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گلـه از دیـده نشـدن یـا بـه تعبیـری قدرناشناسـی، محـدود به رشـته یـا مهـارت خاصی منی شـود با ایـن حال 
چندان بی راه نیسـت بگوییم رشـته های علوم انسـانی به دفعات از رشـته های فنی و پزشـکی مهجورترند. 
در ایـن بیـن حسـابداری یـا حقوق شـاید شـناخته شـده ترین رشـته های علوم انسـانی باشـند آن هم بیشـرت 
بـه جهـت انتفـاع ریالـی شـان تـا رسـالت اجتامعـی شـان!1 بـه هـر روی برغم تـالش بسـیار و تقال بـا مفاهیم 
پیچیده علوم انسـانی چندان مورد اعتنا نیسـتند. در نقطه مقابل ایشـان جامعه پزشـکی یا مهندسـین بویژه 
دانشـجویان یـا دانـش آموختـگان دانشـگاه هـای تهـران و صنعتـی رشیف قـرار دارند که اساسـا مـرت و معیار 

نخبگـی و فرزانگـی در جامعـه ایـران محسـوب مـی شـوند. با این تفاسـیر چرا علوم انسـانی مهجور اسـت؟

1- گرچه بین حقوق خوانده ها نیز عموما کسانی که عضو کانون وکال هستند درآمد بیشتری دارند.
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از نادیـده گرفتـه شـدن گلـه مند و شـاکی انـد. باور 
دارنـد در برابـر دقـت نظـر و تامل ایشـان در مفاهیم 
پیـچ در پیـچ علـوم انسـانی آن طور که شـاید و باید 
ارج گذاشـته نمـی شـوند. دنیـای مدرن بویـژه غرب 
را شـاهد مثـال مـی آورند و ضعـف در جایـگاه علوم 
انسـانی را نتیجـه "نادیـده انگاری" جامعه پزشـک و 
مهنـدس پـرور ایـران می داننـد. به هر روی نوشـتار 
حاضـر بنـا ندارد بر اسـاس میزان "درآمـد" یا "دیده 
شـدن" که رویه ای مرسـوم برای رتبه بندی رشـته 
هـا و مشـاغل در کشـورمان اسـت، کـه بـر مبنـای 
میزان نقش آفرینی و تاثیرگذاری ایشـان به بررسـی 

جایـگاه علوم انسـانی در ایـران بپردازد.

متخصصین علوم انسانی چه کار می کنند؟
جامعـه شناسـی یـا تاریـخ خوانده انـد. بـا مفاهیم ثقیل 
و چندوجهـی اقتصـاد یا علوم سیاسـی درگیر بـوده اند.       
آن هـا کـه سـال هـا پیـش در دوران دبیرسـتان 
عمومـا بـه عنوان دانـش آموزانی نچنـدان اهل درس 
شـناخته مـی شـدند، تنهـا راه ادامـه تحصیـل را در 
رشـته هـای علـوم انسـانی می دیدند. آشـکار اسـت 
کـه همـه دانشـجویان دیـروز و امـروز علوم انسـانی 
متاثـر از شـرایط حاکـم بر نظام آموزشـی ما، دسـت 
بـه انتخـاب نـزده انـد بـا ایـن حـال کمتر کسـی از 
ایشـان با شـناخت چهره هایی چون سـعید مدنی یا 
غالمحسـین صدیقی قدم در مسـیر جامعه شناسـی 
گذاشـته اسـت. کمتـر کسـی به ایـن مهم اندیشـید 
کـه با تسـلط بـر اقتصـاد یا علوم سیاسـی مـی توان 

سپهر ساغریسپهر ساغری
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بـرای یـک جامعـه بیمـار نسـخه درمانی نوشـت. به 
هـر روی زمـان گذشـت و خـوب یا بد، زشـت یا زیبا 
بـا خیل فارغ التحصیالنی علوم انسـانی روبرو شـدیم 
کـه عمومـا با یک پرسـش روبرو بـوده انـد؛ "چه کار 
مـی کنید؟" اسـتادی دانشـگاه یا پژوهشـگر شـدن 
طبعـا نمـی توانـد گزینـه مناسـبی برای همه باشـد 
چون اساسـا کشـور به این میزان اسـتاد و پژوهشگر 
نیـاز نـدارد. بـه ایـن ترتیـب دانشـجویان دیـروز بـه 
بیـکاران امـروز تبدیل می شـوند. از طرفـی در میان 
ایـن عزیـزان چـون اکثریـت جامعـه ایران، تاسـیس 
یـک بنـگاه یـا نهـاد تجـاری و در یـک کالم ورود به 
کارآفرینـی دور از ذهـن و غریـب اسـت. نویسـنده 
قصـد تطهیـر جامعه ایـران یـا نادیده گرفتـن عقاید 
آن بویـژه نسـبت بـه علـوم انسـانی را نـدارد، بـا این 
حـال در نوشـتار پیـش رو از زاویـه دیگر بـه مهجور 
مانـدن علـوم انسـانی در کشـورمان می پردازیـم. آیا 
ایـن مهجـور ماندن بـه عالیق و سـالیق جامعه ایران 
بازمـی گـردد؟ مـی تـوان در ناشـناخته بـودن ایـن 
رشـته ها نقـش اسـتادان و دانشجویانشـان را نادیده 
گرفـت؟ بـه بیانـی روشـن تر آیـا متخصصیـن علوم 
انسـانی آن طور که شـاید و باید در زندگی اجتماعی 
ایرانیـان نقـش آفرینی کـرده اند که انتظار شـناخته 
شـدن و ارج نهـاده شـدن بوسـیله عمـوم جامعـه را 

داشـته باشند؟

علوم انسانی؛ مهجور و غریب
آشـکار اسـت که جامعـه ایران نـگاه مثبت بـه علوم 
انسـانی نـدارد و در تقـالی مطلـق بـرای دکتـر و 
مهندس شـدن یا دسـت باال وکیل و حسـابدار شدن 
می سـوزد! پیامـد آنکه وقتی بهترین ها تحت فشـار 
بایـد پزشـک و مهنـدس شـوند طبعـا دیگـر دانـش 
آمـوزان هـم بایـد علـوم انسـانی را دنبـال کننـد.1 با 
ایـن تفاسـیر »اکثریـت« دانشـجویان علوم انسـانی 
نظـام پرحـرف و حدیـث  )مشـخصا در چارچـوب 
1- نویسنده با عباراتی چون دانش آموز تنبل یا درس نخوان و مانند این در قبال دانش 

