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ولی اگه می خواهید یک عمر سیرش کنید به او ماهی گیری یاد بدهید. 
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خنـده رو، کوچـک و زیبـا شـاید کمتریـن صفاتـی 
اسـت که فرشـته ای خردسـال را بتواند تعریف کند. 
دل آرا یکـی از هـزاران کودکـی اسـت که بـا بیماری 
دسـت و پنجـه نرم می کند. بـا این حال داسـتان او 
کمی متفاوت اسـت. خانواده اش آسـتین باال می زنند 
و در صفحه اینسـتاگرامی فرزندشان از مردم تقاضای 
کمـک می کنند. در فرصتی کوتاه درخواسـت کمک 
ایشـان بـا اسـتقبال عمومی روبـه رو می شـود. قصد 
نـدارم بـه سـرانجام این پرونـده و فراخـوان کمک به 
دل آرا بپردازم بلکه بنا دارم از زاویه ای دیگر مسـئله 
را بررسـی کنم؛ آیا مشـکالت یک کشـور بـا رویکرد 
خیریـه ای قابـل حل اسـت؟ بـه بیانی روشـن تر آیا 
مـی تـوان بـرای همه نیازمنـدان و در همـه حوزه ها 
فراخوان همیاری منتشـر کرد؟ثمره چنین اقداماتی، 

حل مسئله است یا احساس رضایت ما؟

توامنندسازی یا خیریه؟

آن طـور که اسـتقبال از فراخـوان یا کمپین حمایتی 
از دل آرا و موارد مشـابه نشـان می دهند، ظاهرا بدنه 
جامعـه ایران چندان باور ندارد که مشـکالت کشـور 
بـا رویکرد »خیریـه ای« قابل حل نیسـتند. به بیانی 
روشـن تر شـاید به صورت مـوردی بتـوان برای یک 
یـا چنـد بیمـار هزینه درمـان جمـع آوری کـرد، اما 
مـی تـوان چنین رویکـردی نسـبت بـه کل بیماران 
کشـور داشـت؟ بـه عنـوان نمونـه هر سـاله حـدودا 

سپهر ساغریسپهر ساغری

احساس احسان
در نقد رویکرد خیریه محور جامعه ایران 

نسبت به حل مشکالت اجتامعی

125 هزار مورد جدید سـرطان در کشـور تشـخیص 
داده مـی شـود1 آیـا منطقی اسـت که بـرای همه )یا 
اکثریت( این عزیزان صفحه اینسـتاگرامی راه اندازی 
کنیـم؟ ممکن اسـت مطرح شـود بـه هر آنکـه به ما 
نزدیـک تر اسـت کمـک خواهیم کـرد! باید پرسـید 
آیـا اخالقـی اسـت شـهروندی را بـر شـهروند دیگـر 
ارجـح بدانیم؟ اساسـا متر و معیار مـا برای این طبقه 
مرتبـه  جنسـیت؟  سـن؟  چیسـت؟  افـراد  بنـدی 
اجتماعـی؟ از سـوی دیگـر بایـد درنظـر داشـت کـه 
مشکالت کشـور به حوزه پزشـکی خالصه نمی شود. 
بـه عنـوان نمونه پنج اسـتان غربی کشـور به دسـت 
کـم شـانزده میلیون میـن عمل نکـرده آلوده اسـت 
کـه ایـران را بعـد از مصـر بـه آلـوده ترین کشـور به 
میـن در دنیـا بـدل سـاخته اسـت.2 همچنیـن بـر 
اسـاس آمارهای رسـمی دسـت کم حدود 3 میلیون 
معتـاد3، نزدیـک بـه سـی میلیـون بدمسـکن و بـی 
مسـکن4 و حدود چهار میلیون زن سرپرست خانوار5 
در کشـورمان زندگـی مـی کننـد. بیسـوادی و کـم 
سـوادی سـی میلیـون ایرانـی6 را هـم بـه آن اضافـه 
کنید. با این تفاسـیر بـاز هم ارائه فراخـوان می تواند 
راه حـل باشـد؟ شـاید بتوانیـم بـه صـورت مـوردی 
بـرای چنـد نفـر خانـه تهیـه کنیـم یا کمـک هزینه 
ماهیانـه درنظر بگیریـم اما برای میلیون ها شـهروند 
نیازمنـد دیگر چـه باید کـرد؟ پیامد رویکـرد خیریه 
ای ما روشـن اسـت. احساس شـعف از کار نیک خود 
و بـه فراموشـی سـپردن یـا نادیـده گرفتـن سـطح 
وسـیع معضـالت در کشـور! بـه ایـن ترتیـب هـم 
احسـاس رضایـت از »آدم حسـابی« بودن در ما شـکل 
مـی گیرد و هم از زحمت کار ریشـه ای و پرمشـقت 
مانند توانمندسـازی نیازمندان، شـانه خالی کرده ایم.  

1- تعداد کل موارد جدید سرطان، ساالنه در ایران 125 هزار نفر است/شایع ترین 
سرطان ها در مردان و زنان 

www.isna.ir
2- آلوده ترین کشورها به مین 

3- ایران دو میلیون و ۸00 هزار معتاد دارد/ سهم 6 درصدی زنان از اعتیاد
www.khabaronline.ir 

4- 19 میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی مطلق/ خانه های خالی کشور 100 میلیارد 
www.yjc.news دالری شد

www.kebnanews.ir 5- مصائب 4 میلیون زن سرپرست خانوار
www.donya-e-eqtesad.com 6- وجود 30 میلیون ایرانی کم سواد و بی سواد

سخن آغازینسخن آغازین
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مـا به صورت علمی با مفاهیمی چون توانمندسـازی، 
فقرزدایـی، توزیع ثـروت، رفاه اجتماعـی و مانند این 
آشـنایی نداریـم و کمتـر کسـی از شـهروندان هـم 
برنامـه ای بـرای پیگیـری علمـی مسـائل اجتماعی 
دارد. امـا چـرا چنیـن رویـه ای در کشـورمان شـکل 
نمـی گیرد؟ شـاید مهم ترن عامـل آن به میزان فهم 
مـا از کمک و همیـاری بازگردد. تعریف ما به شـدت 
در حـدود منافـع فـردی و تاثیرگذاری هـای محدود 
ماننـد خیریـه، گرفتـار اسـت. اگـر آن متخصـص 
دانشـگاه رفتـه مـا در نظـر داشـته باشـد کـه بجای 
پرداخـت یـک میلیـون تومـان کمک هزینـه به یک 
زن سرپرسـت خانـوار، برگـزاری یک دوره آموزشـی 
تحـت وب مـی توانـد زندگی هـزاران زن سرپرسـت 
خانوار را در سراسـر کشـور بهبود بخشد، طبعا بجای 
رویکـرد خیریـه ای، رویکـرد توانمندسـازی را برمی 
گزینـد یا دسـت کم انتظـار می رود کـه چنین کند. 
بـه هـر روی نمـی توان نادیـده گرفت کـه ملقمه ای 
از دانـای کل پنداری، تنبلی و تن پروری، مسـئولیت 
گریـزی و مقصر جلـوه دادن این و آن .... ثمره ای جز 
گسـترش انـواع آسـیب هـای اجتماعـی در کشـور 

