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چـرا بسـتنی خـوردن یـک مـرد سـالخورده محـل نقد نیسـت اما 
هـامن عمـل از سـوی یـک زن محـل سـوال اسـت؟ چـرا بسـتنی 
خـوردن یـک مرد سیاسـتمدار بـه اندازه بسـتنی خـوردن یک زن 

بازیگـر، عمـوم مـردم را تحـت تاثـر قـرار منـی دهد؟

ماهنامه سرند      شماره هفتادم، مرداد 1400
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سپهر ساغریسپهر ساغری

تفسیر یک تبلیغ
درباره نگاه جنسیت زده در ایران و جهان

 با نگاهی به تبلیغ بستنی دومینو

سخن آغازینسخن آغازین

ماهنامه سرند      شماره هفتادم، مرداد 1400

بـرای ما عادی نیسـت! چه لیسـیدن بسـتنی باشـد 
چه دوچرخه سـواری، چه حضور در ورزشـگاه باشـد 
چـه موتورسواری!کشـیدن سـیگار یا چشـمک زدن 
هـم محـل بحـث اسـت. در مـورد رقصیـدن یا حتی 
خندیـدن، از اسـاس نیازی به توضیح اضافی نیسـت! 
ایـن طـرز نگـرش بـه زنـان را جامعـه ای دارد کـه 
در حـدود حـرف معتقـد اسـت: دختـر و پسـر فرقی 
ندارد، مهم سـالم بودنشـان اسـت! گرچـه در جامعه 
رو بـه گـذار مـا سـنت دسـت بـاال را دارد، امـا هر از 
چنـد گاهـی اتفاقی خواب آرام سـنت را آشـفته می 
کند. یک روز دسـت به دسـت شدن کلیپ دوچرخه 
سـواری دختـران، موجـب اعتـراض می شـود و یک 
روز بسـتنی خـوردن ایشـان محـل نقد و توبیـخ! در 
ایـن شـرایط شـاید مهـم تریـن پرسـش این باشـد: 
چـرا جامعـه، دسـت کـم بخش سـنتی آن، بـه زنان 
حسـاس اسـت؟ بـا علم بـه این موضـوع در نوشـتار 
حاضـر تالش مـی کنـم از زاویه جامعه شـناختی به 

بررسـی این دسـت حساسـیت ها بپـردازم.

اجتامعی شدن جنسیتی؛ زنان جنس دوم اند؟
بازی با عروسـک، نسـبت دادن واژه هایی چون زیبا، 
پرداختـن بـه مسـائل ظاهـری ایشـان چـون رنـگ 
الک یـا مـدل مـو، تبلیغ کفش پاشـنه بلنـد و مانند 
ایـن، تعییـن زمـان رفـت و آمد بـه منزل، تسـلط یا 
ارجحیـت برادر )یا بـرادران(، کیفیت و سـطح روابط 