آموزان حوزه علوم انسانی موافقت ندارد.
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فعلـی( نـه فقـط جز دانـش آمـوزان برتـر نبودند که 
چنـدان بـا میـل و رغبـت وارد ایـن حوزه نشـده اند. 
چنیـن دانشـجویانی و بعدهـا اسـتادانی، عموما خود 
را مشـغول نـگارش مقالـه، شـرکت در سـمینارها و 
وبینارهـا و اخذ انـواع گواهی های مربوطـه کرده اند. 
در اینسـتاگرام و تلگـرام مطلـب می نویسـند کتاب 
و مقالـه چـاپ مـی کننـد و در کنـار آن به سـفارش 
شورای شـهر، شـهرداری، فرمانداری یا نهادها مشابه 
فعالیـت تحقیقاتـی انجـام مـی دهند کـه عموما هم 
یـا کاربـردی نیسـتند یـا مـورد توجـه مقامـات قرار 
نمـی گیرنـد! این دسـت تحقیقـات انجام می شـوند 
تا انجام شـده باشـند! در حقیقت نوعـی بیالن کاری 
اسـت بـرای مدیـران و محققیـن تـا تالشـی بـرای 
فهـم الگوهـا و روابط موجـود در بطن جامعـه و ارائه 
راهـکار بـرای حل چالش های اجتماعـی. قصد ندارم 
همـه نواقـص را به گـردن متخصصین علوم انسـانی 
بیانـدازم بلکـه تالش مـی کنم تا عدم حضور ایشـان 
در صنعـت و بویـژه بخش خصوصی را نمایان سـازم. 
بـه بیانی دیگر اینکه شـهرداری یا ریاسـت جمهوری 
و دیگـر نهادهـای قـدرت نتیجـه تحقیقات اسـتادان 
انـد طبعـا  برجسـته علـوم انسـانی را فروگذاشـته 
تقصیـر را متوجـه کارشناسـان علـوم انسـانی نمـی 
کنـد امـا اینکـه متخصصیـن ایـن حـوزه بـه حقوق 
معلمی یا برگزاری سمینار، نگارش کتاب و مقاله بسنده کرده 
انـد، محـل نقـد اسـت. جامعه شـناس، اقتصـاددان، 
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کارشـناس علـوم سیاسـی و دیگـران بایـد تخصـص 
خـود را در راسـتای حل معضـالت جامعه بکارگیرند 
و بـا تکیـه بـر مهـارت برنامـه نویسـان، متخصصین 
بازاریابـی، زبـدگان فنـاوری هـای نوین چـون هوش 
مصنوعـی، بـالک چیـن و مانند ایـن، گرهـی از گره 
هـای کشـورمان باز کننـد. اگر در نقطه ای از کشـور 
اسـتفاده از لوازم پیشگیری چون کاندوم بسیار پایین 
اسـت، می بایسـت آن تحصیل کرده علوم انسانی در 
قامـت یـک کارآفرین وارد گود شـود . چه کسـی جز 
متخصـص علوم انسـانی چون یک جامعه شـناس یا 
مـردم شـناس می تواند ضمـن مطالعه مـردم دالیل 
ایـن عـدم رغبـت را علمـی و نـه حدسـی و گمانـی، 
بـرای ما بازگو کند؟ وقتـی متخصصین علوم تربیتی 
با متخصصین برنامه نویسـی همکار و همگام شـوند 
در آن صـورت مـی تـوان اپلیکیشـنی طراحـی کـرد 
کـه کودکان در آن نقاشـی کنند و در ضمن نقاشـی 
بتوان با تکیه بر تفسـیر نقاشـی آینده سـازان کشور، 
از سـالمتی روان ایشـان آگاه شـد و اگر مورد خاصی 
تشـخیص داده شـد، والدین بتوانند رسـیدگی کنند. 
البته که نگارش مقاالت بین المللی ارزشـمند اسـت 
امـا وقتـی تمـام هـم و غـم مـا بـه نـگارش مقالـه و 
برگـزاری کنفرانـس محـدود شـود آن وقـت چندان 
توجهـی بـه آمـوزش مفاهیـم جنسـی بـه کـودکان 
در قالـب بـازی رایانـه ای نخواهیـم کرد! حـال کدام 
تاثیرگذارتـر اسـت؟ صـرف مقاله نویسـی یـا ورود به 
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کارآفرینـی؟ طراحـی نـرم افـزاری کـه بتوانـد زبـان 
اشـاره را بـرای دیگـران تفسـیر یا معنا کنـد یا حتی 
بتوانـد بـه صـورت صوتـی ادا کنـد، گـره از گـره جامعه 
بازکرده اسـت یا تمرکز صرف بر برگزاری کنفرانس های 
علمـی؟ روی سـخن نویسـنده بـا متخصصیـن علوم 
انسـانی بویـژه جامعه دانشـگاهی اسـت. شـاید وقت 
آن رسـیده کـه بـه جـز پرداختـن بـه بـاور عمومـی 
نسـبت بـه علـوم انسـانی بـه نقـش خـود در پدیـد 
آمـدن جایـگاه فعلـی ایـن حـوزه نگاهـی بیاندازیـد. 
چـرا در پلتفرمـی چون مکتبخونـه2 از کالس دروس 
فنی و مهندسـی فیلمبرداری و بارگذاری شـده است 
امـا از علوم انسـانی خیر؟3 چرا پویش فکری توسـعه 
ارتبـاط چندانـی بـا بدنه جامعه نـدارد؟4 چـرا همان 
طـور که پیـش از ایـن گفته شـد کارشناسـان علوم 
انسـانی بیـن دانـش و رفـع مشـکالت اجتماعی پل 
نمـی زننـد و در عیـن حال انتظـار فراگیـری و عامه 
پسـند بـودن آن را دارند؟ چرا علوم انسـانی در ایران 
نمـی توانـد آن اثـر اجتماعی الزم را بـر زندگی مردم 
بگـذارد؟ چـرا متخصصین حقوقی ما صرفـا از تهدید 
اسـتقالل کانون وکال سـخن می گویند امـا از امکان 
بکارگیـری بالکچیـن جهـت رفـع چالش هـای این 
حـوزه کمتـر مـی شـنویم؟ چـرا نبایـد در انتخابات 
الزامـا شـوراها،  نـه  و  مدنـی کشـورمان  و  صنفـی 
ریاسـت جمهوری، مجلس و ... از مکانیسـم انتخابات 
الکترونیکـی و مبتنـی بـر بـالک چیـن بهـره بـرد؟ 
چـرا علـوم انسـانی در ایـران ایـن میـزان بـا فناوری 
روز و در حقیقـت حـل چالـش هـای دنیـای امـروز 
فاصلـه دارد؟ آیـا صرفـا تاسـیس کانـال تلگرامی و یا 
صفحه اینسـتاگرامی می تواند گره گشـا باشـد؟ باید 
توجـه داشـت کارکـرد علـوم انسـانی بسـیار فراتر از 

2- مکتبخونه پلتفرمی است که در آن از کالس های دانشگاهی فیلمبرداری شده و به 
صورت رایگان در اختیار مخاطبین قرار می کیرد. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:
www.maktabkhooneh.org

3- از دروس حوزه علوم انسانی موارد معدودی در مکتبخونه بارگذاری شده است که 
در تعداد قابل قیاس با دروس فنی مهندسی نیستند.

4- پویش فکری توسعه متشکل از جمعی از برجسته ترین متفکری و محققین حوزه 
توسعه در ایران است. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:

www.pooyeshfekri.com
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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. 

صـرف نظریه پردازی اسـت. آشـکار اسـت کـه ما به 
متخصصیـن نظریه پرداز نیازمندیم امـا از میان برخی 
نیـز مـی بایسـت بـه عنـوان نیروهـای اجرایـی پا به 
میـدان عمـل بگذارند. علوم انسـانی زمانـی می تواند 
فراگیـر شـود کـه چالـش هـای زندگـی مـردم را به 
صـورت عینـی مرتفـع سـازد. اسـتاد اقتصاد مـا اگر 
بـه ذکـر دالیل دفـن جوجه ها بـه جهت گرانـی ارز 
یـا دارو اشـاره کنـد صرفـا بخش کوچکـی از اهمیت 
و وجـه علـوم انسـانی را نشـان داده اسـت. علـوم 
انسـانی زمانـی خـود را ثابت می کند کـه ضمن ارائه 
یـک پلتفـرم، جوجـه هـای یـک مرغـداری را جهت 
توانمندسـازی در اختیـار فقرا قرار دهـد. در حقیقت 
تبیـن ایـن مهم که می توان به جـای دفن جوجه ها 
آن ها را جهت پرورش در اختیار مناطق فقیرنشـین 
قراردهیـم و پـس از چند هفته، هم مـی توان هزینه 
جوجـه هـا را از مردمـان مناطق فقیرنشـین دریافت 
کرد و هم شـاهد رشـد و توانمندسـازی ایشـان بود، 

رسـالت علوم انسـانی است. 

