار می دهد و یا نگاه مرد ساالرانه 
ای را راجع به زنان روایت می کند. به عنوان نمونه در فیلم 
نامه ی مقصد، بیضایی زنی را به تصویر می کشد که خود 
برای خود تصمیم می گیرد و از اینکه دیگران برایش تصمیم 
بگیرند، روی گردان است و اجازه نمی دهد قربانی سنت 
های غلط گردد. در اینجا بیضایی نگاه مرد ساالرانه ای را 
که برای هویت زن و تصمیمش ارزشی قائل نیست، نقد 
می کند و نشان می دهد در فرهنگ های سنتی چگونه 
تصمیم و خواسته ی زنان در ظرف قدرت تصمیمات مرد 
ساالرانه محو و ناپدید می شود. فیلم نامه ی پرده ی نئی نیز 
مضمونی اجتماعی دارد که در آن باز یک زن نقش اصلی را 
بازی می کند. در این فیلم نامه با سه مرد مواجه ایم که با 
آه و ناله، پس از آنکه آگاه شدند هیچ کس توان درمانشان را 
ندارد، نا امید و مستأصل به زیارت گاهی می رسند که گفته 
می شود زنی پرده نشین که "خاتون غصه دار" نام دارد، 
واپسین امیدشان برای درمان و بهبود است؛ "برات" که از 

راوی فرهنگ ایرانی
نگاهی به کارنامه ی بهرام بیضایی
 به مناسبت 5 دی زادروز ایشان
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فرهنگ و هنر

بهرام بیضایی مردی است که از دنیایی غریب و جذاب می نویسد. 
داستان های  از  ما  برای  و  اعماق سربرآورده  از دل  گویی 
اسطوره ای و جادویی و تاریخی حکایت می کند. حکایت 
هایی شیرین که دیدنی است و اندیشه مان را می جنباند. 
بیضایی هنرمندی است چیره دست و قابل که در زمینه های 
متعدد همچون نمایش نامه نویسی، فیلم نامه نویسی، تدوین 
و کارگردانی خالقانه دست به تولید هنر و اندیشه زده است. 
متن های ایشان از استواری و تناسبی مثال زدنی برخوردار 
بوده و آثارش دارای اصالتی هستند که ویژه ی او است. در 
این مقاله سعی بر آن است تا درباره گونه گونی موضوعاتی 
که بهرام بیضایی بدان ها در آثارش پرداخته است، مطالبی 
بیان شود تا با یک دید کل نگر، رویکرد ایشان به موضوعات 

مختلف آشکار گردد

ملی گرایی در آثار بهرام بیضایی
آن  به  بیضایی  بهرام  که  هایی  مضمون  بارزترین  از  یکی 
داده،  قرار  خویش  آثار  محور  و  داده  نشان  دلبستگی 
موضوعاتی است که مایه ی ملی و ملی گرایی در آن برجسته 
می نماید. او در نگارش این دست از آثار خود، از اسطوره 
های سرزمینش بهره می برد. وی در آثاری همچون آرش، 
کارنامه بن دار بیدخش، اژدهاک، سیاوش خوانی و سهراب 
کشی به طور آشکاری از اسطوره ی ملی استفاده می کند. 
وی به شیوه های گوناگون هنرمندانه اساطیر کهن ایرانی 
را بازگو می کند و طرفه اینکه خود نیز دست به اسطوره 
آفرینی می زند. آنچه از ویژگی های منحصر به فرد بیضایی 
به شمار می آید، خوانش نو و دیگر گونه ی وی از اسطوره 

نسیم داودی پناه
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بی خوابی مداوم رنج می برد، "ایلیا" که از تشنگی بی انتها و 
سیراب نشدنی و در نهایت "جندل" که جزامی است و هیچ 
طبیبی نتوانسته درمانش کند. آنان پس از آنکه به هر دری 
زدند و پاسخ نگرفتند، در آخر در پی این زن پرده نشین که 
در زیارت گاهی دور از شهر زندگی می کند و همه را شفا 
می دهد، می دوند و از او کمک می خواهند. این سه مرد 
به دستور خاتون باید داستانی از خود که پس از آن داستان 
بیماری بر آنان عارض گشته را با صدایی بلند تعریف کنند 
و زن پرده نشین به آنان قول می دهد پس از انجام این کار، 
آنان درمان می شوند. در پایان داستان نیز وقتی زن پرده 
نشین داستان خود را تعریف می کند، مخاطب پی می برد 
زنی که در داستان های آن سه مرد مورد ظلم و رنج واقع 