بـا حلقـه دوسـتان و بسـیاری مـوارد دیگـر، فقـط 
بخشـی از شـرایطی اسـت که عمال زنان را به شـکل 
متفاوتـی وارد صحنه زندگـی اجتماعی می کند. این 
تفـاوت در اجتماعی شـدن1 با تفکیک مـدارس، نوع 
پوشـش، غیرعادی دانسـتن برخی فعالیـت ها چون 
دوچرخـه سـواری، موتورسـواری و حتـی فوتبـال یا 
وزنـه بـرداری2 ادامـه مـی یابد کـه منجر شـده بدنه 
جامعـه، چـه زن و چه مرد، حامل نگاه جنسـیت زده 
باشـند بـی آنکـه خود نسـبت بـه آن آگاهی داشـته 
باشـند. اساسـا نـگاه جنسـیت زده نـه فقـط رفتار و 
گفتـار زنان را متفـاوت از مردان تفسـیر می کند که 
اندیشـه و تلقـی مـردان را معیـار درسـت و غلط می 
دانـد. بر اسـاس ایـن نوع نگـرش مردان می بایسـت 
نـان آور باشـند و زنـان خانـه دار! حتی اگـر زنی هم 
قصـد فعالیـت تجـاری، تحصیـل یـا حتی خـروج از 
منـزل را هـم داشـت، مـی بایسـت اجـازه همسـر یا 
پـدر را داشـته باشـد.3 به این ترتیب نبـض اقتصادی 
و اجتماعـی در اختیـار مردان و قرائت خاص ایشـان 
قـرار مـی گیـرد. حـال ایـن فرصـت وجـود دارد بـا 
کمک رسـانه، مـدارس، دانشـگاه ها و ... بـاور خود را 
تئوریـزه کننـد. به ایـن ترتیب صدای مسـلط تاریخ، 
اجـازه دیـدن دیگـر تعابیـر و تفاسـیر را نمـی دهـد. 
از طرفـی بایـد در نظـر داشـت فقـط زمانـی رفتار یا 
گفتـاری را »جنسـی« یـا مانند ایـن تعبیر می کنیم 
که نمونه آن پیش از این برایمان »جنسـی« تعبیر و 
تفسـیر شـده باشـد. به عنوان نمونه ما آن میزان که 
شـاهد دعـوای پدر و مـادران خود بوده ایم شـاهد به 
آغوش کشـیدن و بوسیدنشـان نبوده ایـم. اولی ایراد 
چندانـی نداشـت امـا دومـی عامل بـی حیایی تعبیر 
مـی شـد ) و هنـوز هـم مـی شـود!( پیامـد چنیـن 

1- به این مهم در جامعه شناسی اجتماعی شدن جنسی اطالق می شود. جهت کسب 
اطالعات بیشتر بنگرید به: 

What is gender socialization and why does it matter ?www.
blogs.unicef.org

2- اظهارات جنجالی و عجیب داریوش ارجمند در خصوص زنان
  www.khabaronline.ir

3- توضیح وزارت بهداشت درباره شرط رضایت همسر برای زنان داوطلب دوره 
دستیاری دندانپزشکی

 www.isna.ir



5

یر:
صو

ع ت
منب

va
cc

in
e d

ev
el

op
er

 1
9-

Ba
rb

ie
 d

eb
ut

s d
ol

l i
n 

lik
en

es
s o

f U
K

 C
O

V
ID

w
w

w.
al

ja
ze

er
a.c

om

ماهنامه سرند      شماره هفتادم، مرداد 1400

تجربه زیسـتی دسـت کم شـوکه شـدن و دست باال 
انزجـار از در آغـوش کشـیدن و بوسـیدن زن و مـرد 
اسـت. در ایـن حال باید پرسـید مـردم دانمارک هم 
از دیـدن چنیـن صحنـه ای متغیـر مـی شـوند؟ در 
نمونـه ای دیگـر، دوچرخـه سـواری یا موتورسـواری 
زنـان ممنـوع اسـت! بدیهـی اسـت وقتـی در طـول 
زمـان چنیـن چیـزی ندیـده باشـیم و بـه یـک باره 
در سـی سـالگی زنی دوچرخه سـوار ببینیم، تعجب 
خواهیـم کـرد امـا آیا مردم سـوئد هـم از دیـدن زن 
دوچرخـه سـوار تعجب می کنند؟ این مهـم در مورد 
تبلیـغ دومینو هم صدق می کند. لیسـیدن بسـتنی 
فـی نفسـه اقدامه عجیبی نیسـت مـا مـردان هم به 
ترتیـب متفاوتـی بسـتنی نمی خوریـم! اما چـون از 
کودکـی همـه مـا یـاد گرفتـه ایم کـه دخترهـا بلند 
نمـی خندنـد، در کوچـه بـازی نمـی کننـد و حتی 
هویـج و خیـار خـوردن ایشـان در تلویزیـون نبایـد 
نشـان داده شـود،4در نهایـت در بزرگسـالی هـم این 
انباشـت فکـری موجـب می شـود بسـتنی خـوردن 

زنـان ایـن میزان حساسـیت برانگیز شـود. 