6

سخن آغازینسخن آغازین

ماهنامه سرند      شماره شصت و نهم، تیر 1400

حـال کدام تاثیرگذارتر اسـت؟ رصف مقاله نویسـی 
یـا ورود بـه کارآفرینـی؟ طراحـی نـرم افـزاری کـه 
بتوانـد زبـان اشـاره را بـرای دیگران تفسـیر یا معنا 
کنـد یـا حتـی بتوانـد بـه صـورت صوتـی ادا کنـد، 
گـره از گـره جامعـه بازکـرده اسـت یا مترکـز رصف 
بـر برگـزاری کنفرانـس هـای علمـی؟ روی سـخن 
انسـانی بویـژه  بـا متخصصیـن علـوم  نویسـنده 
جامعـه دانشـگاهی اسـت. شـاید وقت آن رسـیده 
کـه بـه جـز پرداخـنت بـه بـاور عمومـی نسـبت به 
علوم انسـانی به نقش خـود در پدید آمدن جایگاه 

فعلـی ایـن حـوزه نگاهـی بیاندازید.
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بر اساس آمارها، 763 میلیون زن، تقریبا یک نفر از هر سه زن در دنیا، 
دست کم یک بار خشونت جنسی را تجربه کرده است.

women against violence Ending :figures and Facts
www.unwomen.org
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هـای  برداشـت  تجـاوز،  مـورد  در  غلـط  باورهـای 
نادرسـتی هسـتند که مـردم در مورد تجاوز جنسـی 
داشـته و باعـث مـی شـوند بجـای آنکـه مجـرم را 
مقصـر بداننـد، تقصیر را به گـردن قربانـی بیاندازند. 
باورهـای نادرسـت در مورد تجاوز، ریشـه در کلیشـه 
هـای جنسـیتی پذیرفته شـده، پذیرش خشـونت و 
اطالعـات نادرسـت در مورد خشـونت جنسـی دارد. 
چنیـن اظهـارات نادرسـتی نه تنهـا باعث می شـود 
کـه قربانـی بخاطـر شـرم و خجالت سـکوت پیشـه 
کنـد، بلکـه باعث می شـوند که دانش عمومـی افراد 
جامعه در مورد تجاوز جنسـی، خشـونت در قرارهای 
عاشـقانه و تعقیـب کـردن نیـز دچار خدشـه شـود. 
موثرتریـن راه بـرای مقابله با باورهای غلـط، آموزش 
در مـورد واقعیـت هـای موجـود در زمینـه تجـاوز و 

واکنـش صادقانـه به آن ها اسـت.1

1- بـاور نادرسـت: تجـاوز جنسـی فقـط بـرای برخی از 

زنـان اتفاق مـی افتد. 
واقعیـت: هـر شـخص بـا هـر جنـس، سـن، نـژاد، 

طبقـه اجتماعـی، مذهـب، شـغل، توانایی جسـمی، 
هویـت جنسـی یـا ظاهـری مـی توانـد مـورد تجاوز 
قـرار گیـرد. متجـاوز قربانـی را به دلیل جـوان و زیبا 
بودن یا پوشـیدن لبـاس تحریک آمیـز انتخاب نمی 
کنـد. متجـاوز در واقع افـرادی را انتخاب می کند که 
آسـیب پذیر باشـند. متجاوز قربانیانی را انتخاب می 
کنـد کـه کوچکتر یـا ضعیف تـر از او بـوده و یا تنها، 
منـزوی زندگـی مـی کنند و یـا به هر نحـوی مبتال 

بـه معلولیت یـا ناتوان باشـند. 

1- متن حاضر ترجمه ای است از:
Rape Myths
www.prevent.richmond.edu

تجاوز جنسی ورای افسانه ها
درباره باورهای نادرست در مورد تجاوز

2- بـاور نادرسـت: تجـاوز و تعـرض جنسـی در نتیجه 
جاذبـه جنسـی و رضایـت جنسـی رخ مـی دهـد.

واقعیـت: تجـاوز و تعرض جنسـی در رابطـه با کنترل 

و سـلطه بـر قربانی اسـت.

3- بـاور غلـط: اگـر شـخصی در میانـه رابطه جنسـی 
نظـر خـود را تغییـر دهـد، آنچـه کـه رخ داده اسـت 

تجـاوز نخواهـد بود.
واقعیـت: رضایـت را مـی توان پس گرفت. هر کسـی، 

در هـر زمانـی مـی توانـد نظر خـود را تغییـر دهد و 
شـریک زندگـی او نیـز بایـد بـه تصمیـم او در مورد 

توقـف رابطه جنسـی احترام بگـذارد.

4- بـاور نادرسـت: در سـکس و رابطـه جنسـی، مردان 
وقتی تحریک شـدند دیگر کنترلی روی خود ندارند.

واقعیـت: مـردان از نظر جسـمی قادرنـد در هر لحظه 

از سـکس کـه باشـند رابطـه را متوقف کننـد. تجاوز 
جنسـی یک عمـل غریزی و بـدون آگاهی و غیرقابل 
کنترل نیسـت، بلکه یک خشـونت عمـدی و آگاهانه 
اسـت. زنـان نیـز مـی تواننـد مرتکب تجاوز جنسـی 
شـوند و آن هـا هـم قادرند در هر لحظـه ای از رابطه 

کـه باشـند آن را متوقف کنند.

5- بـاور نادرسـت: اگر شـخصی در اولین قـرار مالقات 
عاشـقانه خـود بـه خانـه طـرف مقابل بـرود، بـه این 
معنـی اسـت که مایل بـه رابطه جنسـی با او اسـت.

واقعیت: هیچ اسـتنباط و برداشـتی در زمینه سـکس 

قابـل قبـول نیسـت و طـرف مقابـل بایـد واضحـا 
و صراحتـا رضایـت خـود را از سـکس اعـالم کنـد. 
50-75٪ از کل تجاوزهـای گـزارش شـده مربوط به 
تجاوزهـای رخ داده حیـن قرارهـای عاشـقانه اسـت. 
بهتریـن راه بـرای جلوگیـری از مشـکل، صحبـت 
کـردن اسـت. اگـر مطمئـن نیسـتید که فـرد مقابل 
شـما مایـل به رابطه هسـت یـا خیر، خیلی سـاده از 
او نظـرش را بپرسـید و ببینیـد چه می خواهد. شـما 
بـدون رضایـت واضح طـرف مقابل حـق ندارید بیش 

از آن پیـش برویـد.

جامعهجامعه
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6- بـاور غلـط: تجاوز معموال یک عمل خشـن اسـت و 

بوسـیله افراد غریبه انجام می شـود.
واقعیـت: بیـش از 80٪ از تجـاوزات جنسـی کـه در 

دانشـگاه هـا صورت می گیرد بوسـیله اشـخاصی رخ 
مـی دهد کـه قربانی را می شناسـند. در بسـیاری از 
تجاوزهـا خشـونت یـا تهدید بـه زور و خشـونت نیز 
رخ مـی دهد، امـا برخی از تجاوزهـای رخ داده بدون 
اعمـال خشـونت بـوده و در حالـی رخ مـی دهند که 
قربانـی تحـت تأثیـر مـواد مخـدر، الـکل، یـا خـواب 

است.

بـا حرکـت هـای  قربانـی حتمـا  بـاور نادرسـت:   -7
اغواگرایانـه، رفتارهـای بـی احتیـاط و یـا مصـرف 
مخـدر، متجـاوز را تشـویق بـه تجـاوز کـرده اسـت

واقعیـت: هیـچ کـس نمـی خواهـد مـورد خشـونت، 

آزار، جراحـت یـا تحقیـر قـرار گیـرد. متجاوزانی که 
خودشـان هـم مسـت و تحـت تأثیـر مـواد مخـدر 
هسـتند صـرف نظر از اینکـه چه رفتاری داشـته اند، 
بـاز هـم مسـئول اعمـال خـود هسـتند. هیـچ کس 

مسـتحق تجاوز نیسـت.