گشته بود، همان خاتون غصه دار است!
ورتا: نجاری در بیابان از چند تکه چوب پیکری ساخت. درزی از 
کهنه پاره ها وی را جامه ی زنان در بر کرد. درویشی دعا خواند 

و پیکر جان گرفت. سه مرد در هم افتادند. پاسخ معام چیست؟

دیوان بیگی: زن به کدام می رسد؟ پیداست. به نجار که وی را 
ساخت.

شحنه: نه... درزی که وی را چون زنان آراست.

امیر اسپندار: غلطید. درویش که وی را زندگی بخشید.

که خودش  رسد  می  مردی  به  زن  یک.  هیچ  آرام:  ماکان،  امیر 
بخواهد.

ورتا: پاسخ همین بود«

 فیلم نامه پرده نئی، بهرام بیضایی، انتشارات روشنگران، چاپ دوم، 1375، صفحه 170.   

از  سیاسی  اجتماعی  مسائل  تبیین  برای  بیضایی  گاهی 
تمثیل نیز کمک می گیرد. او از این شیوه برای روایت وقایع 
اجتماعی و سیاسی زمانه اش سود می جوید. در این گونه 
آثار باید با توجه به نشانه و قراین متنی به هدف و مقصود 
داستان پی برد. مثال نمایش نامه ی میراث، از جمله آثاری 
است که بیضایی به صورت تمثیلی ماجرای وصیت پدر راجع 
به نگاه داشت خانه را روایت می کند. سه پسر بزرگ و میانه و 
کوچک با یکدیگر بر سر تکلیف خانه بحث و جدل می کنند 
غافل از اینکه در این اثنا، دزدان خانه را غارت می کنند! 
نمایش نامه ی میراث، تمثیلی اجتماعی سیاسی از وضعیت 
تمام  و  است. خانه  مردمانش  و  آن  کشور، رجال سیاسی 
شخصیت های نمایش نامه نمادی از کشور، رجال حکومتی 
و مردم عامه هستند که در یک بررسی نمادشناسانه می توان 

پی به حقیقت پس این تمثیل برد.
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 این سه مرد به دستور خاتون باید داستانی از 
خود که پس از آن داستان بیامری بر آنان عارض 
گشته را با صدایی بلند تعریف کنند و زن پرده 
نشین به آنان قول می دهد پس از انجام این کار، 
آنان درمان می شوند. در پایان داستان نیز وقتی 
زن پرده نشین داستان خود را تعریف می کند، 
مخاطب پی می برد زنی که در داستان های آن 
سه مرد مورد ظلم و رنج واقع گشته بود، هامن 

خاتون غصه دار است!



از دیگر بسترهایی که بیضایی موضوع اجتماعی را در آن 
طرح می ریزد، بستر فرهنگ عامه یعنی آیین، رسوم، قصه 
ها، افسانه ها، متل ها و ترانه ها است. بیضایی با شیوه ی 
بازآفرینی  برای  ها  مایه  دست  این  از  خود  ی  هنرمندانه 
مضمونی نو در قالب نمایش نامه بهره می برد که برای نمونه 
می توان به داستان سلطان مار اشاره کرد. داستانی که او در 
کودکی از زبان مادر بزرگش شنیده و بعدها به طور خالقانه 
ای از آن افسانه در جهت بازگویی مسائل اجتماعی سود 

جسته است.
سومین مضمون پر کاربرد بیضایی، مضامین تاریخی است. 
اما باید توجه داشت او در پی روایت صرف تاریخ نیست بلکه 
خواستار کشف شکاف ها و نانوشته هایی است که در تاریخ 
رسمی مغفول مانده. پرسش هایی که از نگاه او می توان از 
دل تاریخ بیرون کشید و درباره شان اندیشید و تأمل کرد. 
نمایش نامه ی "دیباچه ی نوین شاهنامه"، "مرگ یزدگرد" 
و "تاریخ سری سلطان در آبسکون" از جمله آثاری است که 
بیضایی با تکیه بر خطوط محدود تاریخ رسمی، داستانی از 
دل آن خطوط بیرون کشیده و پرورش داده که تاریخ به آن 
ها نپرداخته است. روایت ها و شخصیت هایی که پرسش 
های اساسی مطرح می کنند و صدایشان را از اعماق تاریخ 

