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شاه حسینی: آقای عزیزی سه تا نویسده ایرانی؟!

خداداد عزیزی: سه تا نویسنده ایرانی؟ نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟

فیروز کریمی: نویسنده های ایرانی بیکارند، ما به اونا زیاد منی پردازیم، بیکارند می شینن می نویسند!

خداداد عزیزی: خودت می تونی سه تا نویسنده ایران بگی االن؟

فیروز کریمی: سه تا گفتم االن، اونا بیکارن می شینن می نویسند ما با اونا خیلی کار نداریم.

کنایه تند به حرف های جنجالی فیروز کریمی و خداداد عزیزی در حضور رامبد جوان

www.khabaronline.ir



4

وقتـی مجـری برنامـه نام سـه نویسـنده را از ایشـان 
پرسـید با واکنشـی درخور تامـل روبرو شـد. خداداد 
متحیـر و مبهـوت بـود کـه اساسـا خـود مجـری نام 
سـه نویسـنده ایرانـی را مـی دانـد! در بین لـم دادن 
و قهقـه رامبـد جـوان، فیـروز کریمی تیر خـالص را 
شـلیک کرد. او باور داشـت که نویسندگان بیکارند و به 
آن هـا کاری ندارنـد! این جمالت کفایـت می کرد تا 
بـار دیگـر برخی از کاخ شیشـه ای روشـنفکری خود 
بیـرون بیاینـد. البته ماه ها پیش بیـژن عبدالکریمی 
اسـتاد دانشـگاه از احسـاس طفیـل بـودن در جامعه 
ایران سـخن گفتـه بود. عبدالکریمی معتقـد بود این 
کشـور بـدون فوتبـال کشـور نخواهـد بود امـا بدون 
اهل فلسـفه اش چرا. عبدالکریمی گلـه کرده بود که 
چگونـه یک فوتبالیسـت پنـت هـاوس دارد اما امثال 
او حتـی دو متـر در ایـن کشـور جا ندارند! نویسـنده 
بـه اهمیـت حجـم بـازار در پدیدآمدن گـردش مالی 
اذعـان دارد بـا ایـن حـال روی دیگـر ماجـرا اصـل 
صحبـت های مطرح شـده بوسـیله فیـروز کریمی و 
خـداداد عزیـزی اسـت. بـه عبارتی دیگر آیـا حقیقتا 
نویسـنده ایرانی بیکار نیسـت؟ آیا نویسندگان ایرانی 
گمنام نیسـتند؟ چه تعـداد از شـهروندان ایرانی جدا 
از نام بردن، کتابی از نویسندگان ایرانی خوانده اند؟ اساسا 
محصـوالت فرهنگـی چون کتـاب چـه جایگاهی در 

سـبد خرید شـهروندان ایرانی دارد؟

سپهر ساغریسپهر ساغری

من خداداد عزیزی هستم
نگاهی به نقدهای وارده به اظهارات خداداد عزیزی 

و فیروز کریمی درباره نویسندگان ایرانی

اندیشه در ایران
جامعـه ایـران چـه نسـبتی بـا اندیشـیدن دارد؟ نام 
بـردن یـا درج مطالبـی از متفکریـن و بـزرگان علـم 
و ادب در شـبکه هـای اجتماعـی را مـی توان نشـانه 
یـا معیـار مناسـبی بـرای اهـل تفکـر بـودن عامـه 
مـردم دانسـت؟ بـه عنـوان نمونـه متفکریـن حافط 
را شـخصیتی زیرک می پندارند که پشـت انواع آرایه های 
ادبـی، مقصـود و منظـور خود را می رسـاند و اساسـا 
بـر همیـن اسـاس رند شـیراز مـی خوانندش امـا آیا 
بدنـه جامعـه نیز حافـظ را آنگونه کـه خلیل خطیب 
رهبـر یـا دیگـر حافـظ شناسـان مـی شناسـد، باور 
دارنـد؟ بـه بیانـی دیگر حافـظ در نزد عامـه با فالش 
شـناخته می شود یا اندیشـه اش؟ اگر اندیشه حافظ 
شـناخته شـده اسـت و اگـر صـدای اسـتادانی چون 
شـجریان جـان کالم او را بـه گوش اکثریـت ایرانیان 
رسـانده اسـت، چرا ثمره این اهل اندیشه بودن تجمع 
در برابر بیمارسـتان و شـعرخوانی می شـود؟ چرا باید با 
بلندگـو! بـا مردم اهـل فضل و ادب کـه عموما با تتلو 
و ساسـی مانکـن هـم زاویه دارنـد، صحبت کـرد؟ از 
کجـای ایـن قـاب پـر ابهـام و تناقـض، اهل اندیشـه 
بـودن قابـل اسـتنباط اسـت؟ از طرفـی آیـا صـرف 
دعـوت بـه کتابخوانی یا حتی خرید کتـاب می تواند 
متر و معیار مناسـبی برای رشـد فکری جامعه ایران 
دانسـت؟ چه تعـداد از این کتاب های خریداری شـده 
ویتریـن کتابخانـه هـا می شـوند؟ چـه تعـداد غذای 
روح مـا ایرانیـان شـده اند؟ بـه گفته وزیر ارشـاد ۵9 
درصـد از ایرانیـان کتـاب غیردرسـی نمی خواننـد. با 
این حسـاب یعنـی چیزی در حـدود ۵0 میلیون نفر 
از جمعیـت ۸0 میلیونـی ایران با مطالعـه کتاب های 
غیردرسـی بیگانه هسـتند. او همچنین گفته سـرانه 
مطالعـه در ایـران ۵/ 1۲ دقیقه در شـبانه روز اسـت.1 
جـدا از ایـن دسـت آمارهـا موضوعـات مـورد عالقـه 
مـا ایرانیـان چیسـت؟ کتـاب هـای شـعر و داسـتان 
عاشـقانه چـه جایگاهـی در میان مـا ایرانیـان دارد؟ 
کتـاب هـای حوزه توسـعه چطـور؟ چرا در کشـوری 

com.eqtesad-e-donya.www 1- آمار تکان دهنده مطالعه در ایران

سخن آغازینسخن آغازین

ماهنامه سرند      شماره شصت و هشتم، خرداد 1400

یر:
صو

ع ت
منب

س
عک

ن +
ریا

شج
اد 

ست
ت ا

 فو
س از

م پ
ن ج

ستا
مار

ی بی
هوا

 و 
ال

ح
w

w
w.