8- بـاور نادرسـت: وقتـی مـی تـوان گفـت که کسـی 
مـورد تجـاوز قـرار گرفته اسـت کـه از خـود در برابر 

متجـاوز دفاع کرده یا با او مبارزه کند و اگر شـخصی 
چنیـن کاری نکنـد آن عمـل تجاوز نبوده اسـت.

واقعیـت: هر کاری که انسـان برای زنـده ماندن انجام 

دهد عمل مناسـب و درسـتی بوده است. در بسیاری 
از مـوارد و بـه ویـژه هنگامـی که متجاوز از سـالح یا 
زور اسـتفاده مـی کنـد، هـر گونـه مقابلـه بـا او مـی 
توانـد زندگـی فـرد را تهدیـد کند. تسـلیم بـودن در 
برابـر متجـاوز به معنـی همـکاری بـا او و رضایت به 
تجاوز نیسـت. بـه دالیل متعـدد یـک قربانی ممکن 
اسـت از نظر جسـمی با مهاجم خـود مقابله نکند، از 
جملـه ایـن دالیل مـی توان به شـوکه شـدن، ترس، 

تهدیـد یا قـدرت بـاالی متجاوز اشـاره کرد.

9- بـاور غلـط: گـزارش هـای جعلـی زیـادی در مورد 
تجاوز جنسـی وجـود دارد.

واقعیـت: میـزان گزارش های دروغین تجاوز جنسـی 

نسـبت بـه گـزارش هـای دروغیـن سـایر جنایـات 
پاییـن تـر اسـت. بنـا بـر تخمیـن FBI، حداکثر ٪2 
از تجاوزهـای گـزارش شـده دروغین اسـت. به دلیل 
اینکـه 90٪ از تجاوزهـای رخ داده در دانشـگاه هـا 
گـزارش نمی شـود، مهم اسـت کـه تمامـی گزارش 

هـای تجـاوز را جـدی بگیریم.

یر:
صو

ع ت
منب

Yo
un

g 
W

om
an

 in
 th

e D
ar

k 
St

oc
k 

Fo
ot

ag
e V

id
eo

w
w

w.
 sh

ut
te

rst
oc

k.
co

m

جامعهجامعه

9 ماهنامه سرند      شماره شصت و نهم، تیر 1400



10- بـاور غلـط: اکثر مـردم تجاوز یا آزار جنسـی را به 
پلیس گزارش مـی دهند.

واقعیـت: تجـاوز و آزار جنسـی دو مـورد از گـزارش 

نشـده تریـن جرایـم در جامعـه هسـتند. برآوردهـا 
نشـان می دهـد کـه 50-90٪ از تجاوزهای جنسـی 
هرگـز گـزارش نمی شـوند. از طرفی بر اسـاس آمارها 
تنهـا 6٪ از متجـاوزان به خاطر جرم خـود، فقط یک 
روز در زنـدان بـوده انـد. به عبارت دیگـر از هر 16 نفر 
متجـاوز، 15 نفـر از آن ها آزادانـه در جامعه آزادانه راه 

مـی روند! 

11- بـاور غلـط: اشـکالی نـدارد اگـر با صحبـت کردن 
یا تحت فشـار قرار دادن کسـی، او را به سـمت رابطه 

جنسی سـوق دهیم.
واقعیـت: خیـر، چنیـن کاری »اجبار« نـام دارد. اجبار 

بـه معنـی رضایـت نیسـت. رضایـت همیشـه باید به 
صـورت مثبت بیان شـده و آزادانه عنوان شـود. اجبار 
تاکتیکـی اسـت که بـرای ترسـاندن، فریـب دادن، یا 
مجبـور کـردن کسـی به رابطه جنسـی اسـتفاده می 

شود.

12- بـاور غلـط: اگـر مشـروبات الکلـی نمـی خوردید، 
مـورد تجـاوز جنسـی هم قـرار نمـی گرفتید.

واقعیت: الکل سـالحی اسـت که برخی از متجاوزان از 

آن بـرای کنتـرل قربانـی و درمانده کردن او اسـتفاده 
مـی کننـد. بسـیاری از متجـاوزان بـه صـورت برنامه 
ریـزی شـده و بـه عنـوان بخشـی از برنامـه تجـاوز، 
قربانـی را بـه اسـتفاده از الـکل تشـویق کـرده و یـا 
افـرادی را انتحـاب می کنند کـه در این زمینه ضعف 
دارنـد. مصـرف الـکل بـه هیچ وجـه دلیـل و مجوزی 
بـرای تجـاوز نیسـت؛ بلکـه یکـی از انـواع ابزارهایـی 
اسـت که متجـاوزان برای دسـتیابی به مقصـود خود 

از آن اسـتفاده مـی کنند.

13- بـاور نادرسـت: وقتی کسـی نه می گویـد، در واقع 
منظورش بله اسـت.

واقعیـت: بلـه یعنـی بلـه. وقتی کسـی بله مـی گوید، 

صریحـا بـه رابطـه جنسـی رضایت می دهد. سـکوت 
بـه معنـای رضایت نیسـت. شـخصی که مـی خواهد 
سـکس یـا رابطـه جنسـی عمیق تری داشـته باشـد، 
بایـد هـر بـار و برای هـر گونـه اقدامـی رضایت طرف 
مقابـل را داشـته باشـد. اگـر دقیقـا نمـی دانیـد کـه 
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خواسـته شـریک زندگی شما چیسـت، از او بخواهید 
کـه بـرای شـما بـه صـورت واضـح توضیح دهـد. اگر 
پاسـخ شـریک زندگی شـما بـه رابطه جنسـی نه بود 
و یـا در ایـن رابطه اطمینان نداشـت، به او و خواسـته 

اش احتـرام بگذارید.

14- بـاور غلـط: اگـر فردی در رابطه جنسـی ارگاسـم 
شـود، نمـی توان گفت کـه مورد تعرض جنسـی قرار 

گرفته اسـت.
واقعیـت: ارگاسـم شـدن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 

فـرد حتمـا از رابطـه جنسـی »لـذت » بـرده و آن را 
دوسـت داشـته اسـت. ارگاسـم2 یک واکنش طبیعی 
بیولوژیکـی اسـت و در کنتـرل فرد نیسـت. ارگاسـم 
شـدن باعـث نمی شـود کـه رابطـه جنسـی اجباری 
تبدیل به رابطه ای توافقی شـود. بسـیار از متجاوزان، 
از ارگاسـم شـدن قربانـی بـه عنـوان اهرمـی بـرای 
سـاکت نگـه داشـتن او و عـدم گـزارش دهـی تجاوز 

اسـتفاده مـی کنند.

همجنسـگرایان،  هـا،  لزبیـن  نادرسـت:  بـاور   -15
دوجنسـیتی هـا و تراجنسـیتی هـا بـه دلیل سـبک 

تجـاوز هسـتند. زندگـی خـود مسـتحق 
واقعیـت: هیـچ کس شایسـته تجاوز و تعرض نیسـت. 

ایـن بهانـه ای اسـت کـه متجـاوزان جنسـی از آن به 
عنـوان جـرم نفرت )یـا جنایت متعصبانه( علیـه افراد 

LGBTQ+3 بـه کار مـی برند.

16- بـاور نادرسـت: مـردان مـورد آزار و تجاوز جنسـی 
قرار نمـی گیرند.