4- ممنوعیت خوردن خیار و هویچ برای زنان در تلویزیون / پیمان قاسم خانی فاش 
کرد 

www.rokna.net

بـا ایـن حال بایـد در نظر داشـت نگاه جنسـیت زده 
از منظـر تاریخـی یـک تجربه جهانی اسـت5 شـاهد 
مثـال آنکـه حتـی شـرکت معتبـری چـون باربـی 
هـم تعریـف بـه شـدت سکسیسـتی از زنان داشـت 
کـه البتـه اخیـرا مـورد بازنگـری قـرار داده اسـت. با 
ایـن حـال از منظـر اجتماعـی و حقوقـی مکانیسـم 
هـای موجـود در جوامـع توسـعه یافتـه بـه گونه ای 
اسـت کـه هم صـدای مخالف شـنیده می شـود هم 
امـکان نقـد و گفتگـو پیرامـون آن فراهـم اسـت. به 
ایـن ترتیب از دل تضـارب آرا فرصت اصالحات پدید 
مـی آیـد. شـاهد مثال آنکـه در سـال های گذشـته 
ورزش زنـان چنـدان مخاطـب نداشـته اسـت از این 
رو پوشـش ورزشـکاران زن عموما بـه ترتیبی بود که 
ظاهـر ایشـان در قـاب تلویزیـون بیننـده را مجذوب 
کنـد. ایـن یک تاکتیک برای جـذب مخاطب و طبعا 
گـردش مالی بیشـتر بـود. اما در حال حاضر توسـعه 
ورزش زنـان و برخـورداری ایشـان از مخاطب خاص 
خـود و صـد البتـه اسـتقالل فکـری و مالـی بیشـتر 
ورزشـکاران زن، ایـن امـکان را بـرای ایشـان فراهـم 
کـرد کـه در برابـر سـاختار موجـود قد علـم کنند و 

5- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: مادرساالری اثر ایولین رید، ترجمه افشنگ 
مقصودی، انتشار گل آذین
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 نارضایتی زنان منجر به انواع آسیب های اجتامعی 
و متـرر شـدن کلیـت جامعـه ایـران خواهد شـد: 
»الزم اسـت مشـارکت زنـان را در اجتـامع ترویـج 
کنیـم. در غیـر این صـورت زمینـه افرسدگـی زنـان 
افزایـش می یابـد و مـا در حـال حارض شـاهد چنین 
وضعیتـی هسـتیم، چراکـه طبـق آخریـن آمـار تنها 
41 درصـد از زنـان شـاغل هسـتند و بـا گفنت جمله 
افـرسده نباشـید، افرسدگـی زنـان درمان منی شـود.«

آن را بـه چالش بکشـند. تردیدی نیسـت که آن چه 
از ایسـتادگی تیـم ملـی هندبال سـاحلی زنـان نروژ 
یـا تیـم ملی ژیمناسـتیک آلمـان در المپیک شـاهد 
بودیـم نهایتـا به ثمـر خواهد رسـید و قوانین موجود 
تغییـر خواهنـد کـرد.6 ایـن رونـد، یعنـی احتـرام 
بـه عالیـق و سـالیق افـراد، نهایتـا در دیگـر جوامـع 
بشـری پذیرفتـه خواهـد شـد. راه حل مواجـه با این 
حقیقـت اتخاذ سیاسـتی اسـت کـه از یک سـو زنان 
را هرچـه بیشـتر به صحنـه روابط اجتماعی بکشـاند 
و از سـمت دیگـر نـگاه سـنت بـه ایشـان را تعدیـل 
کنـد. در غیـر ایـن صـورت همـان طور کـه آمارهای 
موجـود نشـان مـی دهنـد نارضایتـی زنـان منجر به 
انواع آسـیب هـای اجتماعـی و متضرر شـدن کلیت 
جامعـه ایـران خواهد شـد. دکتـر ناهید کشـاورز در 
ایـن رابطـه معتقـد اسـت: »الزم اسـت مشـارکت 
زنـان را در اجتمـاع ترویـج کنیم. در غیـر این صورت 
زمینه افسـردگی زنـان افزایش می یابـد و ما در حال 
حاضـر شـاهد چنین وضعیتی هسـتیم، چراکه طبق 
آخریـن آمـار تنها 41 درصد از زنان شـاغل هسـتند 
و بـا گفتـن جمله افسـرده نباشـید، افسـردگی زنان 