نداشته است. 
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کارآفرینی اولویت جامعه ما نیست

چرخه مشـکالت کشـور »صرفـا« در سیاسـت های 
ایـن یـا آن رژیم ریشـه نـدارد بلکه فرهنـگ عمومی 
مبتـال بـه ضعـف هایـی اسـت کـه در کنار دسـتگاه 
قـدرت بـه تداوم وضـع موجود یاری می رسـاند! باید 
در نظـر داشـت کـه فرهنـگ عمومـی مـا ایرانیـان، 
فرهنـگ مولـد و کارآفرینـی نیسـت و عمومـا بـر 
کارمنـدی و واسـطه گـری متمرکـز اسـت. از طرفی 
دسـتگاه قـدرت نیـز تـا قبـل از تحریـم هـای همـه 
جانبـه، عمومـا با فـروش نفـت و مانند این کشـور را 
اداره مـی کـرد. حـال کـه معابـر ورود دالر باریـک و 
باریـک تر شـده اسـت، حاکمیـت هم بـه کارآفرینی 
بـه عنـوان یـک راه حـل مـی نگـرد. گرچـه اقدامت 
خوبی در چند سـال اخیر صورت گرفته اسـت و هم 
دسـتگاه قدرت و هـم بدنه جامعه، مفهـوم و اهمیت 
اقتصاد خصوصی را بیشـتر درک کرده اند، با اینحال 
نبایـد ایـن مهـم را به معنـی تغییر فرهنگـی جامعه 
ایران تفسـیر کرد. شـاهد مثال آنکه همچنان بسـیار 
گسـترده، پزشـک و مهندس شـدن تبلیغ می شـود و 
تمـام آمـال و آرزوی فرزنـدان مـا ورود بـه دانشـگاه 
تهـران یـا صنعتـی شـریف اسـت. کمتر کسـی از ما 
شـهامت آن را دارد کـه در رشـته هـای علـوم پایـه 
پزشـکی درس بخوانـد و نهایتا به صنعت وارد شـود. 
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اگـر آن متخصـص دانشـگاه رفته ما در نظر داشـته 
باشـد کـه بجـای پرداخـت یـک میلیـون تومـان 
کمک هزینه به یک زن سرپرسـت خانوار، برگزاری 
یـک دوره آموزشـی تحـت وب مـی توانـد زندگـی 
هـزاران زن سرپرسـت خانـوار را در سراسـر کشـور 
بهبـود بخشـد، طبعـا بجـای رویکـرد خیریـه ای، 
رویکـرد توانمندسـازی را برمی گزیند یا دسـت کم 

انتظار می رود که چنین کند.
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عموما در اندیشـه کرسی اسـتادی دانشگاه یا نگارش 
مقالـه ISI روزگار مـی گذرانیـم. این در حالی اسـت 
کارآفرینـی  و  اجتماعـی7  نـوآوری  از  جهـان  کـه 
اجتماعی۸ برای حل مشـکالت اجتماعی در حوزه هایی 
چـون سـالمت، محیط زیسـت، زنـان و ... بهـره می 
بـرد. بـا این حال پزشـک شـدن و تاسـیس مطب یا 
مهندس شـدن اولویـت جامعه ما اسـت و تعریفمان 
از موفقیـت در حـدود خریـد خانـه، ویـال، ماشـین 
لوکـس و ماننـد ایـن خالصـه مـی شـود. از نظـر ما 
پزشـکی کـه پـی اچ دی ایمنی شناسـی مـی خواند 
احتمـاال چنـدان درس خـوان نبوده اسـت! بماند که 
نـزد ما عموما رشـته های علوم پایه پزشـکی چندان 
محلـی از اعـراب ندارنـد! بایـد از خـود بپرسـیم آیـا 
منطقـی اسـت در چنیـن جـوی انتظـار توفیـق در 
باشـیم؟  داشـته  واکسـن سـازی  یـا  دارو  طراحـی 
خروجـی چنین طـرز تفکری همین خواهد شـد که 
کرونـا از کشـته هـا پشـته می سـازد و اتفاقـا همان 
کادر درمـان »پزشـکی زده« مـا بیشـترین هزینـه را 
پرداخـت مـی کننـد. ضلـع دیگـر ماجـرا صاحبـان 
سـرمایه هسـتند. عمومـا سـرمایه داران مـا بجـای 
حمایـت از طـرح هـای اسـتارتاپی )مثـال حمایت از 
اسـتارتاپی که در زمینه ساخت پانسمان بیماران ای بی 

7- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
www.nrev.jp    What Is Social Innovation and Why It Matters 
8-50 Social Entrepreneurs Changing the World www.growensemble.com
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یـا سـاخت خانه هـای ارزان سـاخت فعالیـت می کند( 
خریـد ملک و خیرات را کار درسـت می داننـد! یا تصور 
مـی کننـد جمـع آوری کمـک هزینـه سـاخت یـا 
تعمیـر منـزل »یـک« شـهروند در سیسـتان، تغییر 
بزرگی محسـوب می شـود. در حقیقت هم صاحبین 
سـرمایه خـرد و هـم سـرمایه داران، شـیرینی کار 
خیریه را به سـختی نهادسـازی ترجیح می دهند! در 
حقیقـت وقتـی رویکردمـان نسـبت به حل مسـائل 
اجتماعـی مبتنـی بـر خیریـه باشـد مسـئولیت حل 
ریشـه ای ماجرا رو از دوشـمان برمی داریم. به بیانی 
دیگـر تلقـی مـا آن اسـت که بـه حد توانمـان کمک 
کـرده ایـم دیگـه نهایتـا اگـر فـالن بیمار فـوت کرد 
مسـئولیتی متوجـه مـا نیسـت! کمکمـان در حدود 
همیـن سـی یـا چهـل هزارتومانـی بـود کـه واریـز 
کردیم. احسـاس احسـان در همین نقطه معنا می یاید 
جایـی کـه فرد به رضایـت از اقدام خود می رسـد در 
حالـی کـه اصـل مشـکل پابرجاسـت و چـه بسـا آن 
معضـل اجتماعـی تصاعـدی در حـال افزایـش هـم 
باشـد! در نقطه مقابل کارآفرین معتقد اسـت باید به 
ایـن احسـاس احسـان پشـت کـرد تـا شـعف خیریه 
مانعـی بـرای حـل ریشـه ای مسـائل ریـز و درشـت 

جامعه نباشد. 

سخن آغازینسخن آغازینسخن آغازینسخن آغازین

عمومـا سـرمایه داران مـا بجـای حمایت از طـرح های 
اسـتارتاپی )مثـال حمایـت از اسـتارتاپی کـه در زمینه 
سـاخت پانسـمان بیماران ای بی یا سـاخت خانه های 
ارزان ساخت فعالیت می کند( خرید ملک و خیرات را کار 
درسـت مـی داننـد! یـا تصـور مـی کننـد جمـع آوری 
کمک هزینه سـاخت یـا تعمیر منزل »یک« شـهروند 

در سیستان، تغییر بزرگی محسوب می شود. 