eg
ht

es
ad

on
lin

e.c
om



۸۵ میلیونـی، کتاب هایی چون "عقالنیت و توسـعه 
یافتگـی در ایـران"2 بایـد در ۲000 نسـخه چـاپ 
شـوند؟ کجای این جامعه با میلیـون ها تحصیلکرده 
دانشـگاهی یـا نیروی فنـی متخصص اهمیـت علوم 
انسـانی را در عمـل و نـه در کالم درک کرده اسـت؟ 
چگونـه جامعه ای اهل اندیشـه اسـت اما بـرای عرق 
و شـراب و سـیگار ده ها هزارتومـان در ماه خرج می 
کنـد امـا همان طبقه دارنـده، گرانی کتاب، سانسـور 
و ماننـد ایـن را بهانـه مـی کنـد؟ چـرا توضیـح نمی 
دهیم از فیلترشـکن بـرای دانلود فیلم پورن اسـتفاده 
می کنیم اما از همان فیلترشـکن بـرای دانلود کتبی 
کـه نه فقط سانسـور نشـده اند که حتـی رایگان هم 
در دسـترس انـد، اسـتفاده نمـی کنیـم؟ چـرا عموم 
جامعـه اهل اندیشـه ما حتی معنای نام کشـور خود 
را هـم نمـی داند؟ در شـبکه هـای اجتماعـی عموم 
جامعـه دانشـگاهی ما چه میـزان از شـعار و جمالت 
عاشـقانه پسـت مـی گذارنـد؟ چه میـزان از مسـائل 
جـدی و عینـی تر زندگـی اجتماعی چون سیاسـت، 
جامعـه سناسـی و اقتصـاد سـخن مـی گوینـد؟ چه 
میـزان کارآفرینی، اقتصاد بازار محـور، توزیع عادالنه 
ثـروت، تشـکل و تحـزب، وجـود رسـانه هـای آزاد و 
ماننـد ایـن دغدغـه عینـی مـا ایرانیـان اسـت؟ چـه 
میـزان در حـدود حـرف زدن به آن ها اکتفا کـرده ایم؟

 
2- یکی از برجسته ترین آیار حوزه توسعه در ایران اثر دکتر محمود سریع القلم. برای 

کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
معرفی کتاب عقالنیت و توسعه یافتگی ایران

www.sariolghalam.com
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میلیـون هـا دانشـجو؛ فرصتـی بـرای تغییر یـا بهانه ای 
بـرای فیگور روشـنفکری؟

وقتـی پـای اعـداد و ارقـام بـه میـان می آیـد، وجود 
حـدود 4 میلیون دانشـجو و میلیـون ها تحصیلکرده 
دانشـگاهی، محل کباده علم و ادب کشـیدن می شـود. 
امـا وقتـی از خروجـی ایـن آمـار و ارقام می پرسـیم 
خواهیـم دیـد کـه چنـدان نمـی توانیـم روی آن ها 
مانـور بدهیـم. جامعه دانشـگاهی ایران کـه به جرات 
مـی توانیم ایشـان را نمـاد خواندن و نوشـتن بدانیم، 
چـه میـزان با مطالعـه به معنی حقیقـی کلمه یعنی 
دغدغـه  دارد؟  نزدیکـی  آگاه شـدن"،  یـا  "روشـن 
جامعه دانشـگاهی ما چیسـت؟ اساسـا بـه چه دلیل 
وارد دانشـگاه مـی شـویم؟ موقعیـت اجتماعی بهتر، 
درآمـد بیشـتر، فرصـت ازدواج یـا معاشـقه بهتـر و 
بیشـتر یـا ارزش آفرینـی بـرای جامعـه؟ چـه تعداد 
اسـتاد یـا دانشـجو را سـراغ داریـم کـه به جـز مقاله 
ISI، ارتقـای مقـام اسـتادیاری یـا دانشـیاری، اخـذ 
پذیـرش از دانشـگاه هـای معتبـر، در اندیشـه تغییر 
شـرایط اجتماعی باشـند؟ چـه میـزان از این جامعه 
میلیونـی دانشـگاهی با مفاهیمی چـون کارآفرینی و 
خلـق ارزش آشـنایی دارد؟ اساسـا چه تعـداد تفاوت 
کارآفرینـی و اشـتغالزایی را مـی داننـد؟ کـدام یـک 
دغدغه جامعه دانشـگاهی اسـت؟ جامعه دانشـگاهی 
ما پای صحبت کدام نویسـنده نشسـته است؟ فیروز 
کریمی نویسـندگان را بیکار دانسـت و به او تاختند! 
مـی پرسـم نحـوه چاپ کتـاب در کشـور مـا چگونه 

یر:
صو

ع ت
منب

د/ 
فتا

ق ا
عوی

ه ت
ن ب

هرا
اه ت

شگ
 دان

لی
می

 تک
الت

صی
 تح

ان
جوی

نش
ی دا

ضور
ش ح

ذیر
پ

گاه
نش

ی دا
جاز

ش م
موز

ه آ
امان

ز س
ن ا

ویا
شج

 دان
بی

 نس
ت

ضای
ر

w
w

w.
ta

sn
im

ne
w

s.c
om

ماهنامه سرند      شماره شصت و هشتم، خرداد 1400

کتـاب  میلیونـی،   85 کشـوری  در  چـرا 
هایـی چـون "عقالنیت و توسـعه یافتگی 
بایـد در 2000 نسـخه چـاپ  ایـران"  در 
شـوند؟ کجـای ایـن جامعـه بـا میلیـون ها 
تحصیلکـرده دانشـگاهی یـا نیـروی فنـی 
متخصص اهمیت علوم انسـانی را در عمل 

و نـه در کالم درک کـرده اسـت؟



66

اسـت؟ بسـیاری از ناشـرین ضمـن دریافت وجه 
از نویسـندگان، کتاب ایشـان را چاپ می کنند! 
ایـن بـدان معناسـت کـه شـما مـی توانیـد بـا 
صـرف پرداخـت هزینـه های چـاپ و بـه نوعی 
خریـد مجوزهـای الزم، کتـاب چـاپ کنیـد! در 
نقطـه مقابـل اسـتانداردهای حوزه نشـر به گونه 
ای اسـت که ناشـر در مقام سـرمایه گذار ضمن 
اطـالع از بازار اندیشـه، با مطالعـه کتاب تصمیم 
مـی گیـرد کـه آیـا چنین اثـری مـی توانـد در 
جامعه خریدار داشـته باشـد یا خیر. در حقیقت 
ناشـر ریسـک پذیرش یا عدم پذیرش اثر از سـوی 
مخاطبیـن را بـه جان مـی خرد. حـال بـا توجه به 
آنچـه گفته شـد می تـوان جامعه ایـران را غرق 
در اندیشـیدن و تفکـر دانسـت؟ از اهـل کتاب و 
تفکـر در ایران می پرسـم شـما چه تعداد ناشـر 
مـی شناسـید کـه روی کتاب سـرمایه گـذاری 
کنـد؟ حـال مـی پرسـم چـه تعـداد ناشـر مـی 
شناسـید کـه در برابـر دریافـت وجـه از صاحب 
اثـر، لوگـوی خود را می فروشـد؟3 می پذیرم که 
بازار نشـر مشکالت بسـیار دارد. از هزینه چاپ تا 
میـزان رغبـت خود مـردم به عنوان مشـتری. با 
ایـن حال باید پرسـید کجای اظهـار نظر خداداد 
عزیـزی یا فیروز کریمی اشـتباه بوده اسـت؟ در 
شـرایطی که محصوالت فرهنگـی و بویژه کتاب 
جایـگاه چندانـی در سـبد خریـد شـهروندان 
ایـران زمین نـدارد و در کنار آن بی مسـئولیتی 
بسـیاری از ناشـرین که عنوان ارزشـمند ناشر را 
بـا رویکـردی کاسـب کارانه اسـتحاله کـرده اند، 
کـدام عقـل سـلیم بجـای پذیـرش شـرایط بـد 
حاکـم بر بازار اندیشـه ایـران، به افشـاگر صادق 
آن مـی تـازد؟ خـداداد دقیقا همان کار ساسـی 
مانکـن را بـه نوعی دیگر تکرار کـرد! بیان صریح 
و بـی پـرده حقیقت! او هم درسـت می گفت که 
اول اینسـتا بعد کتاب! اما ما شـیرینی دروغ را به 

تلخـی حقیقـت ترجیح مـی دهیم. 