درمـان نمی شـود.«7

چاره چیست؟
 بـدون حضـور زنـان در صحنـه اجتماعـی و تـالش 
ایشـان برای تغییر، هرگز شـرایط بهبود پیدا نخواهد 
کـرد حتـی اگر بـه موجـب قانـون پشـتوانه حقوقی 
الزم جهـت صیانـت از حقـوق زنـان ایجاد شـود، باز 
هـم بواسـطه فقـدان پایـگاه اجتماعـی الزم، ره بـه 
جایـی نخواهد بـرد.8 به عنـوان نمونه شـاید بتوانیم 
قانونـا حـق طالق را بـرای زنان تسـهیل و حتی برابر 
بـا مـردان کنیم. با این حال در یک جامعه جنسـیت 
زده، رفتـار بـا زن مطلقـه چگونـه اسـت؟ با خـود رو 

  6- استاندارد دوگانه در مواجهه با زنان ورزشکار؛ جنسیت زدگی یا برابری جنسیتی؟
www.tarafdari.com

7- زنان ایرانی پرچمدار رتبه اول افسردگی در جهان
 www.hidoctor.ir

8- توضیح وزارت بهداشت درباره شرط رضایت همسر برای زنان داوطلب دوره 
دستیاری دندانپزشکی

www.isna.ir

راسـت باشـیم. مـا زنـی کـه از همسـرش جدا شـده 
اسـت بـا صفت »مطلقـه« مخاطـب قرار مـی دهیم. 
تکمیـل مابقـی ایـن بوم کار سـختی نیسـت. چنین 
زنـی بـرای اجـاره منـزل، خریـد روزانـه، حضـور در 
محل کار، ارتباط با دوسـتان و آشـنایان و اساسا یک 
زندگـی عـادی، دچـار چالـش های بسـیار اسـت. از 
ایـن رو چنیـن زنی مجبور اسـت برای کاهش فشـار 
اطرافیـان، بـه دروغ از حلقـه اسـتفاده کنـد! بـه این  
ترتیب آشـکار اسـت صـرف تصویـب قوانیـن مدرن 
در نبـود پشـتوانه اجتماعـی و اصالحـات فرهنگـی، 
خطـی بـر کاغـذ خواهنـد مانـد. از ایـن رو تنهـا راه 
تغییـر پایـدار، حضور زنان در جامعه و بـه موازات آن 
تـالش بـرای تغییر باورهای سـنتی اسـت. بـه بیانی 
دیگـر دسـتیابی بـه حقوق برابـر، بدون دسـتیابی به 
حـدی از اسـتقالل اقتصـادی و تغییـرات فرهنگـی، 
عمـال ناپایـدار خواهـد بـود. شـاهد مثـال آنکـه پس 
از انقـالب، حقـوق اعطایی به زنـان در دوران پهلوی، 
بواسـطه فقدان پایگاه اجتماعی-فرهنگی از یک سـو 
و وابسـتگی اقتصـادی زنان به مردان از سـوی دیگر، 

بـه سـرعت و سـادگی دگرگون شـد. 
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"پنـج هفتـه اسـت کـه بـا  اندیشـه ای هولنـاک زندگـی مـی  کنـم. 
پیش تر هـا مـردی بـودم ماننـد انسـان  هـای دیگـر. هـر روز مفهوم 
و معنـای ویـژه خـود را داشـت. روح جـوان و نیرومنـدم رسشـار از 
خیـال بـود. می  توانسـتم به هـر آن چـه می  خواهم بیندیشـم. حاال 
ولی محبوسـم. تنم در سـیاه  چالی به زنجیر کشـیده شـده و روحم 
در زندان یک اندیشـه گرفتار اسـت. در رسم فکری، باوری و یقینی 

جـز این نیسـت: اعـدام!" 