ماهنامه سرند      شماره شصت و هفتم، اردیبهشت 1400
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عه
جام کارداوطلبانـه بـه کاری گفتـه می شـود کـه در ازای انجام آن دسـتمزدی از کارفرمـا دریافت منی 

شـود و هـدف آن بـاال بـردن کیفیت زندگی دیگران اسـت. کار داوطلبانه باعث باال بردن سـطح 

رفاه اجتامعی و اقتصادی در جامعه می شـود. شـاید مهم ترین هدف کار داوطلبانه این باشـد 

کـه فـرد عـالوه بـر کمـک بـه دیگران مـی آمـوزد کـه زندگی، کنشـی رصفـا خودخواهانـه و بی 

هدف نیسـت و کمک و مشـارکت در بهبود سـطح زندگی دیگر افراد جامعه منجر به رشـد و 

کـامل اجتامعی فرد می شـود. 

مروری کوتاه بر تاریخچه کارهای داوطلبانه در دنیا

www.iraniansocialworkers.ir
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شـاید برای خیلـی از ما انجام کار بـدون دریافت مزد 
مفهومـی نداشـته باشـد و حتـی اکثریـت تجربه کار 
داوطلبانـه بـه هیـچ شـکلی را نداشـته باشـیم با این 
حـال مشـارکت در فعالیت هـای داوطلبانـه بویژه در 
کشورهای توسـعه یافته به قدری دارای منزلت است 
که سـابقه انجام آن یک امتیاز مثبـت در رزومه های 
کاری بین الملل محسـوب می شـود. گستره کارهای 
داوطلبانـه را مـی تـوان از آموزش، بهداشـت، محیط 
زیسـت، نویسـندگی، روزنامـه نـگاری،  تـا خدمـات 
اجتماعـی و مراقبت از کودکان و.... در نظر گرفت. در 
ایـن راسـتا نمونـه جلب مشـارکت افراد بـرای حفظ 
محیط زیست و گونه های جانوری و گیاهی از نمونه 
فعالیـت هـای داوطلبانه موفق در دنیا محسـوب می 
شـود. گفته می شـود پیشـینه کارهای داوطلبانه به 
قـرن نوزدهم در کشورانگلسـتان بازمی گـردد. بعد از 
آن در آمریـکا در سـال 1۸51 اولیـن سـازمان ها در 
ایـن زمینه شـکل گرفتند. این سـازمان هـا کارهای 
مختلفـی انجـام مـی دادنـد از جملـه اینکـه هنـگام 
جنـگ هـای داخلـی آمریـکا، زنـان کارهـای دوخت 
و دوز را انجـام مـی دادنـد. امروز داوطلبان بر حسـب 
عالقـه و مهارتشـان در زمینـه هـای مختلف فعالیت 
مـی کننـد تا آنجا کـه روز پنجم دسـامبر بـه عنوان 
روز کارهـای داوطلبانـه اعالم شـده اسـت. در دنیای 
امـروز اهمیـت فعالیـت داوطلبانه به حدی اسـت که 
در سـازمان ملل متحد سـازمانی شـکل گرفته است 
بـا عنـوان جمعیـت داوطلبـان سـازمان ملـل متحد 
اختصـار  بـه  کـه   United  Nations Volunteers
UNV خوانـده مـی شـود و هـدف آن توسـعه صلح 

من یک داوطلب هستم؟
درباره فعالیت داوطلبانه در ایران

از طریـق داوطلبـی در سراسـر جهـان اسـت. شـعار 
اصلـی داوطلبـان UNV اراده آزاد، تعهـد، تعامـل 
و همبسـتگی اسـت. بـا توجـه بـه این توصیحـات و 
تخصیـص تنهـا دو دقیقـه در روز بـه فعالیـت هـای 
داوطلبانـه در کشـورمان، نگاهـی اجمالی داشـته ایم 

بـه این مهـم در جامعـه ایران. 

تاثیرات فعالیت داوطلبانه
 کارهـای داوطلبانـه معمـوال بر اسـاس انگیـزه افراد 
بـرای کمـک بـه دیگـران شـکل مـی گیـرد امـا می 
تـوان فوایـد زیر را نیـز برای این قبیـل کارها در نظر 

گرفت: 

1- کار داوطلبانـه شـبکه انسـانی مـا را توسـعه مـی 
بخشـد: کار داوطلبانه به مـا کمک می کند با جامعه 
ای کـه در آن زندگـی مـی کنیـم ارتبـاط بیشـتری 
برقـرار کنیـم و از مسـایل جامعه درک و دید وسـیع 
تـری پیـدا کنیم و بـه این ترتیب شـبکه اجتماعی و 

مهـارت هـای اجتماعی خـود را توسـعه دهیم. 

2- بـاال بـردن اعتمـاد بـه نفـس: انجـام کارهـای 
داوطلبانـه بـه بـاال بـردن حـس خـود ارزشـمندی 

درونـی و اعتمـاد بـه نفـس کمـک مـی کنـد. 

3- پیداکـردن کار و حرفـه مـورد عالقـه: انجـام کار 
داوطلبانـه در زمینـه مـورد عالقه کمک مـی کند تا 
توانایـی هـای خـود را در ایـن زمینه محـک بزنیم و 
تجربـه الزم را کسـب کنیم. این تجربه مـی تواند در 

انتخـاب زمینـه شـغلی به ما کمـک کند. 

احسـاس  گاهـی  زندگـی:  پیـدا کـردن هـدف   -4
سـردرگمی داریـم و نمـی دانیم چـه کاری بـرای ما 
بهتـر اسـت اینجا کارهای داوطلبانـه به ما کمک می 
کنـد تـا زمینه هـای مختلـف را تجربه کنیـم. انجام 
کارهـای داوطلبانـه بـرای افـراد در سـنین مختلـف 
مفیـد اسـت و می توانـد روزمرگی زندگـی را کاهش 

دهـد و مفهـوم تـازه ای بـه زندگی ببخشـد.1
1- مروری کوتاه بر تاریخچه کارهای داوطلبانه در دنیا 

  www.iraniansocialworkers.ir   

جامعهجامعه
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فعالیت داوطلبانه در ایران
بر اسـاس آمارهـا میانگین انجـام فعالیـت داوطلبانه 
در کشـورمان کمتـر از یـک سـاعت اسـت ایـن در 
حالـی اسـت کـه ایـن میانگین در سـطح جهـان به 
طور متوسـط سـه سـاعت و نیم در روز اسـت.2 حتی 
برخـی آمارها نشـان از تخصیص دو دقیقـه در روز به 
اقـدام داوطلبانـه در ایـران دارنـد.3 این مهم شـاید تا 
حـدی ریشـه در تلقی مـا از اقدام داوطلبانـه و مقدم 

بـر آن فرهنگ کار داشـته باشـد:
منظـور من از فی سـبیل اللـه رصفا نگرفنت پول بابت تخصصی 