به گوش مخاطب امروزین می رسانند.
چهارمین موضوع دلخواه بیضایی، موضوعاتی با تم مذهبی 
است. او که در خانواده ای تعزیه خوان پرورش یافته، با نثری 
متین و شیوا به خوبی توانسته از پس این دست موضوعات 
برآید. بیضایی در فیلم نامه ی روز واقعه و نمایش نامه ی 
مجلس ضربت زدن، تعزیه را به عنصر فرهنگی اجتماعی 
پویا می کند. او در آثارش گاه به شیوه ای آشکار و مستقیم 
برای  تعزیه  شگردهای  از  مستقیم  غیر  روشی  به  گاه  و 
بازآفرینی سود می جوید. در نمایش نامه ی مجلس ضربت 
زدن، بیضایی قصد دارد تبیین کند دین همواره وجهی از 
زندگی است که نمی توان منکر آن شد. سخنی که بر خالف 
باورهای عصر روشنگرانه است. با وجود این، او خواهان یادآوری 
پیشینه ی معنوی هزاران ساله ی بشری بر خویشتن خویش 
است.همین بررسی کوتاه و کل نگر نشان می دهد بیضایی 
خود را در یک زمینه و موضوع محدود نساخته و دست به 
آفرینش مضمون های گوناگون اجتماعی، سیاسی، مذهبی، 
تاریخی و اساطیری زده و آن ها را در زمینه های متنوعی 

همچون نمایش نامه و فیلم نامه بازگو کرده است: 

» آنک بر طبل ها می کوبند و در کرناها غریو می دمند. بر 
خاک ریز بلند آتشی می افروزند بزرگ و شهبازی را پرواز 
می دهند بر دم او زوبینی افروخته و دیده بانان از زیر 
برج می نگرند کز برابر انبوه رساپرده ها آتشی برخاست 
تا آسامن با دود و در گاو دم نفیر می دمند. اینک مردان، 
مردان ایران به فریاد با بلندترین فریاد می گویند: ای آرش 
پیش برو. به سوی تورانیان که گروه شان به گروه دیوان می 
ماند و به ایشان بگوی که تو تیر خواهی انداخت تا هر کجا 
تیر تو برود، تا هامن جا از آن ایران است تا هر کجا تیر تو 
برود ای آرش. آرش پیش رفت و به سوی تورانیان رفت که 
گروهشان به گروه دیوان می مانست و فریاد برآورد که من 
تیر خواهم انداخت. تا هر کجا تیر من برود تا هامن جا از 

آن ایران است تا هر کجا تیر من برود...« 

 بیضایی؛ سه برخوانی؛ انتشارات روشنگران و مطالعات زنان؛ تهران؛ 1376

برای مطالعه ی بیشتر
 انواع بازنویسی و بازآفرینی بهرام بیضایی از داستان های کهن، دو فصل نامه ی زبان و 

ادبیات فارسی، مریم حسینی، سال 25، شماره 82. 
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رسکرده: نان کشکینش بده و سپس به تازیانه ببند تا سخن بگوید. بپرسش شامره ی 
تازیان چند است؛ کدام سویند؛ چه در رس دارند؛ سواره اند یا پیاده؛ دور می شوند 
یا نزدیک؛ در کار گذاشنت اند یا ماندن؟ او چرا مانده است؟ پیک است یا خربچین یا 
پیشاهنگ؟ بپرسش ویرانه چرا می سازند؟ آتش چرا می زنند؛ سیاه چرا می پوشند؛ و 

این خدای که می گویند چرا چنین خشمگین است؟

ایانی
ن پ

سخ

رسکرده: نان کشکینش بده
دیالوگی از منایشنامه مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی

21

ایانی
ن پ

سخ
ر:

وی
ص

ع ت
منب

رد
دگ

یز
گ 

مر
م 

فیل
در 

ی 
شم

ها
ی 

هد
ت م

او
تف

س م
عک

w
w

w.
ak

ai
ra

n.
co

m

ماهنامه سرند      شماره سی و نهم، دی 1397









خالصه: داستان جوان معاصر، که روی صحنه دنبال گمشده اش میگردد و...
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