واقعیـت: از هـر سـی و سـه مرد یـک نفـر از آن ها در 

طـول تحصیل خود مورد آزار جنسـی قـرار می گیرد. 
کالـج هـا و دانشـگاه هـا از جمله اماکنی هسـتند که 
بیشـترین احتمال تعرض جنسـی به مـردان را دارند. 
همانند سـایر قربانیان، قربانیان مرد را نیز می توان با 
گفتگـو در مـورد موضوع به شـیوه ای فراگیر و جامع، 
بـه بهترین شـکل حمایت کرد و بدیـن ترتیب مانع از 
پیش فرض های رایج در زمینه تعرض جنسـی شـد. 
از جملـه مهمتریـن پیـش فـرض هایی کـه در رابطه 
بـا تعرضـات جنسـی وجـود دارد ایـن اسـت که همه 
قربانیـان تجاوز یا زن هسـتند یا مردان همجنسـگرا.

2- ارضای جتسی
3- Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer.

جامعهجامعه
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مردم خواستار آزادی بیان هستند تا آزادی اندیشه که 
به ندرت از آن استفاده می کنند را جربان کنند.

سورن کیرکگارد

ماهنامه سرند      شماره شصت و نهم، تیر ماهنامه سرند      شماره شصت و نهم، تیر 14001400
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در قسـمت پیشـین "آزادی زمینـه هسـتی اسـت" 
گفتیم که زندگی اگزیستانسیالیسـتی زیسـتی است 
که آگاهی و هوشـیاری در آن به اوج خود می رسـد و 
باید در باالترین حد ممکن باشـد. سـپس پرسـیدیم 
پذیـرش  و  هوشـیاری  ایـن  دامنـه  و  وسـعت  کـه 
مسـئولیت تـا کجـا و تـا چـه انـدازه اسـت؟ در ایـن 
قسـمت پاسـخ به این پرسـش را بررسـی می کنیم.

محدوده هوشیاری و پذیرش مسئولیت
"سـورن کی یـرکگارد" برای تبیین مسـئله محدوده 
هوشـیاری و پذیـرش مسـئولیت، از سـه "مـن" و 
جایگاهـش صحبـت مـی کنـد کـه در ذیل بـه طور 
سـاده و کلـی بـدان مـی پردازیـم. "مـن" نخسـت، 
مـن فردی اسـت )حسـی(. در ایـن موقف فـرد تنها 
بـه خـود و آنچـه بـرای خـودش مهـم اسـت، توجه 
دارد. در نتیجـه انتخـاب ها و مسـئولیت هایش فقط 
مربـوط بـه خـودش اسـت و فراتـر از آن نمـی رود. 
"دیگـری" بـرای چنیـن فـردی به وسـعت هسـتی 
منهـای اوسـت. یعنـی تمام آنچـه به جز اوسـت، در 
مقابلـش به عنـوان "دیگـری" قرار گرفتـه و طبیعتا 
حجـم تزاحـم و اضطـراب هایـش واضح اسـت که تا 
چـه حد اسـت!"من" دوم، مـن اجتماعـی )اخالقی( 
اسـت. در ایـن جایـگاه فـرد مسـئولیتش نـه تنها در 
برابر خود، بلکه در قبال جامعه ای اسـت که نسـبت 

نسیم داودی پناهنسیم داودی پناه

آزادی زمینه هستی است

درباره مفهوم آزادی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم

قسمت دوم

بـه آن حـس تعلـق مـی کند. ایـن جامعه مـی تواند 
بـه وسـعت قبیله فـرد اعـم از ملی میهنـی، مذهبی 
عقیدتـی و یـا هـر دسـته و گروه ویـژه ای باشـد که 
او نسـبت بـه آن حس مسـئولیت کـرده و ایشـان را 
"دیگـری" نمـی بینـد. از این رو مشـخص اسـت که 
هـر چـه بیـرون از این جامعه باشـد بـرای او دیگری 
و یـا حتـی دشـمن قلمـداد می شـود. "من" سـوم، 
مـن انسـانی اسـت )الهـی(. دامنه مسـئولیت چنین 
فـردی بـه وسـعت تک تـک انسـان هاسـت. در واقع 
آدمـی و هـر آنچه مربوط به آدمی اسـت و این یعنی 
تمـام هسـتی! ایـن موقـف و جایـگاه، دقیقـا تمام و 
لُب سـخن اگزیستانسیالیسـت هاسـت. وقتی آن ها 
از حضـور و یکی شـدن عیـن و ذهن مـی گویند، در 
واقـع راجـع بـه همین موقـف می گویند. اینجاسـت 
کـه مـی تـوان بـه بزرگـی و اهمیت فلسـفه ایشـان 
پـی بـرد. فـردی کـه خـود و تمـام هسـتی را یکـی 
مـی انـگارد و مـی دانـد، بـه طـور قطـع نسـبت بـه 
تمـام انتخـاب هایش بـا هوشـیاری تمام دقـت دارد 
زیـرا مـی دانـد مسـئولیت گزینشـش، به سـنگینی 
هسـتی اسـت. بـرای او "دیگـری" معنا نـدارد. هیچ 
چیـز و هیـچ کـس وی را مضطـرب نمـی کنـد و او 
دشـمن هیچ کس نیسـت! زاویه نداشـتن بـا دیگری 
و هسـتی، کشـیدن بـار انـدوه جهانیـان و پایکوبی با 
شـادی آنـان، چنـان امر بزرگی اسـت که حضـور در 
آن جایـگاه بـه نظـر ناشـدنی و غیر ممکن مـی آید. 
بـا وجود ایـن، می تـوان به حضور چنیـن جان های 
نابـی در طـول تاریخ اشـاره کرد و از ایشـان نـام برد. 

وقتـی سـخن موالنـا را مـی شـنویم که مـی گوید:

در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من 

 با کس نگیرم تنگ من زیرا خوشم چون گلِستان

) غزل 1789(

چگونـه می توان جان سـخن اگزیستانسیالیسـت ها 
را در ایـن بیت نشـنید؟ هر چند نمونه از این دسـت 
فـراوان اسـت اما هرگز نباید ادعا کرد تمامی فلسـفه 

فلسفهفلسفه
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اگزیستانسیالیسـت ها با عرفان های گوناگون موجود 
منطبـق اسـت و تنهـا شـاید بتـوان مدعی بـود بوی 
نوعـی اگزیستانسیالیسـم از سـخنان آنـان به مشـام 
مـی رسـد. بـا ایـن حـال گویی ایـن حقیقتی اسـت 
که انسـان هـای بزرگ فارغ از تئـوری و نظریه به آن 
دسـت یازیده و آن را زیسـته اند. چنین شواهدی در 
تاریخ بشـریت نشـانگر آن اسـت که اینگونه زیسـتن 
و درک از هسـتی، دور و بعید نیسـت و تنها در بستر 
نظریـه محدود نمی شـود. هدف از بیـان این مطالب 
و بازنمایی شـمه ای از فلسفه اگزیستانسیالیسم، باال 
بـردن سـطح دانـش عمومی نیسـت چـرا کـه برای 
گسـترده کـردن دانـش در ایـن زمینـه، باید بسـیار 
بیـش از ایـن هـا دانسـت و مطالعـه کرد. امـا غرض 
ایـن بـود کـه بدانیـم مفهـوم آزادی بـا "یله بـودن" 
برابـر نیسـت. آزادی موهبتـی اسـت عظیـم کـه بـه 
مـا اجـازه انتخـاب می دهـد. نـوع بشـر از زمانی که 
بـه طـور آگاهانـه خـود و رفتارهایش را شـناخت، با 
انتخـاب کردن و انتخاب شـدن آشـنا اسـت. آن قدر 
در طول زندگی دسـت به انتخاب هـای خرد و کالن 
زده ایـم کـه گاهـی چندان بـه این امر توجـه نداریم 
و چـون امـری بدیهی و سـاده از کنـارش می گذریم 
امـا خوب اسـت بدانیم بـرای تک تـک گزینش های 
سـاده و پیچیـده مـان، مسـئولیم. اگر امـروز انتخاب 
کنیـم حقـی کوچـک را از دیگری تضییـع کنیم، در 
واقـع حقـی از خودمـان ضایع کـرده ایم. زیـرا همان 
طـور که گفته شـد، حضـور ما با جهان هسـتی برابر 
اسـت. دیگـری کسـی جـز مـن نیسـت و ایـن تمام 
ماجراسـت! موالنـا معتقـد اسـت که حتی موسـی و 
فرعـون نیز یکی هسـتند اما چون رنـگ پذیرفته اند 
گمـان کـرده اند در مقابل یکدیگرنـد و باید به جنگ 
درآینـد. از ایـن رو نمـی گویـد موسـی با فرعـون در 