که داریم نیسـت )مثل وکالی قدری که منایندگی سـازمان های 

غیرانتفاعـی را بـه رایـگان بـه عهده مـی گیرند(، بلکـه هرگونه 

فعالیـت داوطلبانـه ای را کـه انتخابـی شـخصی بـه شـامر می 

رود شـامل مـی شـود – چـه این فعالیت مربیگـری تیم فوتبال 

بچه هایامن باشـد، چه شسـنت ظرف در غذاخوری خیریه، چه 

ارشـاد نوجوانان در معرض ریسـک در دبیرسـتان محلی و چه 

ایـراد سـخرنانی... فکـر مـی کنیم چون دسـتامن را بـرای کمک 

کـردن بلنـد کردیـم، می توانیم در لحظات نامناسـب دسـتامن 

را بـرای کنـاره گیـری بلند کنیم. این گونه اسـت کـه نیات ناب 

2- میانگین ساعت کارهای داوطلبانه در کشور روزانه زیر یک ساعت است
 www.isna.ir

3-اینفوگرافی| ایرانی ها روزشان را چگونه می گذرانند؟
www.etemadonline.com

و خالـص مـا به نتایج راضـی کننده تقلیل می یابنـد. این گونه 

اسـت کـه رشافت و صداقتامن هدشـه دار می شـود.4  

بـا ایـن حـال در سـال هـای اخیـر اقداماتـی در 
کشـورمان صـورت گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه 
مـی تـوان بـه "دبیرخانـه ترویـج کار داوطلبانـه"5 
و اسـتارتاپ "ایـران داوطلبانـه"6 اشـاره کـرد. یکی 
از اهدافـی کـه اسـتارت اپ ایـران داوطلبانـه بـرای 
فعالیـت هـای خـود در نظـر گرفتـه اسـت بـه این 
صـورت تعریف شـده اسـت: از دیگر اهداف سـایت 
ایـران داوطلبانـه می توان به تغییر سـبک سـفرها 
اشـاره کرد، سـفرهایی که با چاشنی تجربه و آموزش 
و مهـارت افزایی صورت می گیـرد و می تواند هیجان و 
لذت را به سـفرها بازگرداند.7 در گذشـته عموما سفرها 
انگیزه های تجاری و سیاسی داشتند اما امروزه سفرها 
انگیزه کسـب تجربه و فعالیت هـای خیرخواهانه پیدا 
کـرده اسـت و صفحات بسـیاری در فضای مجـازی با 
هدف به اشـتراک گذاشـتن این فعالیت ها و تجربه ها، 

4- مارشال گلدسمیت و مارک رایتر، خلق رفتارهای ماندگار،  مترجم: محسن وراثی، 
انتشارات آریاناقلم، چاپ سوم، ص 264

5- جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:
 www.voluntarywork.ir

6- جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: 
www.iranvolunteering.ir

7- درباره ایران داوطلبانه
 www.iranvolunteering.ir
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راه اندازی شـده اسـت. در گذشته نه چندان دور در کشور ما مساجد 
پایگاه اصلی فعالیت های داوطلبانه و مردمی بودند و مسـاجد نقش 
مهمی در مدیریت و هماهنگی کمک ها و نیروهای مردمی داشتند. 
ایـن کمک هـا عموما به تامین جهیزیـه نوعروسـان، آزادی زندانیان 
جرائـم مالـی، کمـک به ایتـام و مانند این معطـوف می شـد. امروزه 
بـا کمک فضـای مجازی و امکان دسترسـی به تجارب سـایر جوامع 
مـی تـوان فعالیت های داوطلبانـه را در جامعه توسـعه داد. همان 
طـور کـه پیش از این گفته شـد شـهروندان به خصـوص جوانان 
در بسـتر فعالیـت هـای داوطلبانـه مـی توانند عالوه بـر آموختن 
مهـارت هـای زندگی توانایـی و عالیق خود را محـک زده و حتی 
از ایـن طریـق بـا زمینـه شـغلی مـورد عالقه خود آشـنا شـوند. 
توجـه بـه این نکتـه حائز اهمیت اسـت که توسـعه فعالیت های 
داوطلبانـه مـی تواند جدا از تاثیراتی که بر خود شـهروند داوطلب 
می گذارد، نقش بسـیار موثری در جلب مشـارکت جوامع بومی 

کـم تـر توسـعه یافتـه و رفع محرومیت ها داشـته باشـد.    
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" عجیـب اسـت کـه ایـن قـدر کم از این ترفند اسـتفاده می کنیم. در شـعار هر رشکتـی این جمله  
کلیشـه ای را می بینیـم: »مـا بایـد همـه چیـز را از زاویـه دیـد مشـری ببینیـم.« ایـده  تحسـین بر 

انگیـزی اسـت ولـی کافـی نیسـت. در واقـع باید اینگونه باشـد: » ما باید مشـری باشـیم.« "

هنر خوب زندگی کردن نوشته رولف دوبلی، ترجمه: عادل فردوسی پور و بهزاد توکلی و علی شهروز، ناشر: 
نشر چشمه، سال 1397، ص 1۸6
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کتـاب " هنـر خـوب زندگـی کـردن " اثـر" رولـف 
دوبلـی" بـا ترجمـه روان و دلنشـین عادل فردوسـی 
پور، بهزاد توکلی و علی شـهروز منتشـر شـده است. 
ایـن کتـاب بـه ما کمـک می کند تـا تله هـای ذهنی 
را بشناسـیم و بـرای مقابله با آن هـا راهی خردمندانه 
و نـه راهـی آسـان و بـی ارزش، بیابیـم. در حقیقـت 
ایـن کتـاب کمی حس مثبت اندیشـی مـا را قلقلک 
می دهـد! ما همیشـه با فکـر کردن به خـرده اتفاقات 
کوچـک زندگـی بیشـتر از آنچه کـه باید بـرای خود 
مشـکل تراشـی کرده و سـرمان را بـه درد می آوریم! 
یـا بـرای هر چیـزی ارزش و اعتباری بیشـتر از آنچه 
کـه شایسـتگیش را دارد، در نظـر می گیریـم. آیـا تا 
بـه حـال از جریمـه ای کـه روی شیشـه خودرویتان 
دهـن کجـی می کنـد به سـتوه آمده ایـد؟ آیـا تصور 
کرده ایـد بـا داشـتن ماشـین یـا ماشـینی بـا مـدل 
باالتـر زندگیتـان کیفیتـی بهتـر پیـدا خواهـد کرد؟ 
آیـا همـواره فکـر کرده ایـد کـه تمـام موفقیتـی کـه 
بدسـت آورده ایـد تمامـا حاصـل تـالش و دسـترنج 
خودتـان اسـت؟ آیـا فکـر می کنیـد کـه بـه خوبـی 
احساسـاتتان را می شناسـید یا همواره بـا خودتان رو 
راسـت هسـتید؟ زمانـی را بـه خاطر می آوریـد که از 
پیشـرفت روزافزون تکنولـوژی و امکانات جدیدی که 
در اختیارتـان قـرار می داد چقدر شـگفت زده بودید؟ 
ایـن کتـاب تمـام تصورات شـما را بر هـم خواهد زد! 
شـاید در برخـورد اول اینطـور به نظر برسـد که این 
کتـاب بـا چنیـن دیدگاهی فقـط زحمت و پشـتکار 
شـما را خـار شـمرده و بـی ارزش جلـوه می دهد ولی 
بـا جلوتر رفتـن و خواندن فصل های بیشـتری از این 
کتاب متوجه می شـوید که نویسـنده تنها قصد دارد 

در جستجوی زندگی خوب
معرفی کتاب "هرن خوب زندگی کردن" اثر "رولف دوبلی"

تـا به شـما راهی برای داشـتن زندگی دلنشـین و به 
دور از فشـار روزمـره زندگـی امـروزی هدیـه دهد.