3- به جهت قوانین موجود افراد مستقال امکان نشر کتاب را ندارند و باید تحت 
نظارت ناشری اقدام به اخذ مجوزهای الزم نمایند. با این حال اکثریت ناشرین 

در کشورمان به جای سرمایه گذاری روی اثر، ضمن دریافت وجه اصطالحا 
لوگوی خود را جهت تسهیل اخذ مجوز می فروشند!
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کـدام عقـل سـلیم بجـای پذیـرش رشایـط بـد حاکم بر 
بـازار اندیشـه ایـران، بـه افشـاگر صـادق آن می تـازد؟ 
خـداداد دقیقـا هـامن کار ساسـی مانکـن را بـه نوعی 
دیگـر تکـرار کـرد! بیان رصیـح و بی پرده حقیقـت! او 
هم درسـت می گفت که اول اینسـتا بعد کتاب! اما ما 
شـیرینی دروغ را به تلخی حقیقت ترجیح می دهیم. 
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"تاریخ مبهم اسـت. شـام آنچه اتفاق می افتد را می بینید ولی آنچه را که باعث رخ دادن 
آن وقایـع می شـود را منی بینیـد. نقصی اساسـی در مشـاهده شـام از چنیـن وقایعی وجود 
دارد، چـرا کـه شـام آنچـه را کـه درون جعبه قـرار دارد و چگونگی عملکرد مکانیسـم ها را 
منی دانیـد. آنچـه را کـه من ژنراتـور وقایع تاریخی می نامم، از خـود وقایع تاریخی متفاوت 
اسـت. هامن طـور کـه مـا منی توانیـم ذهن خدایـان را تنهـا با دیـدن اعامل آن هـا بخوانیم. 

شـام احتـامال در مـورد مقاصد آن هـا دچار رسدرگمی می شـوید."

قوی سیاه نسیم نیکالس طالب، مرتجم: مریم بردباری، نارش: انتشارات کتیبه پارسی، سال چاپ: 1399، ص 36
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نمی دانـم آیـا افسـانه  قـوی سـیاه را شـنیده اید یـا 
خیـر. بـرای آن هایـی کـه چیـزی از ایـن داسـتان 
نمی داننـد بایـد بگویـم کـه در زمان هـای قدیم قوی 
سـفید نمـادی بـرای پاکـی و صداقـت بـوده اسـت. 
تـا آن زمـان هیچ کـس هیـچ قویـی را بـا رنگـی جز 
سـفید ندیـده بود. همیشـه در تضـاد رنگ ها، سـیاه 
در مقابل سـفید قرار دارد بنابرایـن مردم چون قویی 
بـا رنـگ سـیاه ندیـده بودند و گمـان مـی کردند که 
چنیـن موجـودی وجود نـدارد، قوی سـیاه را نمادی 
بـرای شـیطان و ناپاکـی قـرار دادنـد. تا اینکـه روزی 
فـردی قـوی سـیاهی را دیـد و تمـام مـردم را خبـر 
کـرد. بعـد از آن قوی سـیاهی نمادی بـرای رخ دادن 
غیرمنتظره هـا شـد. در کتـاب قـوی سـیاه، نسـیم 
نیـکالس طالـب قصـد دارد تـا بـه ما نشـان دهد که 
نیـازی نیسـت خودمـان را درگیـر اتفاقـات تصادفی 
کنیـم و بـرای آن هـا دلیـل و منطـق سـرهم کنیـم. 
اتفاقـات تصادفی، تنها یک تصادف هسـتند و تمرکز 
زیـاد روی آن هـا باعـث می شـود کـه تحلیل هایمان 
پیچیـده و در اکثـر موارد اشـتباه از آب دربیایند. این 
کتـاب شـاهکاری اسـت کـه برای شـما قانـع کننده 
خواهـد بـود. زیـرا نادانـی را بـه نمایـش گذاشـته و 
می گویـد نیـازی نیسـت همـه چیـز را بدانیـد چون 
حتـی اگر بـرای آن تالش کنید موفق نخواهید شـد. 
مهـم نیسـت که قوی سـیاه یـک رویداد مثبـت و یا 
یـک رویـداد منفـی باشـد. نکته مهـم آن این اسـت 
کـه ایـن رویـداد غیرمنتظـره و دور از ذهن بوده پس 

قوی سیاه
معرفی کتاب " قوی سیاه " اثر " دکرت نسیم نیکالس طالب

تـالش بـرای پیـدا کـردن دلیـل آن بی فایده اسـت. 
اگرچـه رخ دادن آن غیـر محتمل به نظر می رسـیده 
ولـی بعـد از رخ دادن پیامدهـای بسـیاری داشـته 
بنابرایـن نسـیم نیـکالس طالب بـه صورتـی نوآورانه 
و بـا شـوخ طبعـی بـه مـا نشـان می دهد کـه چطور 
رویدادهـای قوی سـیاه همـه چیز را در مـورد جهان 

مـا توصیـف می کند:

نادیده گرفنت شـواهد خاموش از سـوی ما روزانه 
افـراد زیـادی را بـه کشـنت می دهـد. دارویـی را 
در نظـر بگیریـد کـه زندگـی بسـیاری از افـراد را 
از بیامری هـای خطرنـاک نجـات داده اسـت، اما 
ریسـک مـردن افراد  کمی هم با تجویـز آن دارو 
وجـود دارد. آیـا یـک دکـرت آن را تجویـز کـرده 
اسـت؟ او به هیچ وجه قصد بدی نداشـته اسـت. 
وکالی شـخصی که به خاطر عـوارض جانبی دارو 
صدمه دیده اسـت، از آن دکرت شـکایت می کنند 
در حالـی کـه زندگی های بسـیاری که به وسـیله 
این دارو نجات یافته اسـت هیچ کجا ذکر منی شود. 
تعـداد جان هایـی کـه نجـات پیدا می کننـد آمار 
هسـتند، ولـی فـردی کـه صدمـه می بینـد یـک 
حکایـت اسـت. آمارهـا غیرقابـل رویت هسـتند 
در حالـی که حکایت ها برجسـته هسـتند. خطر 

قـوی سـیاه نیز قابـل رویت اسـت.1

***

کتـاب " قـوی سـیاه " اثـر " دکتـر نسـیم نیـکالس 
طالـب " یکـی از دوازده کتاب اثر گـذار بعد از جنگ 
جهانـی دوم اسـت. ایـن کتـاب بـا ترجمـه " دکتـر 
مریم بردبار"، به وسـیله انتشـارات کتیبه پارسـی به 

چاپ رسـیده اسـت.

1- قوی سیاه نسیم نیکالس طالب، مترجم: مریم بردباری، ناشر: انتشارات کتیبه 
پارسی، سال چاپ: 1399، ص 1۸۵

پیشنهادپیشنهاد

ماریا میریماریا میری
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آزادی من چیزی نیست که افزایش بیابد یا خصوصیت ذاتی طبیعت من باشد؛ 
بلکه دقیقا عبارت از زمینه هستی من است.