آخرین روز یک محکوم، رجمه بنفشه فریس آبادی، نرش چشمه، چاپ ششم 1399، ص 41
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اوایـل قـرن نوزدهـم میـالدی در فرانسـه، کتابـی 
بـا انگیـزه ای انتقـادی و بـدون ذکـر نـام نویسـنده 
منتشـر شـد. انتشـار کتـاب بـا بازخوردهـای مثبتی 
روبه رو شـد و توانسـت توجه بسـیاری از شـهروندان 
بـه خصـوص مردان قانـون را بـه خود جلـب کند. با 
این وجود، بعد از گذشـت سـه سـال، نویسنده کتاب 
تصمیـم گرفـت کـه بـا افـزودن مقدمـه و نـام خود، 
کتـاب را تکمیـل کنـد. ویکتـور هوگو1 کـه از عادی 
بودن مسـئله اعـدام به وسـیله گیوتین2 خشـمگین 
بـود، پـس از مشـاهده اعـدام محکومـی در میـدان 
شـهر تصمیـم گرفـت کتابـی بنویسـد تـا بـه انتقاد 
از آن بپـردازد. در مقدمـه کتـاب "آخریـن روز یـک 
محکـوم" هوگـو با ذکـر دالیلی سـعی بر زیر سـوال 
بـردن نحـوه  اجـرای عدالـت در آن روزگار فرانسـه را 
دارد و روایـت هـای تاریخی متعـددی را از محکومان 
بـه اعـدام  بازگـو مـی کنـد. در یکـی از روایت هـای 
تاریخـی، هوگـو بـه نقـش مهمـی کـه گیوتیـن در 

انقـالب کبیـر فرانسـه3  ایفـا کـرد می پـردازد: 
" در زمـان انقـالب مراقـب اولیـن سـری کـه از بدن 

جـدا مـی  کنیـد باشـید چـرا کـه آن سـر، اشـتهای 
مـردم را بـه انقـالب چنـد برابـر می کنـد."4 

1- ویکتور ماری هوگو )1885–1802(؛ شاعر، داستان نویس و نمایشنامه نویس پیرو 
سبک رومانتیسم فرانسوی

2 - گیوتین )Guillotine(، نام دستگاهی است که برای اجرای مجازات اعدام از 
طریق قطع سر به کار می رفت.

3 - انقالب کبیر فرانسه )17۹۹–178۹(، دوره ای از دگرگونی های اجتماعی - سیاسی 
در تاریخ سیاسی فرانسه است.

4 - آخرین روز یک محکوم، رجمه بنفشه فریس آبادی، نشر چشمه، چاپ ششم 13۹۹، 
ص 17

علی تیموریعلی تیموری

پایان گیوتین
نگاهی به کتاب آخرین روز یک محکوم اثر ویکتور هوگو

هوگـو معتقـد اسـت مسـئله آمـوزش و پـرورش، راه 
اصلـی اصالح جامعه اسـت و گرفتن جـان فردی که 
بـه میل خـود و یا غیر، راه خطا را رفته اسـت کمکی 
بـه اصـالح جامعـه نخواهـد کـرد و وجـود سـر های 
بریـده در میـدان شـهر درس عبـرت نخواهـد شـد. 
هوگـو برای اثبات اسـتدالل هایش، مجـازات اعدام را 
در برابـر یـک جرم قـرار می دهد تا سـنگینی بار آن 