"زندگـی خیلی آسـان می بـود اگر تمام دنیـا دائما و 
مصرانه از ما نمی حواسـت که قلبمان را دنبال کنیم. 
»بـه احساسـاتتان اعتماد کنیـد! به صـدای درونتان 
گـوش بدهید!« توصیه مـن؟ اصال درگیـر این قضایا 
نشـوید. اجـازه ندهیـد کـه احساسـاتتان قطب نمای 
شـما باشـند. صدای درونتان )اگـر بخواهیم با همین 
اسـتعاره  قطب نمـا پیـش برویـم( تشـکیل شـده از 
تعـدادی عقربه مغناطیسـی که بی وقفه بـه دور خود 
می چرخنـد و می چرخنـد. آیـا حاضریـد بـا چنیـن 
قطب نمایـی راهـی اقیانـوس شـوید؟ دقیقـا درسـت 
متوجـه شـدید. پس بـرای جهت یابـی در زندگیتان 

هـم از آن اسـتفاده نکنید."1
"یادتـان می آیـد دوربین هـای دیجیتـال کـی وارد 
بـازار شـدند؟ راحت شـدیم! حداقـل آن موقع چنین 
فکـری می کردیـم. دیگر نیـازی به نگاتیوهـای گران 
قیمـت نبـود، نیازی نبـود صبر کنیم تا ظاهر شـوند 
و دیگـر خبـری از عکس هـای بی کیفیت نبـود. حاال 
می توانیـد بـه راحتـی ده ها عکـس دیگـر بگیرید. به 
نظـر می رسـید سـاده سـازی بزرگـی شـکل گرفته، 
امـا اگـر بازنگـری کنیـم معلـوم می شـود کـه نمونه 
بـارز اثر معکوس اسـت. امـروزه با کوهـی از عکس ها 
و ویدئوهـا مواجه هسـتیم کـه 99 درصـد آن ها زاید 
هسـتند، زمانـی بـرای مرتب کـردن آن هـا نداریم و 
مجبوریـم همـه آن هـا را در درایو هـای پشـتیبان و 
حافظه هـای ابری ذخیره سـازی کنیـم؛ محیط هایی 
قابـل  اینترنتـی  بـزرگ  شـرکت های  توسـط  کـه 

مشـاهده و اسـتخراج هستند."2

***
" هـرن خـوب زندگـی کـردن" اثـر رولـف دوبلـی بـا 
ترجمـه عـادل فردوسـی پـور، بهـزاد توکلـی و علی 
شـهروز بوسـیله نشـر چشـمه و بـا قیمـت 55000 

تومـان منتشـر شـده اسـت.3 
1- هنر خوب زندگی کردن نوشته رولف دوبلی، ترجمه: عادل فردوسی پور و بهزاد 

توکلی و علی شهروز، ناشر: نشر چشمه، سال 1397، ص 44
2- همان، ص 34

3- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
  www.cheshmeh.ir

پیشنهادپیشنهاد

ماریا میریماریا میری
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تاکی به تمنای وصال تو یگانه // اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟ // ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
رفتم به در صومعه عابد و زاهد // دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد
در میکده رهبانم و در صومعه عابد // گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه
روزی که برفتند حریفان پی هر کار // زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

من یار طلب کردم و او جلوه گه یار // حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار
او خانه همی جوید و من صاحب خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو // هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در میکده و دیر که جانانه تویی تو // مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

شیخ بهایی
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بهاءالدیـن عاملـی، شـیخ محمـد بـن حسـین بهـا، 
معروف به شـیخ بهایـی1 محقق و نویسـنده امامیه2، 
27 ذی الحجـه سـال 925 خورشـیدی برابـر بـا 17 
فوریـه 1547 در بعلبـک لبنـان متولـد شـد.3 شـیخ 
از  کـه  ثانـی4  از کشته شـدن شـهید  پـس  بهایـی 
اسـتادان پـدرش بـود، در سـال 966 قمـری/155۸ 
میـالدی همـراه اعضـای خانـواده اش بـه اصفهـان و 
سـپس قزویـن مهاجـرت کـرد.5 پـدر بهاالدیـن6 از 
سـوی شاه طهماسـب اول به عنـوان شیخ االسـالم در 
چنـد شـهر مهـم آن زمان منصوب شـد تا بـه تبلیغ 
مذهب شـیعه اثنی عشـری بپـردازد. برخـی محققان 
اعتقـاد دارنـد بهاءالدین در این سـال ها همراه پدر در 
سـفر بـود و برخی دیگـر اعتقـاد دارند او بـرای ادامه 

تحصیـل در قزویـن ماند. 

زندگی و زمانه شیخ بهایی
دربـاره  محل زندگی شـیخ بهایـی در هنگام عزیمت 
پـدرش به سـفر حج، اطالعـات دقیقی وجـود ندارد. 
طبـق یـک روایـت، شـیخ بهایی پـدرش را تـا مکه و 
بحریـن همراهـی کـرد و تا هنـگام مرگ پـدرش در 
سـال 9۸4 خورشـیدی برابـر بـا 77-1576 میالدی 
گرفتـن  برعهـده  بـرای  تنهـا  و  مانـد  بحریـن  در 

 1-BAHĀʾ-AL-DĪN ʿĀMELĪ www.iranicaonline.org
2- به شیعیان 12 امامی، امامیه گفته می شود.

3- تاریخ تولد دیگری نیز به او نسبت داده شده است.
4- از فقهای برجسته جهان تشیع

5- اسنادی که بیان می کند شیخ بهایی در هفت سالگی به خراسان مسافرت کرده بود، 
چندان معتبر نیست.