 ژان پل سارتر، به نقل از کتاب »فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیست تطبیقی«،
 تألیف دکتر محمود نوالی، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم، 1383، صفحه 42
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تـا به حال عمیقا بـه آزادی اندیشـیده اید؟ تعریفش 
را مـی دانیـد و یـا بـه طور دقیـق درکش کـرده اید؟ 
اگـر پاسـختان مثبـت اسـت، احتمـاال پـس از اینکه 
دانسـتید آزاد هسـتید، هراسـی ژرف جان شما را فرا 
خواهـد گرفت. “ژان پل سـارتر” یکی از فیلسـوفانی 
بود که مفهوم آزادی را پروراند و هشـداری سـنجیده 
در مورد آن ارائه داد. در ادامه تالش دارم تا توضیحی 
مختصـری درباره مفاهیـم مرتبط بـا "آزادی" اعم از 

حضـور، انتخاب و مسـئولیت ارائه کنم.

فاصله بین عین و ذهن
بـه نظـر "اگزیستانسیالیسـت هـا" مدرنیتـه بیـن 
"عیـن" و "ذهـن" فاصلـه انداختـه و انسـان را دو 
تکـه کرده اسـت. دنیـای صنعتی همه چیـز را جدا و 
منفـک مـی خواهـد و تعریف مـی کند. ایـن جدایی 
نوعـی اضطراب و تزاحـم توده ها را به همـراه می آورد. 
فـرد حـس می کند در ایـن کل موجـود، جزئی جدا 
افتـاده و تنهاسـت. چنیـن انـزوا و جدا افتادگـی او را 
دچـار اضطـراب کـرده و حس ناتوانی بـه او می دهد. 
بـه بـاور آن ها تمـام ایـن "دیگری" فرض شـدن ها 
و دو پارگـی ها ناشـی از دیدگاه اشـتباهی اسـت که 
عیـن و ذهـن را دو چیـز جـدا از هم می دانـد. از این 

نسیم داودی پناهنسیم داودی پناه

آزادی زمینه هستی است

درباره مفهوم آزادی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

قسمت اول

رو، کار ایـن دسـته از فیلسـوفان آن بـود کـه تـالش 
کننـد ایـن دو پارگـی را از میـان برداشـته و عیـن و 
ذهـن را یـک پارچه گرداننـد تا شـبهات، اضطراب ها 
و تقسـیم بنـدی هـا کنـار گذاشـته شـود. در طـول 
تاریـخ تفکـر بشـری، همـواره یـا عیـن و طبیعـت 
برکشـیده شـده و اصل قلمداد شـده اسـت و یا ذهن 
چهارچـوب هـای خـود را بـه دنیـای عیـن تحمیـل 
کـرده و محـور قـرار گرفته اسـت. در هـر دوره، یکی 
را ارج نهـاده و دیگـری را رهـا کـرده انـد اما فلسـفه 
اگزیستانسـیال عیـن و ذهـن را بـه یکدیگـر نزدیک 
کـرده و آن دو را یـک پارچـه سـاخته اسـت. فهـم و 
پدیـده یکـی می شـوند و هر یک سـاز خـود را نمی زنـد. در 
ایـن فلسـفه انسـان در موقف و جایگاهی که ایسـتاده 
اسـت تعریـف مـی شـود و جهـان بـه وسـعت حضور 
خودش را توسـعه می دهد. در واقع وسـعت هسـتی، 
وسـعت ذهـن و اندیشـه اسـت امـا نـه ذهـن مفارق 
ایـده افالطونـی بلکـه ذهنـی کـه خـود عین اسـت. 
بایـد توجـه داشـت آنچـه اگزیستانسیالیسـت هـا از 
آن بـه عنـوان "وجـود" یـاد می کننـد، بـا آنچه که 
گذشـتگان از وجـود به معنای being نـام می بردند، 
متفـاوت اسـت. در این فلسـفه، وجـود برابر اسـت با 
"حضـور". یعنـی وقتـی که حاضر هسـتی همه چیز 
هسـت و اگـر حاضر نباشـی، نه عینی وجـود دارد نه 
ذهنـی. در واقـع تمام هسـتی تنها با وجـود و حضور 
مـا معنا می یابند و هسـتند و اگر ما حاضر نباشـیم، 
هیـچ چیـز دیگر هـم حاضر نیسـت و حضور نـدارد. 
بـه عنـوان مثـال، مادامی که مـن در هسـتی حاضر 
هسـتم، درخت، کوه، خیابان، خانواده و دوسـتانم نیز 
حاضرنـد امـا بـه محـض اینکه حضـور من از دسـت 
بـرود، کـوه و خیابـان و عزیزانم همه و همـه برای من 
غایـب مـی شـوند. در نتیجـه ذهن مـن و پدیـده ها 
یکی هسـتند. اگر حضور داشـته باشـم هستند و اگر 
نـه، هیـچ چیز نیسـت. این همـان یکپارچگی حضور 

یا exist اسـت.

فلسفهفلسفه
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آزادی، انتخاب و مسئولیت
اگزیستانسیالیسـت هـا سـه کلیـد واژه مهـم دارنـد: 
آزادی، انتخـاب و مسـئولیت. اما نکته اینجاسـت که 
آزادی اگزیستانسیالیست ها آزادی دشواری است! به 
اعتقـاد آن هـا انسـان یقینا آزاد اسـت اما باید پاسـخ 
گـوی آزادی خویـش باشـد. در این مکتب فلسـفی، 
فـرد نمـی توانـد بگوید در حـوزه عمل آزاد اسـت اما 
پاسـخ گـوی اعمال خویش نیسـت و مسـئولیتی در 
قبالـش نـدارد. انسـان در تمام سـاحات وجـود، آزاد 
اسـت. همـان طـور کـه وجود جـز حضور او نیسـت، 
پس این وسـعت جز با آزادی او معنا نخواهد داشـت. 
ایـن حضـور بـه تمامـی برای فـرد فـراخ اسـت اما او 
ناچـار اسـت در این قلمرو دسـت به انتخـاب بزند. به 
عبـارت دیگر آزاد اسـت که چه انتخـاب کند اما باید 
بداند نسـبت به انتخاب خویش، مسـئول است و باید 
پاسـخ گو باشـد. این همان آزادی هراس انگیز است! 
این مسـئله که آدمی در آنچه مجبور اسـت مسـئول 
نیسـت، امـری اسـت بدیهـی امـا اگـر در پـی آزادی 
هسـتیم، باید نخسـت بدانیم آزادی چیست. این واژه 
از آن دسـته مفاهیمی اسـت که از هر کس تعریفش 
را بخواهیـد، بـه طـور دقیـق نمـی توانـد آن را بیان 
کنـد. گویـی آن چنـان بدیهی و مشـخص اسـت که 
نیازمنـد تعریف نیسـت اما بـه واقع آن قدر دشـوار و 
اساسـی اسـت که به آسـانی نمی تـوان آن را تعریف 
کـرد. اصـوال برای تعریف مفاهیم، ناچـار قید و حدی 
بـه مفهـوم مـی زنیم تـا بارز گشـته و فهمیده شـود 
امـا حقیقت آن اسـت که بـه "آزادی" اگر قیدی زده 
شـود، دیگـر آزادی نیسـت! از این رو بـرای درک این 
مفهوم، به طور سـاده شـاید بتوان گفـت آزادی فراخ 
و وسـعتی اسـت که به آدمی اجازه انتخاب می دهد. حال 
بـه مفهوم دوم یعنی "انتخاب" رسـیدیم. همان طور 
کـه پیشـتر نیز گفتیم، انتخـاب هم یکـی از مفاهیم 
کلیـدی اگزیستانسیالیسـت هاسـت. آزادی امـکان 
گزینـش بـه ما مـی دهد امـا آیا پـس از انتخـاب در 
حـوزه عمـل، رهـا می شـویم؟ آشـکارا پاسـخ منفی 
اسـت. بـه بـاور اگزیستانسیالیسـت ها دقیقـا پس از 
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انتخـاب در حیطـه عمـل، آن امـر مهـم و سـخت بر 
دوش انتخـاب گـر مـی نشـیند و آن چیزی نیسـت 
جـز "مسـئولیت". امـر خطیـر مسـئولیت بـه واقـع 
همـان مفهومی اسـت که به آزادی معنا می بخشـد. 
بنـا به بـاور این مکتب فلسـفی، نباید در مـورد آنچه 
از دسـت آدمـی خارج اسـت همچـون تولـد و مرگ 
طبیعـی سـخن گفـت و اندیشـید بلکه آنچـه ارزش 
تفکـر را دارد، فاصلـه ای اسـت میـان ایـن دو یعنـی 
زندگـی. زندگی اگزیستانسیالیسـتی زیسـتی اسـت 
کـه آگاهی و هوشـیاری در آن به اوج خود می رسـد 
و بایـد در باالتریـن حد ممکن باشـد. فـرد در چنین 
زیسـتی از حضـور خود کامـال آگاه بوده و هسـتی را 
چیـزی جـز حضـور بسـیط خویشـتن نمی بینـد. از 
ایـن رو نسـبت به آنچـه گزینش می کند آگاه اسـت 
و در برابر انتخاب هایش، هوشـیارانه مسـئولیت می پذیرد. 
حال پرسشی پیش می آید. وسعت و دامنه این هوشیاری 