جنـگ شـد و هر دو را موسـی مـی خواند:

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد 

 موسیی با موسیی در جنگ شد

) مثنوی، دفتر اول(
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 پـس دشـمن وقتـی پدیـدار می شـود کـه حضور و 
وجود در هسـتی رنگ پذیرفته باشـد. در این صورت 
بـه راحتـی گزینـش هایـی انجام مـی پذیـرد که به 
زعـم خـود بـه نفع یکـی و تخریب دیگری اسـت! اما 
کدام دشـمن؟ آیا ما خود دشـمن خویش نیسـتیم؟

این جهان کوه است و فعل ما ندا 

 سوی ما آید نداها را صدا

) موالنا، مثنوی، دفرت اول(

و کـدام فعـل غیـر اجبـاری اسـت کـه بتـوان آن را 
خـارج از دایـره انتخـاب دانسـت؟ پس ناچـار مراقب 
انتخـاب هایمان باید بـود و مسـئولیتش را پذیرفت؛ 

این یعنـی آزادی.

13

فلسفهفلسفه

مفهـوم آزادی بـا "یله بودن" برابر نیسـت. آزادی 

موهبتـی اسـت عظیـم کـه بـه مـا اجـازه انتخاب 

مـی دهـد. نوع برش از زمانی که بـه طور آگاهانه 

خـود و رفتارهایش را شـناخت، با انتخاب کردن و 

انتخاب شـدن آشنا اسـت. آن قدر در طول زندگی 

دسـت بـه انتخـاب هـای خـرد و کالن زده ایم که 

گاهـی چنـدان بـه ایـن امر توجـه نداریـم و چون 

امـری بدیهـی و سـاده از کنـارش مـی گذریـم امـا 

خـوب اسـت بدانیـم برای تـک تک گزینـش های 

سـاده و پیچیده مان، مسـئولیم.

ماهنامه سرند      شماره شصت و نهم، تیر 1400
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نـوآوران،  از دیـدگاه  کارآفرینـی  در قسـمت سـوم 
بررسـی دیدگاه جمعی از کارآفرینان برجسته جهان 

در مـورد کسـب و کار را پیگیـری خواهیـم کـرد.1

انـدی فریدمن، مؤسـس مایلـز فور مایگرنـت، در مورد 
احتیـاج و رویکـرد افـراد هوشـمند بـه حـل مشـکالت 

بـزرگ صحبـت مـی کند
فـور  مایلـز  بنیانگـذاران  از  یکـی  فریدمـن  انـدی 
غیرانتفاعـی کـه  اسـت، یـک مؤسسـه  مایگرنـت2 
مهاجـران و پناهنـدگان را با پروازهـای اهدایی به هر 
کجـا کـه خانواده هایشـان زندگـی می کننـد، منتقل 
ای  پـروژه  بـه عنـوان  کار  ایـن  ابتـدا  می کنـد. در 
مقطعـی با برخی از شـرکت های هواپیمایی عالقمند 
شـروع شـد. گروه مایلز فـور مایگرنت در اواخر سـال 
2019 بیـش از 2000 پـرواز بـرای پیوسـتن مجـدد 
پناهنـدگان بـه خانواده هایشـان رزرو کـرده بود- این 
میزان در آینده بیشـتر می شـود. انـدی درباره  برخی 
از روش هایـی کـه "بـه حل مسـئله کمـک می کند" 
مـی گوید: "برای حمایـت از پناهندگان و پناه جویان 
اشـتیاق داشـتم، اما فکر می کنم شـور و اشتیاق  هر 
چیـزی کـه باشـد، نوعی احتیـاج برای افـراد باهوش 
اسـت تـا دربـاره  حل مشـکالت بـزرگ فکـر کنند." 
توصیـه  دیگـر من این اسـت کـه: "سـعی نکنید کل 
مشـکل را حل کنید، زیرا شکسـت سـختی خواهید 

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.miles4migrants.org 

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی از دیدگاه نوآوران
نگاهی به آموزه های کارآفرینان

قسمت سوم

خـورد. دلیلی دارد که این مشـکالت بزرگ هسـتند 
بنابرایـن از بخشـی از مسـئله که احسـاس می کنید 
توانایـی حـل آن را داریـد یـا بـرای حـل آن ایـده ای 

داریـد، شـروع کنید." 

انـدرو گالزیـر، مدیـر عامـل و رئیـس دفـی ونچـر: چـرا 
جنبش های عدالت اجتامعی باید با روابط رشوع شـوند؟

برنامه هـای  ونچـر3  دفـی  گـروه  و  گالزیـر  انـدرو 
آموزشـی کارآفرینـی برای مـردان و زنـان زندانی در 
هفـت ایالـت در آمریـکا ارائـه می دهنـد. آن ها بیش 
از 5000 کارآفریـن را در دوره  آموزشـی کارآفرینـی 
خـود در زنـدان و برنامه ها ی پـس از آزادی، ثبت نام 
کردنـد. ایـن اقـدام نتیجـه ای خارق العـاده بـه همراه 
داشـت بـه ترتیبـی کـه بعـد از گذشـت یـک سـال 
میـزان ارتـکاب مجـدد جرم در مقایسـه بـا میانگین 
کشـوری که 30٪ اسـت، بـه 7.2٪ و میزان اشـتغال 
بـرای فارغ التحصیـالن نیز بـه 82 ٪ رسـید. اندرو در 
ایـن مصاحبـه دربـاره  موفقیـت دفـی و موفقیت این 
جنبـش اجتماعـی )هرچنـد کـه مسـیری طوالنـی 
در پیـش رو دارد( صحبـت کـرد. "اعتقـاد دارم کـه 
هیـچ جنبـش عدالـت اجتماعـی بـدون تعامـل فرد 
بـه فـرد و افـرادی کـه تجربـه ی آن را دارنـد، موفـق 
نخواهـد بـود. بـه همین خاطر اسـت که سـخت کار 
می کنیـم تا این مسـئله بـرای مردم، بـه خصوص در 
جوامـع تجاری، قابل دسـترس باشـد. مهم تـر از آن، 
روبـروی کسـی کـه در زنـدان اسـت یا قبـال زندانی 
بوده، بنشـینید و بفهمید که خیلـی تفاوتی نداریم و 
زمانـی کـه می توانید ایـن ارتباطات را برقـرار کنید و 
تـرس و هیجـان آن را از بیـن ببرید، آن زمان اسـت 
کـه می توانیـد یـک گفتگـوی منطقـی دربـاره  آن 

شـروع کنید ..."

3- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
www.defyventures.org
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لیندی ام سـی کوی، مدیر عامل رشکت محصوالت پلین؛ 
چگونه  تجارت شـخصی "نه به پالسـتیک" رشوع شـد

اگـر به وب سـایت محصـوالت پلیـن4 مراجعه کنید، 
از شـما با عبارت "مسـئولیت شـخصی بـرای حذف 
پالسـتیک" اسـتقبال می شـود. محصـوالت پلین در 
سـال 2017 بوسـیله لینـدی و خواهـرش آلیسـون 
تأسـیس شـد و شـامپو، نرم کننده و محصـوالت این 
چنینـی که قابلیت شـارژ در همان بطری را داشـت، 
ارائـه می دهـد تـا از تولید پالسـتیک بیـش از اندازه 
جلوگیـری کنـد. در زمـان انجـام این مصاحبـه، این 
شـرکت بـه سـرعت به فروش بـاالی 2 میلیـون دالر 
رسـید و بیـش از 100000 بطـری پالسـتیکی را از 
محـل دفـن زبالـه حذف کـرد- ایـن آمار فقـط برای 
سـال 2019 اسـت! لیندی برای به اشتراک گذاشتن 
نکاتـی که به رشـد سـریع کمـک می کند به شـدت 
اشـتیاق داشـت. "بـه نظـرم یکـی از این مـوارد این 
اسـت کـه به طـور قانونـی به برطـرف کـردن برخی 
وارد  توانسـتیم  مـا  بپردازیـم،  مـردم  مشـکالت  از 
فضایی شـویم کـه توانایـی جایگزینی مناسـب برای 
پالسـتیک یکبـار مصرف را داشـت، ایـن کاری نبود 
کـه افـراد زیـادی آن را انجـام دهنـد، بنابرایـن فکـر 
کـردم کـه کمک کننده اسـت. افـراد زیادی نیسـتند 
کـه به دنبال شـامپو قابل شـارژ هسـتند، یـا حداقل 
زمانـی کـه مـا شـروع کردیـم، وجـود نداشـتند. اما 
مطمئنـا چیـزی بود که مـا را از رقبـا متمایز می کرد 
و همچنیـن مفیـد و کمک کننده نیز بـود. اینکه یک 
مأموریـت بـرای انجـام داشـته باشـید بسـیار خوب 
اسـت. فکـر می کنـم مـردم اشـتیاق زیـادی بـرای 
کمـک بـه مـا دارنـد، تـا ایـن خبـر را بـه جهانیـان 
برسـانند و بـه دوسـتان خود دربـاره  ما بگوینـد، زیرا ما 
هدفـی داریـم و تـالش می کنیـم تا به نحو احسـن آن 
را انجـام دهیم. از طرفی بودجه زیادی برای وارد شـدن 
بـه بازار نداشـتیم. اما گفته های بی نظیری داشـتیم..." 

4- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به:  
com.plaineproducts.www
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بنیانگـذاران  از  یکـی  و  عامـل  مدیـر  مویزیـوا،  لیـزا 
گلوب ایـن؛ مترکـز بـر ایجـاد یـک جامعـه  بـه منظـور 

تجارت تـان عملکـرد  میـزان  سـنجش 
بنیانگـذار  و  بازاریابـی  ارشـد  مدیـر  مویزیـوا  لیـزا 
گلوب ایـن5 اسـت، یک تجـارت اجتماعـی که جعبه  
ماهانه  "صنعتگـر" را ارائه می دهـد. او روحیه رقابتی 
را بـه اشـتیاق خـود بـرای اسـتفاده از تجـارت نـه 
تنهـا بـرای درآمدزایـی بلکـه بـرای حـل مشـکالت 
اجتماعـی، پیوند داد. لیزا برای به اشـتراک گذاشـتن 
تجربه هـا و پیشـنهادهای خـود برای دیگـر برندهای 
تجاری بسـیار سخاوتمند اسـت و از برندهای تجاری 
دیگـر درخواسـت کـرد تـا بـر ایجـاد جامعـه  تمرکز 
کننـد. "چیـزی کـه بـه مشـاغل جدیـد می خواهـم 
بگویـم این اسـت کـه قبـل از اینکه فروش را شـروع 
کنیـد، یـک جامعـه بـرای خـود بسـازید. داسـتان 
موفقیـت تمـام نام های تجـاری بزرگ همین اسـت. 

5- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
www.globein.com

جامعـه خـود را می سـازید، تخصـص خـود را ایجـاد 
می کنیـد و سـپس اقـدام به فـروش می کنید. شـاید 
شـما خودتـان نمی خواهید یک اینفلوئنسـر باشـید، 
امـا حتـی قبل از اینکه یک محصول داشـته باشـید، 
شـروع بـه ایجـاد جامعـه ای از پیـروان خـود کنید... 
بنابرایـن وقتـی کاالیـی داریـد، فـردی هـم خواهید 

داشـت کـه بـه آن عالقه مند اسـت."

14
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اقتصاد و کارآفرینیاقتصاد و کارآفرینی

چیـزی که به مشـاغل جدیـد می خواهـم بگویم این 
اسـت کـه قبـل از اینکـه فـروش را رشوع کنیـد، یک 
جامعـه بـرای خـود بسـازید. داسـتان موفقیـت متام 
نام هـای تجـاری بزرگ همین اسـت. جامعـه خود را 
می سـازید، تخصـص خـود را ایجاد می کنید و سـپس 

اقـدام بـه فـروش می کنید.



رینی
رآف

 کا
د و

صا
اقت

ر:
وی

ص
ع ت

منب
نو

 ری
یو

رش
آ

w
w

w.
re

en
o.

ir



19

پسـماند  بازیافـت  »رینـو؛  نخسـت  قسـمت  در 
زاده  مازندرانـی  حامـد  بـا  گفتگـو  الکترونیـک«، 
مدیرعامـل شـرکت رینو را آغـاز کردیم. در قسـمت 

دوم ادامـه ایـن گفتگـو را بـا هـم مـی خوانیـم. 

از چالـش هایـی کـه در  ایـن مسـیر بـا آن مواجه شـدید و 

همچنان هسـتید، بفرمایید.

 اسـتارتاپ اساسـا یعنـی چیزی کـه از قبل نبـوده و 
شـما می خواهید تاسـیس کنیـد. به اسـتارتاپ رینو 
نـگاه کنیـد. مـدت هـا سـازمان های دولتـی و مردم 
عـادت داشـتند کـه پسـماند الکترونیک شـان را در 
سـازمان های  و  شـرکت ها  یـا  و  بگذارنـد  زباله هـا 
دولتـی مزایـده بگذارنـد. مـردم گوشـی موبایلشـان 
گوشـه خانـه بـود و مشـکلی هـم بـا آن نداشـتند. 
تغییـر ذهنیـت، تغییـر فکـر و نگرشـی کـه چندین 
سـال بـه همیـن شـکل عمـل کـرده، کار خیلـی 
سـختی اسـت و ایـن مهمتریـن چالـش مـا بـود، به 
ویـژه در بخش هـای قانون گـذاری و در بخش هـای 
دولتـی اینکه نشـان دهیـم کار ما غیرقانونی نیسـت 
بلکـه بـه کمـک محیـط زیسـت آمـده ایـم. نکتـه 
دیگـری کـه وجـود دارد در همـه جای دنیـا بازیافت 
پسـماندهای الکترونیکـی موضـوع هزینه بری اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر همـان لحظـه اول که یک وسـیله 
الکترونیکـی مثـل موبایـل بـه شـما فروختـه مـی 
شـود اگـر بـه هزینه هایش نـگاه کنید خواهیـد دید 

سپیده سعادت کیاسپیده سعادت کیا

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

قسمت دوم

چندیـن دالر از شـما بابـت بازیافتش گرفته شـده و 
به شـرکت بازیافـت کننده پرداخت شـده اسـت. اما 
متاسـفانه در حـال حاضـر علی رغـم اینکه قانـون در 
کشـور ما وجـود دارد ولـی اجرایی نمی شـود. یعنی 
اینکـه شـرکتی کـه دارد به شـکل صحیـح و اصولی 
کار بازیافـت انجـام مـی دهد خـودش بایـد بتواند از 
محـل همیـن بازیافـت درآمد کسـب کنـد در حالی 
کـه در اغلـب کشـورهای پیشـرفته دنیا بـه ازای هر 
وسـیله الکترونیکی کـه مورد بازیافت قـرار می گیرد 
عـددی به عنـوان Fee Gate به شـرکت بازیافت 

کننـده پسـماند پرداخـت می شـود.