6- عزالدین حسین عاملی) تولد 1930 قمری/1524 میالدی- وفات 9۸4 قمری/ 
1576 میالدی(

زهرا طالییزهرا طالیی

مقصود تویی
نگاهی به زندگی و اندیشه شیخ بهایی به مناسبت 

سوم اردیبهشت روز بزرگداشت ایشان

مسـئولیت پـدرش در هـرات به ایـران بازگشـت. در 
روایـت دوم، شاه طهماسـب بـه شـیخ بهایـی اجـازه  
او دسـتور  بـه  نـداد در مقابـل  را  ایـران  از  خـروج 
بـه  عنـوان شیخ االسـالم جانشـین پـدرش در  داد 
هـرات شـود. نامـه ای کـه بهاءالدیـن از پـدرش در 
بحریـن دریافـت کـرد، درسـتی روایـت دوم را تأیید 
می کنـد. سـطح فضـل و دانـش شـیخ بهایـی باعث 
تحسـین شـاه عباس اول7 شـد و بعـد از درگذشـت 
شـیخ  پـدرزن  احمـدی،  منشـار  علـی  زین الدیـن 
بهایـی و شیخ االسـالم اصفهـان، شـاه عباس شـیخ 
بهایـی را بـه ایـن مقـام منصـوب کـرد. شـیخ بهایی 
در طـول سـال های اقامتش در اصفهان بـا میرداماد۸ 
رابطـه دوسـتی برقـرار کـرد. از شـاگردان او می توان 
مالصـدرا9 و محسـن فیـض10 را نام برد. شـیخ بهایی 
به خاطـر اقدامـات خیرخواهانـه خود مشـهور بـود از 
جملـه تغییـر خانـه  خـود بـه مکانـی بـرای یتیمان، 
زنـان سرپرسـت خانـوار و فقـرا. او در دولـت صفوی 
خدمـات زیـادی انجـام داد، از افزایش نفـوذ و قدرت 
صاحـب نظـران و علمـای دینـی حمایـت می کرد و 
پـس از مـدت کوتاهـی، شـاید به خاطـر انتقـاد زیاد 
سـایر علما، از سـمت خود اسـتعفا داد. شـیخ بهایی 
چنـد سـال به مسـافرت خـارج از ایران رفـت. او بعد 
از سـفر حـج به مصـر11، اورشـلیم12 و سـوریه سـفر 
کـرد. روایت هایـی کـه بیان می کند شـیخ بهایی بعد 
از سی سـال بـه ایـران بازگشـت، بـا روایـت خـود او 
اختـالف دارد. دربـاره  شـیخ بهایی گفته شـده که در 
سـال های 993، 1001، 1007 و 1015 به ترتیب به 
تبریز، قزوین، مشـهد و آذربایجان سـفر کرده است13 
و در دو سـفر آخـر همـراه شـاه عباس بوده اسـت. به 
نظـر می رسـد شـیخ بهایـی از سـال 1019/1610 
ایـران را ترک نکرد. شـیخ بهایی سـال های آخر عمر 

7-  مدت حکومت  996 شمسی/15۸۸ میالدی تا 103۸ شمسی/1629 میالدی
8- از فیلسوفان عصر صفوی

9- یکی از برجسته ترین فیلسوفان عصر صفوی
10- از عرفای بنام عصر صفوی

11- در سال 992 خورشیدی برابر با 15۸4 میالدی که در آنجا با شیخ محمد بن ابی 
حسن صدیقی صافی معاشرت داشت 

12- بیشتر وقت خود را در مسجد اقصی می گذارند
13- برابر با سال های 1600/1606-99/1599-93/159۸-15۸5/1592 میالدی
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خـود را در اصفهان سـپری کرد. در تاریخ 12 شـوال 
1030 برابـر بـا 13 اوت 1621 )یا 12 شـوال 1031 
برابـر بـا 13 اوت 1622( درگذشـت و او را در طـوس 

دفـن کردند. 

آثار شیخ بهایی
شـیخ بهایی نویسـنده ای پرکار بود و حدود 100 اثر 
بـه زبان هـای فارسـی و عربـی نوشـت. از جملـه آثار 
معـروف او می توان بـه دو "گزیده  کشـکول" )که در 
مصر نوشـته شـده( و "مخاله" اشـاره کرد که هر دو 
شـامل اطالعاتی درباره  موضوعات مختلف اسـت که 
به شـیوه  ادبی نوشـته شده است. شـیخ بهایی آثاری 
را در موضوعات تفسـیر، حدیث، نحو و فقه )از جمله 
جامـع عباسـی و رسـاله حرمـة ذبائـح اهـل الکتاب( 
نوشـته اسـت. عالقـه  وی بـه علـوم در کتاب هایـی 
ماننـد رسـاله  نجومـی تشـریح االفـالک )توضیحاتی 
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دربـاره نجـوم( و خالصـه الحسـاب14 دیده می شـود. 
او همچنیـن کتابـی در مورد پیش گویی )بـه نام فال 
نامـه( و آثـار دیگـری در مـورد علـوم غیبـی نوشـته 
اسـت. شـیخ بهایی شـاعر هم بـود و دو اثـر تمثیلی 
و شـکر"  "شـیر  و  و حلـوا"  "نـان  نام هـای  بـه  او 
معروف اسـت.15 شـیخ بهایی در محافل دانشـمندان 
امامیـه به عنـوان یکـی از افـراد مهـم زمـان خـود و 
از مجددیـان16 قـرن یـازده خورشـیدی/ قـرن هفده 
میالدی شـناخته می شـود. به همین دلیل اسـت که 
بعضـی از علمـای اهل سـنت تمایـل داشـتند در آثار 
او بـه آن هـا ارجـاع داده شـود. بـه نظر می رسـد این 
طـرز تفکر ناشـی از سوءبرداشـت رفتار شـیخ بهایی 
اسـت؛ شیخ بهایی در سـرزمین های عثمانی و ایرانی 

14- ترجمه  این کتاب به زبان آلمانی توسط ال. نسلمن در سال 1۸43 منتشر شد.
15- این دو کتاب به همراه سایر آثار او ابتدا در قاهره سال 1347 خورشیدی برابر با 
29-192۸ میالدی به چاپ رسید و سپس در تهران با عنوان کلیات آثار فارسی شیخ 

بهایی به تصحیح غالمحسین جواهری منتشر شد.
16- اصطالحی اسالمی است برای کسی که »تجدید« را به دین وارد کند. طبق سنت 

مشهور مسلمانان، به شخصی گفته می شود که در ابتدای هر قرن از تقویم اسالمی 
ظاهر می شود تا اسالم را احیا کند، و آن را از موارد اضافی پاک می کند.
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سـفر می کـرد و بـه همین دلیـل برای همسوسـازی 
قـرار  بـا شـرایط جامعـه تحت فشـار  عقایـد خـود 
داشـت. اقداماتی که او در طی سـفر به سـوریه انجام 
داد، نشـان دهنده  این مسـئله اسـت؛ او قبـل از ورود 
بـه سـوریه، مقدمـه کتاب تفسـیر خود، کـه در اصل 
بـه شـاه عباس تقدیـم کـرده را تغییـر می دهـد و آن 
را بـه مراد سـوم پادشـاه عثمانی تقدیـم می کند. در 
طـول مـدت اقامت در حلب اظهار کـرد که از پیروان 
مذهـب شـافعی اسـت، به سـه صحابی اظهـار ارادت 
کـرد و ادعـا کـرد کـه با فشـار حاکم صفـوی مجبور 
بـه پذیرش مذهب شـیعه شـده اسـت. شـیخ بهایی 
زمانـی که متوجه شـد تعـدادی از اهالـی جبل عامل 
قصـد مالقـات با او را دارند، با سـرعت حلـب را ترک 
کـرد.17 در واقع شـکی وجـود ندارد که شـیخ بهایی، 
طبـق تربیـت خانوادگـی و اعتقادات خـود، از پیروان 
حقیقـی مذهب امامیه اسـت. سـفرهای زیارتی او به 
مرقـد امامـان معصـوم، شـعر او در سـتایش حضرت 
مهـدی، اشـعار او در حمایت از بدگویی از شـخصیت 