و پذیرش مسـئولیت تا کجا و تا چه اندازه اسـت؟ 
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 آزادی امـکان گزینـش به ما می دهد اما آیا پس 
از انتخاب در حوزه عمل، رها می شویم؟ آشکارا 
پاسـخ منفی است. به باور اگزیستانسیالیست ها 
دقیقـا پـس از انتخـاب در حیطـه عمـل، آن امـر 
مهـم و سـخت بـر دوش انتخـاب گر می نشـیند 
و آن چیزی نیسـت جز "مسئولیت". امر خطیر 
مسـئولیت بـه واقع هامن مفهومی اسـت که به 

آزادی معنا می بخشـد. 



12

ر:
وی

ص
ع ت

منب
‘E

nt
re

pr
en

eu
rs

hi
p 

a 
les

s d
es

ira
bl

e 
ca

re
er

 ch
oi

ce
 in

 In
di

a’
w

w
w.

ec
on

om
ic

tim
es

.in
di

at
im

es

رینی
رآف

 کا
د و

صا
اقت

ماهنامه سرند      شماره شصت و هشتم، خرداد 1400



13

نـوآوران  دیـدگاه  از  کارآفرینـی  دوم  قسـمت  در 
برجسـته  کارآفرینـان  از  دیگـر  تعـدادی  دیـدگاه 
جهـان در مـورد کسـب و کار را مـرور خواهیم کرد.1

***

پیـرت درینـگ، مؤسـس و مدیـر عامـل پیـک دیزایـن، 
در مـورد فرمـول برقـراری تعـادل بین رشـد تجـاری با 

پایـداری زیسـت محیطـی و اجتامعی 
پیتـر درینـگ تقریبا یـک دهه  پیش شـرکت پیک 
دیزایـن۲ را از طریـق کیک اسـتارتر تأسـیس کرد و 
بـا محصولی به اسـم "کپچر َکمرا کلیـپ3" آغاز به 
کار کـرد و به دومین پـروژه  تأمین کننده  بودجه در 
کیک اسـتارتر تبدیل شـد. از آن زمـان به بعد، پیتر 
و گـروه پیـک، همـکاری خـود را هـر سـاله با یکی 
ادامـه  کیک اسـتارتر  کمپین هـای  بزرگ تریـن  از 
می دادنـد و در سـال ۲019 بـه سـرعت بـه فروش 
100 میلیـون دالری در پادکسـت رسـیدند. با این 
حـال پیتـر در حقیقت یـک طرفدار محیط زیسـت 
بـود و بـه همیـن دلیـل اقدامـات محیط زیسـتی 
انجـام مـی داد کـه به یـک اصـل در مسـیر تجاری 
پیـک تبدیـل شـد. "فرمـول مـا ایـن اسـت. بـه 
کمپیـن 1% از فـروش سـاالنه برای محیط زیسـت 
پیوسـتیم. 1% از مبلـغ کل فـروش سـاالنه مبلغی 
کامال اختیاری اسـت، درسـت اسـت؟ به سـوددهی 
شـما نـگاه نمی کنـد، توجهـی هم بـه نـوع تجارت 

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

2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
 www.peakdesign.com
3-Capture Camera Clip

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی از دیدگاه نوآوران
نگاهی به آموزه های کارآفرینان

قسمت دوم

شـما نـدارد. فقـط یک مسـیر اختیـاری اسـت که 
می گویـد 1% از فـروش خـود را بـه محیط زیسـت 
اختصـاص دهیـد. ایـن مبلـغ بـرای ما یـک میزان 
معقـول و هدفمنـد اسـت. بنابراین، از جایی شـروع 
می کنیـم کـه بودجه مورد نظـر می توانـد تغییرات 
مثبتـی را ایجاد کند. سـپس باید بـه زنجیره  تأمین 
خـود نگاه کنید و مهم تریـن کارهایی که می توانید 
انجـام دهیـد، کارهایـی اسـت کـه توانایی شـما را 
کاهـش می دهـد، درسـت اسـت؟ از آنجـا شـروع 
می شـود، امـا بایـد توجه داشـته باشـید کـه تغییر 
کل زنجیـره ی تأمین در یک شـب اتفـاق نمی افتد. 
بنابرایـن، در حالی که به شـدت تـالش می کنید تا 
تأثیـرات کربـن را کاهش دهید، در عیـن حال باید 
آگاه باشـید کـه کارهـای بسـیار زیـاد دیگـری نیز 
باقـی مانده اسـت. دومیـن کار اتخاذ سیاسـت های 
اجتماعـی در کارخانه هایـی اسـت کـه اکثـر کارها 
باعـث  کـه  کارهایـی  می پذیـرد،  انجـام  آنجـا  در 
می شـود تـا زندگـی شـاد، سـالم و رضایت بخشـی 
داشـته باشـید. درسـت اسـت؟ سـومین مـورد این 
اسـت، مـواد و فرآیندهایـی کـه از نظـر شـیمیایی 
مضر اسـت را انتخاب نکنید، کامال هوشـیار باشید. 
سـپس آخریـن مرحلـه جبـران تأثیر کربن اسـت. 
بـا ایـن حـال تمـام مسـیر تأثیـرات اقدامات مـان 
بـرای اسـتخراج مواد خـام جهت تولیـد آلومینیوم 
و پاالیـش آن را طـی کردیـم. متوجـه شـدیم کـه 
تأثیـرات وارده از طـرف مـا در سـال ۲017 معـادل 
۲0000 تـن بـوده اسـت، همچنیـن دریافتیـم که 
میانگیـن هزینـه  جبـران کربـن در آن زمـان برابـر 
بـا سـه دالر در هـر تـن بوده اسـت. از ایـن رو، یک 
پنجـم از 1% فـروش سـاالنه را بـرای ایـن کمپیـن 
اختصاص دادیم و توانسـتیم تمـام تأثیرات کربن را 
جبـران کنیـم. حقیقتا جالب اسـت و این سـؤال را 
بـه ذهـن متبـادر می کنـد که اگـر در حـال حاضر 
جبـران کربن ارزان اسـت، آیا همـه نباید به جبران 
کربـن تولیدشـده بوسـیله خودشـان بپردازند و این 
اقـدام را به یک مسـئولیت اجتماعی تبدیـل کنند؟"