کرونا روی کسـب و کار شـام چه تاثیری گذاشـت؟ تهدید 

بود یـا فرصت؟

یـک فرصـت بـود. کرونـا بـرای مـا فرصتـی بـود که 
بگوییـم محیط زیسـت چقـدر مهم اسـت. یعنی اگر 
حواسـمان به محیط زیسـت نباشـد، آلودگی محیط 
زیسـت بالیـی بر سـر مـا مـی آورد که بیـرون آمدن 
از آن کاری بسـیار دشـوار و سـختی خواهـد بـود. از 
طرفـی کرونـا باعـث شـد رونـد دیجیتالـی شـدن و 
اسـتفاده از ابزار الکترونیکی شـدت بگیرد و در نتیجه 

بایـد فکری به حـال پسـماندهای آن بکنیم. 

چقدر مردم و سازمان ها از رینو استقبال کرده اند؟

 اسـتقبال مردم و سـازمان ها تا االن فراتـر از انتظار ما 
بوده اسـت و به عبارت دیگر اصال انتظار نداشـتیم که 
سـازمان ها ایـن قـدر از رینو اسـتقبال کنند. بـه ویژه 
مردم بعد از اینکه مطمئن می شوند ما را شگفت زده 
می کننـد و پسـماندهای الکترونیکی خـود را با طیب 
خاطـر بـه مـا می دهند و مـا هم ایـن اطمینـان را به 
ایشـان داده ایم که حافظ محیط زیسـت هستیم و به 
بهترین نحو پسـماندهای آن هـا را بازیافت می کنیم.

اقتصاد و کارآفرینی
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بـه نظـر شـام فرآینـد فرهنـگ سـازی بین عمـوم مـردم در 

حوزه تفکیک زباله و جمع آوری پسـامند الکرتونیک چقدر 

زمـان بـر خواهد بـود و در صورتی که اکرثیت پسـامندهای 

الکرتونیـک خانگـی، اداری، صنعتی و ... جمـع آوری گردد و 

وارد رونـد بازیافت شـود تا چـه حد می توانـد ارزش افزوده 

اقتصادی و زیسـت محیطی داشـته باشد؟

 فرهنگ سـازی موضوع مسـتمری اسـت. موضوعی 
نیسـت که یک بار انجام دهیم و تمام شـود. آموزش 
دائمـی و به قول معـروف آموزش ضمـن زندگی نیاز 
اسـت،  بنابرایـن یک رونـد دائمی خواهد بـود. ما در 
رینـو فرهنگ سـازی انجـام دادیـم بـه نوعـی شـروع 
بـه فرهنـگ  سـازی کردیـم و بایـد بتوانیـم هـر چه 
بیشـتر این فرهنـگ را بین مردم جـا بیاندازیم. برای 
شـما یـک مثالـی می زنم کـه شـرکت اپل از سـری 
آیفـون 12، همـراه بـا گوشـی ها شـارژر نمـی دهد و 
مـی گویـد از شـارژرهای قدیمی تان اسـتفاده کنید. 
مالحظـه بفرماییـد عدد بسـیار قابل مالحظـه ای در 
اثـر ایـن کار صرفـه جویـی شـده اسـت. شـما اپل را 
در رقابـت سـنگین با رقبـای خودش ببینیـد که هر 
لحظـه و هـر تصمیمـی غلط ممکـن اسـت آن ها را 
از بـازار عقـب بیانـدازد ولی تصمیم گرفته اسـت که 
از منابـع قدیمـی در خانه هـای مردم به نحو احسـن 

استفاده کند. 

لطفـا در مـورد کمپیـن بهـاری خـود توضیـح دهیـد و 
اینکـه چـه بازخـوردی گرفتیـد؟

 مـا در اسـفند مـاه فراخوانـی در صفحه اینسـتاگرام 
و سـایت رینـو اعـالم کردیـم کـه در خانـه تکانـی 
امسـالتان پسـماندهای الکترونیکی خـود را با هزینه 
ما برای رینو بفرسـتید و عیدی بگیریـد. در ابتدا این 
کمپین را در فضای بسـیار محدودی تصور می کردیم 
کـه بتوانیم برگـزار کنیـم. خوشـبختانه این کمپین 
بسـیار دیده شـد و مـورد اسـتقبال بی نظیر مـردم و 
سـازمان ها قـرار گرفـت. ایـن موضـوع نشـان داد که 
مقـدار بسـیار زیـادی از پسـماندهای الکترونیکی در 
سـال های گذشـته در گوشـه کنار خانه هـای مردم، 
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بالاسـتفاده بـوده اسـت و حـاال کـه مـی خواهنـد 
اقـدام بـه خانـه تکانـی کننـد اولیـن چیزهایـی کـه 
می خواهنـد بازیافـت کنند، پسـماندهایی اسـت که 
دیگـر به کارشـان نمی آید، تلویزیون هـا، مانیتورهای 
قدیمـی، موبایل هـای قدیمی، موبایل هایـی که دیگر 
بـا فناوری جدید سـازگار نیسـتند و یـا موبایل هایی 
کـه امـکان بازیابـی آن وجـود نـدارد. بیـش از 300 
بسـته از سراسـر ایران بدسـت ما رسـید و اسـتقبال 
بـه گونـه ا ی بـود کـه بـه کمـک سـازمان های مردم 
نهـاد چند نمایندگی جمع آوری در شـهرهای تهران، 

کرمـان، بیرجنـد، قائن و ماهشـهر فعـال کردیم.

در نهایـت اگـر درخواسـتی از مـردم یا سـازمان هـا در این 

زمینـه داریـد بفرمایید. 

 محیط زیسـت به دسـت خودمان سـاخته می شود 
و بـه دسـت خودمان خراب می شـود. اگـر ما اقدامی 
بـرای محیط زیسـت انجام ندهیم از جـای دیگری از 
سـیاره دیگـری کسـی به کمک مـا نخواهد آمـد و با 

ایـن دیدگاه که پسـماند را اصطالحا ماننـد زباله زیر 
فـرش پنهـان کنیـم و از چشـم خودمـان دور کنیم، 
ماهیت پسـماند از بین نخواهد رفت و مطمئنا روزی 
بـر زندگـی ما تاثیـر خواهد گذاشـت. با این تفاسـیر 
همانطـور کـه در ابتـدا عرض کردم، رینو پاسـخی به 
این سـوال اسـت که پسـماندهای الکترونیـک را اگر 
داخـل سـطل زبالـه نیاندازیـم پـس کجـا بیاندازیم؟ 
امـروز کـه رینـو راه اندازی شـده اسـت از همه مردم 
خواهـش می کنـم بـه مـا اعتمـاد کننـد، رینـو را به 
یکدیگـر معرفی کنند و پسـماندهای خود را با خیال 

راحـت بـه رینو واگـذار کنند.

اقتصاد و کارآفرینی
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 محیط زیسـت به دسـت خودمان سـاخته می شود 
و بـه دسـت خودمـان خـراب مـی شـود. اگـر مـا 
اقدامـی بـرای محیـط زیسـت انجـام ندهیـم از 
جـای دیگری از سـیاره دیگری کسـی بـه کمک ما 

آمـد... نخواهد 
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خوشبختی به ادعا نیست 
به مناسبت یک تیرماه زادروز عباس کیارستمی
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خوشبختی به ادعا نیست به تظاهر نیست به گفتن نیست. خوشبختی یه حسه.
 وقتی خوشبختی که اونو حس کنی، که نه اطرافیانت اذیت کنی و نه اون ها تورو!

دیالوگی از فیلم طعم گیالس اثر عباس کیارستمی )1376(
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