17- این خود نشان داد که او شیعه است
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هایـی چـون ابوبکر، عمـر و تالش هایش بـرای تبلیغ 
دیـن اسـالم در میـان ایرانی هـای غیـر شـیعه، ایـن 
مسـئله را ثابـت می کنـد. علی رغم توجیهـات برخی 
از علمـای امامیـه، روشـن اسـت کـه شـیخ بهایی به 
تصـوف گرایش داشـته و به همین دلیـل مورد انتقاد 
شـدید محمدباقر مجلسـی قرار گرفـت. در حقیقت، 
سـید  نـوادگان  مذهبـی  حلقـه  در  بهایـی  شـیخ 
محمـد نوربخـش و شـاه نعمـت اهلل ولی حضـور پیدا 
می کرد.1۸ در طول سـفر لباس درویشـی می پوشـید 
و بـه محافـل صوفیه می رفت. شـیخ بهایـی در کتاب 
وحـدت وجـود از صوفیـان بـه  عنوان مؤمنـان واقعی 
یاد می کند، خواسـتار بررسـی منصفانه نظرات آن ها 
شـد و به تجربه هـای عرفانی خود نیز اشـاره می کرد. 
اشـعار فارسـی شـیخ بهایی نیز سرشـار از تلمیحات 
عرفانی اسـت. در عین حال خواسـتار پایبندی کامل 
به شـریعت به عنـوان الزمه  طی کـردن طریقت بود و 

بـا عرفان همـه خدایی19 و ایمان گرایـی مخالف بود.
18-Maʿṣūm-ʿAlīšāh ,Ṭarāʾeq al-ḥaqāʾeq ed .M .J .Maḥjūb ,Teh-
ran 1339 ,Š ,1960/.I ,pp ,254 ,183 .II ,p322 .
 19-Pantheism
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در قسـمت اول کارآفرینـی از دیدگاه نـوآوران نگاهی 
می اندازیم به دیدگاه جمعی از کارآفرینان برجسـته 

جهان در مورد کسـب و کار.1

مـارک کادیـگان، مدیرعامـل رشکـت تهیـه غـذا "ااِل"، از 
بازتعریـف واژه "عالـی" در کسـب و کار مـی گویـد

مـارک کادیـگان مدیرعامل شـرکت تهیه غـذا اال در 
انگلسـتان اسـت که در زمینه  تهیه  غذا برای نوزادان 
و کـودکان فعالیـت می کنـد. مارک تشـریح می کند 
کـه چـرا "عالی بـودن" برای یک کسـب و کار کافی 
نیسـت و ایـن "عالـی بـودن" در کسـب و کار همان 
معنـی همیشـگی را نمی دهـد. "گفتـن ایـن جملـه 
کـه شـرکت شـما شـرکتی عالـی اسـت بـه انـدازه 
کافـی خـوب نیسـت. اصـال قابـل قبول نیسـت. فکر 
نمی کنـم یک مدیـر عامل با گفتن جملـه "من یک 
شـرکت عالـی را اداره می کنـم" بتوانـد موفق شـود. 
اگـر یک شـرکت عالـی رو اداره می کنید، مسـئولیت 
شـما ایـن اسـت کـه کاری کنیـد سـایر شـرکت ها 
مسـیر شـما را دنبـال کنند. مـا در یک دنیـای پر از 
مشـکل هسـتیم، با مشـکل گرم شـدن کره  زمین با 
خودخواهـی انسـان ها و اینکه فقط مراقب خودشـان 
هسـتند، نمی توانیـم از این مشـکل رهایـی یابیم. ما 
نیـاز داریـم تـا بـه شـرکت های دیگر کمـک کنیم و 

منبـع الهام آن ها باشـیم.

1- نوشتار پیش رو ترجمه و تلخیصی است از:
www.growensemble.com 50   Social Entrepreneurs Changing 
the World

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی از دیدگاه نوآوران
نگاهی به آموزه های کارآفرینان

قسمت اول

گمشـده   امپراطـوری  بنیانگـذار  کریسـتوفر،  لـوگان 
تاثیرگـذاری رشکا  میـزان  مـورد  در  دارویـی،  گیاهـان 

می کنـد صحبـت 
لوگان در مصاحبه ای، "چرایی" پشـت تصمیم خود 
برای ثبت نام امپراطوری گمشـده  گیاهـان دارویی در 
جنبـش  1% از فـروش سـاالنه برای محیط زیسـت 
را به اشـتراک گذاشـت. "خوشـحالم که این تصمیم 
گرفتـه شـد. زمانـی که بـا این جنبش آشـنا شـدم، 
فکـر کـردم چیز جالبـی اسـت، باید حتمـا انجامش 
بدهیـم. یـک نـوع تصمیم گیـری سـریع بـود... بـه 
خـود می بالیـم کـه نقشـی در ایـن جنبـش داریـم. 
از همیـن طریـق از خیریه هـای متفاوتـی حمایـت 
کردیـم. شـرکت االینـس پاچامامـا2 یکـی از همـان 
شـرکت هایی اسـت که شـخصا بـا آن کار می کنم. با 
آن هـا بـه جنـگل  بارانی آمازون سـفر کـردم. کاوش 
در آن قسـمت از جهـان و فهمیـدن اتفاقاتـی که در 
آنجـا اتفـاق می افتد واقعا بی نظیر اسـت. این سـیاره 
قصـد رفتـن به جای دیگـری را نـدارد، امـا اگر همه 
چیـز همـان مسـیری را ِطی کند که مـا می رویم، در 
نهایـت می توانیـم به جـای دیگـری برویـم. بنابراین 
پیـدا کـردن خیریه هایـی کـه واقعـا می تواننـد تأثیر 
بسـزایی در این زمینه ها داشته باشند، بسیار مهم است."

تومـاس کوارتـون، مدیرعامـل و بنیانگـذار اطلس گـو، 
دربـاره  اینکـه چـرا بـه همـه  جواب هـا نیـاز نداریـد، 

می کنـد صحبـت 
از  و مشـتاق  کارآفرینـی جـوان  کوارتـون  تومـاس 
بلژیک اسـت کـه اکنون در سان فرانسیسـکو سـاکن 
اسـت. تومـاس در حـال کار با گروه اطلس گو اسـت، 
آن هـا انجمنـی از تغییردهنـدگان پرتـالش ایجـاد 
کـرده انـد. تومـاس در این مصاحبه اطالعـات زیادی 
به اشـتراک گذاشـت. او دربـاره  اهمیت داشـتن یک 
دیـدگاه و راهبـرد مشـخص بحـث کـرد و زمانـی را 
صـرف تجزیـه و تحلیـل موفقیت هـا و شکسـت ها 

org.pachamama.www   2- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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کـرد. همچنیـن بـه طـور دائـم یـادآوری می کـرد 
کـه الزم نیسـت تمـام جواب هـا را داشـته باشـید. 
"بـه عنـوان یـک بنیانگـذار، بـه خصـوص زمانی که 
شـرح حال اسـتیو جابـز را می خوانیـد و مثـل مـن 
یـک آدم سـاده لوح و زودبـاور هسـتید، فکر می کنید 
جواب همه   مسـائل را نیاز دارید، درسـت اسـت؟ فکر 
می کنیـد کـه بایـد یک بینش کامل داشـته باشـید، 
مـردم دربـاره  ایـن بینـش صحبت می کنند کـه باید 
داشـته باشـید. همین مسئله فشـار زیادی را به شما 
وارد می کنـد. شـما ]اغلـب[ فقـط یک بچه هسـتید 
کـه چیـز زیـادی نمی دانیـد... امـا واقعا به پرسـیدن 
سـوال های خـوب نیـاز دارید و بـا توانایی پرسـیدن، 
همه چیز سـاده و راحت می شـود، درسـت نیسـت؟ 
از مصرف کنندگان تان آنچه را بپرسـید که خودشـان 
می خواهنـد، از مشـتریان تان آنچه را بپرسـید که آن 
هـا می خواهنـد و به آنچه کـه می گویند توجه کنید،  
واقعا توجه نشـان دهید، آگاهانه و هشـیارانه سؤاالت 
بیشـتری بپرسـید. آن هـا جواب هـا را دارنـد. آیا این 