اقتصاد و کارآفرینی
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مادلین شـاو، مؤسـس لوناپدز و نست ورکس، چگونه 
یـک همتـای کارآفرین برای خـود پیدا کنیم

مادلیـن شـاو بوسـیله تأسـیس شـرکت مأموریت-
محـور بسـیار موفـق خـود شـناخته شـده اسـت، 
لوناپـدز )اکنـون آیسـل(.4 مادلین از زمان تأسـیس 
شـرکت بـه عنـوان کارآفریـن فعـال اجتماعـی و 
عضـو انجمـن ونکـوور فعالیـت داشـته اسـت.  او 
مجموعـه ای از رویدادهـا را بـه نـام روز G بـرای 
دختـران مدیریت کرده اسـت و اکنـون یک فضای 
مشـترک و دوسـتانه بـرای والدیـن و فرزنـدان را 
مدیریـت می کنـد.  مادلین قبـول دارد که موفقیت 
او بـه عنـوان کارآفریـن اجتماعـی بـدون حضـور 
همـکار تجـاری و همتـای کارآفرینی خود، سـوزان 
سـیمنس، امکان پذیـر نبـوده اسـت. مادلیـن مـی 
گویـد که سـایر کارآفرینـان چگونـه می توانند یک 

"سـوزان" بـرای خـود پیـدا کنند. 

"راهـی کـه از طریـق آن می توانیـد آن هـا را پیـدا 
کنیـد به این نحو اسـت: داسـتانی عالـی از آنچه در 
تـالش برای ایجاد آن هسـتید، تعریف کنید. آن ها 
عاشـق آن خواهنـد شـد. بـه شـدت در نظـر آن ها 
دوست داشـتنی به نظر می رسـید. بـه آن ها احترام 
می گذاریـد و بـه حـرف آن ها گـوش می دهید. آن 
هـا را بخشـی از برنامه  خـود قرار می دهیـد و با هم 

بـه سـاختن آنچه در نظـر داریـد می پردازید." 

کریـس شانسـی، مدیرعامـل آمپلیـو، دربـاره  قـدرت 
بـازی کـردن یـک نقـش در یـک داسـتان مجاب کننـده

کریس شانسـی مدیرعامل آمپلیو۵ اسـت، آژانسـی 
کـه بـرای پناهندگان در شـرکت های آمریکایی کار 
پیـدا می کند. کریس فعالیت خـود را پس از انتقال 
خـود و همسـرش به جامعه  پناهندگـی در خارج از 
آتالنتـا شـروع کـرد و خودشـان را با داسـتان هایی 
کردنـد.  معرفـی  جدیدشـان  همسـایگان  دربـاره  
در حالـی کـه موفقیـت آمپلیـو تـا کنـون می تواند 
ناشـی از ارائـه  راه حل هـای بی نظیر برای مشـکالت 

4- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
 www.nestworks.space

5- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
  www.ampliorecruiting.com
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مزمن شـرکت های آمریکایی )پیـدا کردن نیروهای 
خـوب(، باشـد، کریـس معتقـد اسـت کـه می توان 
داسـتان های  بـه  را  آمپلیـو  موفقیـت  از  بخشـی 
مجاب کننـده و جذابـی نسـبت داد کـه بـه صورت 
جهانـی و محلـی بـا آن روبـرو هسـتیم. "هـر چـه 
مـردم بیشـتر دربـاره  آنچـه در جهـان در مـورد 
بحـران پناهندگان اتفـاق می افتد، بداننـد، دولت و 
ایـاالت متحده آمریکا سیاسـت های به خصوصی را 
اتخـاذ می کننـد که در حـال حاضر خیلـی مفید و 
بـه نفـع جامعه  پناهندگان نیسـت. در حـال حاضر 
شـرکت هایی وجـود دارد کـه در مـورد موضوعاتـی 
همچـون پناهنده کیسـت، وضعیت حقوقـی آن ها 
و توانایی هـای کاری آن هـا، به تحصیل پرداخته اند. 
شـرکت ها بـا ما تمـاس می گیرنـد و می گوینـد، ما 

دوسـت داریم بخشـی از داسـتان باشـیم."

کیسـی ایمـز، مؤسـس هـارکال، در مـورد اینکـه چـرا 
رشکـت او بـه دنبـال اشـتباه کـردن اسـت، مـی گویـد

کیسـی ایمـز، بـرادر مـن بنیانگـذار هارکال6 اسـت، 
شـرکت تجـارت الکترونیکـی کـه در زمینـه  تولید 
از  کـه  می کنـد  فعالیـت  محصوالتـی  فـروش  و 
خانواده هایـی حمایـت می کنـد کـه فرزندان شـان 
نیازهـای به خصوصی دارند. هارکال سـه سـال پس 
از تأسـیس بـه درآمد بیـش از یک میلیـون دالری 
رسـید و بـه رشـد بسـیار سـریعی دسـت یافـت. 
کیسـی بـا اشـتیاق وارد رویکرد سیسـتمی هارکال 
شـد و شـرکت خـود را تاسـیس کـرد و بـه ایـن 
موضـوع فکـر کرد کـه چگونه این رویکـرد می تواند 
بـر افـکار آن هـا در مـورد اشـتباه کـردن تأثیـر 
بگـذارد. "همیشـه تـالش می کنـم تا ایـن ذهنیت 
را بـه کارمندانـم القـا کنـم که اشـتباه کـردن اصال 
اشـکالی نـدارد، امـا نمی توانیم یک اشـتباه را دو بار 
تکـرار کنیم. اشـتباه کـردن در صورتی مسئله سـاز 

6- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
  www.harkla.co

می شـود که از اشـتباه درس نگیریـم. بنابراین دائما 
اشـتباه می کنیـم و ایـن نیـز مشـکلی نـدارد، زیـرا 
احتمال شکسـت بسـیار کم اسـت. تالش می کنیم 
و قبـل از اقـدام اصلی آزمایش بزرگـی را اجرا  کنیم 
تـا بفهمیم تـا چه اندازه وحشـتناک پیـش می رود. 
در حالی که سـازمان یافته هسـتیم، همیشـه سعی 
در اشـتباه کـردن داریـم و سـپس برمی گردیـم و 
مشـکل را برطـرف می کنیـم. بنابرایـن ]از خودمان 
می پرسـیم[ ایـن مشـکل از کجاسـت؟ چـه چیزی 
کارآمـد نبـوده اسـت؟ این یک رویکـرد عملی برای 
شـرکت شـما در نظـر گرفتـه می شـود، بـا یـک 
فرضیـه روبـرو می شـوید و سـپس آن را آزمایـش 

می کنیـد."

ِهـری برگس-مارشـال، مدیـر بازاریابـی کانیـالک، در 
مـورد اینکـه تأثیـر تغییـرات از کجـا نشـأت می گیـرد

هنـری برکس-مارشـال و گـروه کانیـالک7 ظروف 
مخروطـی شـکل بلنـدی را بـرای مصـرف ایمـن و 
ذخیـره  شـاهدانه تولیـد می کننـد. عملکـرد اصلی 
کانیـالک یـک مأموریـت اجتماعی اسـت در مورد 
درسـت کـردن آنچـه از نظـر اخالقـی اشـتباه بـه 
نظر می رسـد. الکس، هوسـت هلپسـی را در سـال 
۲017 بـا گروهـی از دوسـتان خـود بـه منظـور 
کاهـش ضایعـات نسـاجی از طریـق ایجـاد راحتی 
بیشـتر در بازیافـت لباس هـای قدیمـی تأسـیس 
کـرد. هلپسـی از زمان آغـاز حـدود 1۸00 محفظه  
جمع آوری لباس در شـمال شـرقی ایـاالت متحده 
قـرار داده اسـت و در سـال گذشـته بیـش از ۲۵ 
میلیـون پوند لبـاس جمع آوری کرده اسـت. همین 
موضوع انگیـزه ای برای برگـزاری کمپین "حقیقت 
را بگـو" بوسـیله کانیالک شـد، کـه در این کمپین 
خـود را وقـف افزایـش آگاهـی، پشـتیبانی و ایجاد 
منابعـی بـرای آن دسـته از افـرادی کردنـد کـه از 
قوانیـن محـدود داروهـای قدیمـی رنـج می بردند، 

7- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
  :www.canniloq.com
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در حالـی کـه صنعـت قانونـی تـازه ای در حـال 
رونـق گرفتن بود. در اینجا درباره  ریشـه  عالقه ی 
ِهنـری و توجـه به موضـوع گرفتار شـدن در دام 
اعتیـاد صحبـت می کنیـم و تفاوت رنگ پوسـت 
را بـه عنـوان موضوعـی بیـان می کنیـم کـه بـر 
افـراد رنگین پوسـت نسـبت به سـایرین بیشـتر 
تأثیـر می گـذارد. "... در یـک مرکز تـرک اعتیاد 
در سـیاتل کار می کـردم. این مرکز برای پسـران 
13 تـا 1۸ سـاله بـود. ایـن کار حقیقتـا مانـع 
زندانـی شـدن جوانـان مـی شـد. آن هـا در یک 
درمـان چهـار ماهـه شـرکت می کردنـد و اگـر 
موفـق بـه سـپری کـردن ایـن دوره می شـدند، 
مجبـور نبودند در هـر زمان برای هـر دارو هزینه 
پرداخـت کننـد. مـن افراد رنگین پوسـت بسـیار 
زیـادی را دیـدم و افـراد سـفید پوسـت را کمتـر 
دیـدم. بـا گذر زمان فهمیدم که سـفید پوسـتان 
در موارد بسـیار مشـابهی دارو اسـتفاده می کنند. 
ایـن موضـوع مـن را بـه فکر واداشـت، با بدسـت 
آوردن هـر چـه بیشـتر اطالعـات در ایـن زمینه، 
آن هـا را بـه آنچـه می دیـدم، نسـبت مـی دادم. 
من همیشـه شـهروند کاملی نبـودم و از آنجا که 
اشـتباه می کـردم، همیشـه در زندگـی بـه خودم 
فرصـت دوم را مـی دادم، بـا ایـن حال افـرادی که 

شـبیه من نبودنـد، اینگونـه نبودند." 
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مسـئله حفاظت از محیط زیسـت بویژه در چند سال 
اخیـر بیش از گذشـته مـورد توجه بدنـه جامعه قرار 
گرفتـه اسـت. این مهم موجب شـده اسـت تـا مردم 
نسـبت بـه نقـش آفرینـی خـود حسـاس تر شـوند. 
شـاید یکی از نمونه های آشـکار این مهم پدیدآمدن 
کسـب و کارهایی بـا هدف صیانت از محیط زیسـت 
باشـد. با این توضیح پای صحبت حامـد مازندرانی زاده 
مدیرعامل شـرکت رینو نشسـته ایم تـا از اهـداف خود 

در حـوزه بازیافت وسـایل الکترونیک بگوید. 

برای آغاز گفتگو کمی از خودتان بگویید.
من حامد مازندرانی زاده عضو هیئت علمی دانشـگاه 
بیـن المللی امـام خمینـی و از بنیانگذاران  شـرکت 
رینـو1 هسـتم.  متولـد سـال 13۵۸، فـارغ التحصیل 
رشـته کارشناسـی عمـران از دانشـگاه امیرکبیـر و 
دکتـرا از دانشـگاه علم و صنعت هسـتم. در حدود 4 
سـالی اسـت که شـرکت رینـو را به کمک دوسـتانم 
راه انـدازی کردیـم. قبـل از رینو عضو هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل چندین شـرکت بودم تا اینکه در سـال 

1396 شـرکت رینـو را تاسـیس کردیم.

1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید
  :www.reeno.ir

سپیده سعادت کیاسپیده سعادت کیا

رینو؛ بازیافت پسامند الکرتونیک
مصاحبه با حامد مازندرانی زاده مدیر عامل رشکت رینو

قسمت اول

رینو دقیقا چه هست و چه کار می کند؟
اگـر بـه کلمـه انگلیسـی Reeno توجـه کنیـد 
مشـاهده می کنید که Re اولش بـه مفهوم بازیافت، 
E وسـطش به مفهوم الکترونیـک و no آخرش هم 
بـه مفهـوم حـاال، االن، نـو شـدن و نـو کردن اسـت. 
بنابرایـن رینـو کارش جمـع آوری و بازیافـت اصولـی 
پسـماندهای الکترونیک اسـت. به طـور معمول روی 
جعبه هـای وسـایل الکترونیکی نوشـته شـده اسـت 
کـه آن هـا را پـس از اسـتفاده به داخل سـطل زباله 
نیاندازید اما مشـخص نیسـت که باید کجا بیاندازیم 
و ایـن همیشـه برای خود من سـوال بوده اسـت. اگر 
بـه شـکل مختصـر بخواهم بگویـم، رینو پاسـخی به 
این سوال است که پسماندهای الکترونیکی را کجا بیاندازیم.