روش همـه چیـز را آسـان تر نمی کنـد؟"

کیـت یاکوبـاس، بنیانگـذار محصوالت نظافتـی ملیورا، 
در مورد اینکه کسـب و کار ابزاری برای حل مشـکالت 

اجتامعـی و محیطـی اسـت، صحبت می کند 
کیت یاکوباس مهندس محیط زیسـت اسـت. اگرچه 
بـا توجـه بـه عالقـه  او بـه محیـط زیسـت و انگیـزه  
مهندسـی اش بـرای برطرف کردن مشـکالت، انگیزه  
پیـدا کـرد تـا مشـخص کند کـدام مـواد شـیمیایی 
بـه طـور بالقـوه برای محیط زیسـت مضر هسـتند و 
چـه مـواد زیـان آوری را می تواند از مصرف شـخصی 
بـه محصـوالت  را  او  کار  ایـن  خـود حـذف کنـد. 
خانگـی هدایت کـرد و منجر به تأسـیس محصوالت 
نظافتـی ملیـورا شـد. ایـن شـرکت بوسـیله کیـت 
و همسـرش مایـک، اداره می شـود. کیـت بـا هـدف 
صحبـت دربـاره  تولیداتـی کـه ضایعـات و پس مانده  
نـدارد بـا ما گفتگـو کرد."ما مهندسـان مشـکالت را 
برطـرف می کنیم. اساسـا مهندسـی همه چیز اسـت، 
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وسـیله ای را پیـدا می کنیـد کـه خـراب اسـت، آن را 
تعمیـر می کنیـد، یـا وسـیله ای را پیـدا می کنید که 
فکـر می کنیـد می توانـد بهتـر از ایـن باشـد و آن را 
بهتـر می کنیـد. ایـن کامـال کاری اسـت که دوسـت 
دارم انجـام دهـم. همانطور که در ایـن کار باتجربه تر 
می شـدم، فهمیدم کـه این فقط یک چکش نیسـت 
یا فقط یک نوارچسـب نیسـت که بتوانید مشکلی را 
بـا آن حل کنیـد. شـما در واقع می توانیـد از تجارت 
بـه عنـوان یـک ابـزار اسـتفاده کنیـد و ایـن بـرای 
مـن بسـیار جالـب بـود... مـن واقعا ایـده  اسـتفاده از 
تجـارت بـه عنوان یـک ابزار و متمرکز شـدن بر روی 

مشـکالت اجتماعـی یا محیطـی را دوسـت دارم.«

ِدیـو اسـپندورفر، مدیرعامـل جانجـی، درباره  اسـتفاده 

از دویـدن بـرای رشوع کسـب و کاری کـه بـر تغییرات 

مثبـت تأثیـر می گـذارد، صحبـت می کند
دیو، "جانجی" را در سـال 2012 وقتی که دانشـجو 
بـود بـه همراه یکـی از هم گروهی های خود تأسـیس 
کـرد. بـا تأمل دربـاره  احسـاس رضایتی کـه هر یک 
از ایـن دو نفـر از دویـدن دریافـت کردنـد، تصمیـم 
گرفتند کسـب و کاری را شـروع کنند که ارتباط آن 
هـا بـا ورزش را حفظ کند و همچنین لذت و شـادی 
کـه از آن دریافـت کرده انـد را بـا دیگـران اشـتراگ 
بگذارنـد. دیـو و همـکارش بـا توجه بـه خطراتی که 
راه انـدازی یـک کسـب و کار دربـردارد معتقـد بودند 
کـه در حـال انجام کار بزرگی هسـتند کـه ارزش آن 
همـه خطـر را دارد: تأثیرگـذاری. آن ها تصمیم گرفتند 
تـا شـانس خـود را در ایجـاد تجارتی که بـه نظر آن 
ها درسـت ترین است و بیشـترین یکپارچگی را دارد، 
امتحـان کنند."شـما آمارهـای مربـوط بـه دفعـات 
شکسـت افرادی که کسـب و کاری را شـروع  کردند، 
دیده ایـد. اگـر قصـد داریـم تـا کاری را شـروع کنیم، 
می دانیـم که بایـد کاری کنیم تا تغییـرات مثبت در 

جهـان را تحـت تأثیر قـرار دهد. می خواسـتیم راهی 
پیـدا کنیـم تـا از دویـدن بـه عنـوان نیرویـی بـرای 
بهتـر کردن جهان اسـتفاده کنیـم، زیـرا دویدن این 
پتانسـیل را دارد کـه زندگـی مـا را بهتـر می کند."

جیـم اسـگود، مدیـر عامـل و رئیـس کلیـن کانتیـن، در 
مـورد اهمیـت رصیح بـودن در مورد رسـالت و هدفی 

کـه داریـد، صحبـت می کند
کلیـن کانتیـن از همـان ابتـدا بـا تمرکز بـر ایجاد و 
ارائـه  راه حل هایـی بـرای حذف پالسـتیک های یکبار 
مصـرف، الگویـی از کسـب  و کارهای پیـرو از "ارکان 
سـه گانه توسـعه پایـدار" )بـه اختصـار TBL( بـوده 
اسـت. در زمان همراهی جیم بـا گروه کلین کانتین، 
 B این شـرکت در سـال 2012 به یک شرکت معتبر
تبدیل شـد و به مشـارکت های گسـترده در جنبش 
جهانـی 1% از فـروش سـاالنه بـرای محیط زیسـت 
ادامـه داد، ایـن در حالـی بـود کـه فـروش سـه برابر 
شـده بـود و سـود حاصـل از آن به طرز چشـمگیری 
داریـد  کـه  رسـالتی  و  بود."هـدف  یافتـه  افزایـش 
را واضـح بیـان کنیـد، اصـول اولیـه و بنیـادی آن را 
مشـخص کنیـد، آن هـا اولویت هـای اصلی هسـتند 
کـه تصمیم هـای ]اسـتراتژیک[ را آسـان می کنـد، 
البتـه زمانـی کـه بـه ارزش هـا و اصـول اخالقی خود 
وفادار باشـید، تصمیمات بزرگ و پیچیده به راسـتی 
آسـان می شـوند. موارد کوچکی که هـر روز به خاطر 
آن هـا ناراحت می شـویم و بسـیار بی نتیجه اسـت را 

بایـد کنـار بگذاریم.«
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