ایده اولیه شکل گیری رینو چه بود و از کجا آمد؟ 
 همانطـور کـه پیـش از این خدمتتـان اشـاره کردم، 
بنـده سـابقه عضویـت در هیئـت مدیـره شـرکتی را 
داشـتم که اجـرای بزرگترین پروژه بازیافت پسـماند 
شـهری را بـر عهـده داشـت. این پـروژه به سـفارش 
شـهرداری تهـران بـود و قرار بـود روزانـه ۲۵00 تن 
پسـماند شـهر تهـران بازیافـت شـود. این پـروژه که 
حوالـی سـال 13۸9 شـروع شـد و تـا حـدود سـال 
1391 بـه طـول انجامیـد، شـروع آشـنایی مـن بـا 
پسـماند بـود. همـان موقـع حـس کـردم کـه چقدر 
پسـماند مهم اسـت و جای کار دارد که شـرکت های 
دانـش بنیـان و اساسـا فکـر، ایـده و دانـش وارد این 
حوزه شـوند و این حیطه از سـایر حوزه علمی کشور 
چقـدر عقـب افتـاده اسـت. همچنیـن متوجه شـدم 
که پسـماند شـهری علـی رغم حجـم بسـیار زیادی 
کـه دارد امـا آلودگـی آن بـه انـدازه ای کـه حجم کم 
پسـماندهای الکترونیـک ایجاد می کنند، نیسـت. به 
عبارت دیگه پسـماندهای الکترونیک فقط دو درصد 
از حجم کل پسـماند را تشـکیل می دهد ولی منشـا 

70 درصـد از آلودگی ها هسـتند. 
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قبل از رینو هم تجربه استارتاپی داشتید؟

 مـن قبـل از ایـن، تجربه کار اسـتارتاپی نداشـتم اما 
بعـد از اینکـه دوره دکتـری ام تمام شـد، حس کردم 
کـه بـرای انجـام فعالیت هـای خـارج از دانشـگاهم 
احتیـاج بـه تخصـص دیگـری هـم دارم، بـه همیـن 
مدیریـت  سـازمان  در   MBA2 دوره  یـک  خاطـر 
صنعتی گذراندم و با اصول تیم سـازی، حسـابداری، 
مدیریـت منابع انسـانی و بهره وری آشـنا شـدم. بعد 
از آن توانسـتم با آدم های اسـتارتاپی آشـنا شوم و به 
واسـطه مطالعاتـی کـه از قبـل کرده بودم به سـرعت 

خـود را با جامعه اسـتارتاپی وفـق دادم.

بحث تیم سازی چگونه شکل گرفت؟
 یکـی از درس هـای مـورد عالقـه مـن در دانشـگاه 
درس اقتصـاد مهندسـی اسـت. در طی ایـن درس با 
دانشـجوها پـروژه های مختلفـی را مطالعه می کنیم 
و بـه بررسـی نقـاط ضعـف و قوت شـان می پردازیـم. 
یـک بار سـر کالس ایـن درس با بچه هـا در خصوص 
بازیافـت پسـماندهای الکترونیکـی صحبـت کـردم 
و گفتـم نـگاه کنیـد ایـن تعـداد موبایـل و وسـایل 
الکترونیـک کـه گوشـه گوشـه خانه ها و در سراسـر 
شـهرها و کشـور وجـود دارد اگـر کسـی بتوانـد آن 
هـا را جمـع آوری و بازیافتشـان کند چـه کار بزرگی 
کـرده اسـت. از طرفـی این کار تمام شـدنی نیسـت. 
بـه هـر روی کلی از مزایای آن حـرف زدم. کالس که 
تمـام شـد یکی از دانشـجوها بـه من مراجعـه کرد و 
گفـت کـه کـی اجرایش کنیـم؟ گفتم چـی را؟ اصال 
آن لحظـه آمادگـی نداشـتم کـه بخواهم اسـتارتاپی 
را راه انـدازی کنـم. ولـی چنـد روزی بـا خـودم فکر 
کـردم و دیـدم اگـر االن وارد این کار نشـوم این ایده 
همیشـه تـوی ذهنـم مـی مانـد. بعدهـا از یکـی از 
دانشـجویان پیشـینم کـه ارتباطمان را حفـظ کرده 
بودیـم، خواهـش کردم کـه به این تیم ملحق شـوند 
و در حال حاضر نفر اصلی شـرکت رینو نیز هسـتند. 
بـه عبـارت دیگـر در ابتـدا صرفا یک هسـته مرکزی 

)Administration Business Master( 2 - ارشد کسب و کار
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شـکل گرفـت، یـک هسـته مرکـزی که شـخصیت 
اسـتارتاپی آدم ها، شـخصیت فناور بودنشـان، روحیه 
کار تیمـی شـان باعـث شـد کـم کـم تیـم بـزرگ 
شـود. البتـه من در طـی دوران تدریس هم همیشـه 
دانشـجوهای مسـتعد را در ذهنم نگه می دارم و فکر 
می کنـم کـه اگـر روزی، قصد انجـام کاری را داشـته 

باشـم بـا چه کسـانی مـی توانم همـکاری کنم. 

یکـی از موضوعـات مهـم بحـث جـذب رسمایه اسـت 
شـام از چـه طریقـی جـذب رسمایـه انجـام دادیـد؟

 دقیقـا همیـن طـوری اسـت که شـما مـی فرمایید. 
یکـی از چالش های پیش روی اسـتارتاپ ها همیشـه 
جذب سـرمایه اسـت. اما در رینو قرار گذاشـتیم اگر 
قصـد داشـتیم کاری را ایجـاد کنیـم بایـد بـا انـدک 
سـرمایه  ای کـه بنیانگـذاران مـی آورنـد بتوانـد روی 
پـای خـودش بایسـتد. بـه عبـارت دیگـه خرجمـان 
نبایـد خیلـی از دخلمـان پیشـی بگیـرد. ایـن را هم 
بگویـم کـه ما بـه تدریج بـا معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهوری آشـنا شـدیم و متوجه شـدیم که 

مـی توانیـم از تسـهیالت معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاست جمهوری اسـتفاده کنیم. از این رو پروپوزالی 
ارسـال کردیـم کـه چندین مرحلـه داوری شـد و در 
نهایـت توانسـتیم بخشـی از کارمـان را با تسـهیالت 
معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری انجـام دهیـم. 
همچنیـن ما در مرکز رشـد دانشـگاه بین المللی امام 
خمینی مسـتقر شـدیم و به لحـاظ هزینه های محل 

اسـتقرار کمک زیـادی به ما شـد.
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 یکی از چالش های پیش روی استارتاپ ها همیشه 
جذب رسمایه است. اما در رینو قرار گذاشتیم اگر 
با اندک  باید  ایجاد کنیم  قصد داشتیم کاری را 
رسمایه  ای که بنیانگذاران می آورند بتواند روی 
خرجامن  دیگه  عبارت  به  بایستد.  خودش  پای 
نباید خیلی از دخلامن پیشی بگیرد. این را هم 
بگویم که ما به تدریج با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری آشنا شدیم و متوجه شدیم که 
می توانیم از تسهیالت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری استفاده کنیم. 

اقتصاد و کارآفرینی
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با آنکه هیچ یک از دل آزاری های تهران در این جا نیست
به مناسبت هجدهم خرداد زادروز استاد سعید نفیسی
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بـا آنکـه هیـچ یک از دل آزاری های تهران در این جا نیسـت و بدخواه و حسـودی در برابر نیسـت، باز 
شـب و روز دلـم هـوای ایـران را می کند و مانند مرغی هسـتم که دلم می خواهد از هـوای آزاد دوباره 
بـدان جـا برگـردم ... هرگـز ایـن پیوند را که به این سـرزمین گرامی نیـاکان و پدر و مادر پیوسـته ام، 

نمی توانم گسسـت. با شـیر اندرون شـد و با جان به در رود.

با دریغ و درد رفتم من ز ایران شما // اي رفیقان جان ایران من و جان شما
 دردم رفتن بود عهدم چنان محکم که بود //  نگسلم تا جاودان آن عهد و پیمان شما

 تن ز انعام شما پروردم و دانا شدم //  خون دل خوردم بسي هم بر سر خوان شما

هوشنگ اتحاد، پژوهشگران معاصر ایران، نشر فرهنگ معاصر، تهران، چاپ اول 13۸1، ص 364
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