را مقایسـه کنـد و بـه دو نتیجه می رسـد:
" یـک: فـردی که شـما مجازاتش می کنیـد خانواده 
و پـدر و مـادری نـدارد کـه در ایـن صـورت هیـچ 
تعلیـم و آموزشـی ندیـده و فاقـد وابسـتگی ذهنـی 
یـا عاطفـی اسـت. در حقیقـت شـما او را بـه خاطـر 
آن کـه بی ریشـه و بـدون حامـی، همـه  کودکـی اش 
را روی زمیـن از ایـن سـو بـه آن سـو خزیده اسـت، 
مجـازات می کنیـد! شـما او را وادار می کنیـد تـاوان 
سـنگین تنهایـی و انزوایـی را بپردازد که شـما آن را 
بـه او تحمیـل کرده ایـد!  تقصیر به گردن سرنوشـِت 
اوسـت، نه بـه گردن خـودش. شـما در حقیقت یک 
بی گنـاه را مجـازات می کنید. دو: فـردی که محکوم 
بـه اعدام می شـود قطعا خانـواده ای دارد. به راسـتی 
گمـان می کنید ضربه ای که شـما به گـردن این فرد 
می زنیـد، فقط خـودش را مجـروح می کند؟ شـما با 
اعـدام این شـخص، همـه   اعضای یک خانواده را سـر 
می بریـد و یعنـی باز هـم در حقیقت انسـان های بی 
گنـاه را مجـازات کرده اید. چـه قانوِن کـور و خالی از 
درایتـی کـه به هر سـمت کـه بچرخد باز هـم دامن 

یـک انسـان بی گنـاه را می گیـرد."5 
در داسـتان " آخریـن روز یـک محکـوم" بـا روایـت 
اول شـخص مـردی محکوم بـه اعدام روبرو هسـتیم 
کـه اطالعـی از نـام و جرمـی کـه انجـام داده اسـت 
نداریـم. محکـوم در یاداشـت هـای روزانـه خـود از 
افـکار، احساسـات و خاطراتـش مـی گویـد و سـعی 
مـی کنـد آخریـن روزهای زندگـی اش را با نوشـتن 
سـپری کنـد زیرا فکرکـردن به مرگ هراسـی بزرگ 

5- آخرین روز یک محکوم، رجمه بنفشه فریس آبادی، نشر چشمه، چاپ ششم 13۹۹، 
ص 32

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

ماهنامه سرند      شماره هفتادم، مرداد 1400



در او بـه وجـود مـی آورد. هوگـو به ایـن منظور که 
بـه خواننـده القـاء کنـد کـه هر کـس ممکن اسـت 
روزی بـه سرنوشـت فرد محکـوم مواجه شـود، این 
نـوع روایـت را انتخـاب کرده اسـت تا ذهـن جامعه 
را بیشـتر بـه سـمت انتقـاد از مجازاتی کـه جبران 
ناپذیرتریـِن مجازات ها اسـت، بکشـاند. در بخشـی 
از داسـتان هنگامـی کـه محکـوم در زندان به سـر 
می بـرد بـا زندانیانی روبرو می شـود که مجـازات آن ها 
حبـس ابد اسـت؛ مسـئله ای کـه ذهن خواننـده را 
درگیـر این سـوال می کند کـه در چنین موقعیتی 
ترجیـح مـی دهد آزادی بـرای همیشـه از او گرفته 
شـود یـا مـرگ را مـی پذیـرد.  هوگـو در "آخریـن 
روز یـک محکـوم" به مسـئله اعتقادات شـخصی و 
دینـی محکـوم نیز می پـردازد. هنگامـی که فردی 
بـه مجـازات اعـدام محکـوم می شـود ممکن اسـت 
بـه دو شـیوه عمل کند: اول اینکـه از ابتدا اعتقادات 
خـود را بـه کلـی از دسـت مـی دهد و دیگـر وجود 
یـک عالـم دینـی را در کنـار خود موجـه نمی بیند 
و ترجیـح می دهـد تـا حـد تـوان از آن دوری کند. 
دوم ممکن اسـت تـا آخرین لحظـات زندگی خود، 
بـه دعـا کـردن بپردازد بـه امیـد آنکه حکـم او لغو 
یـا مشـمول تخفیـف شـود امـا زمانـی کـه زندگی 
خـود را کامـل از دسـت رفتـه می بینـد، بـه کلی از 
دعـا کـردن ناامیـد می  شـود و بـه اسـتقبال مرگ 
انتهـای داسـتان شـاهد درخواسـت  مـی رود.6 در 
محکـوم از جامعـه و قانـون برای بخشـش گناهش 
هسـتیم چـون بـرای آخریـن بار دختر سـه سـاله 
خـودش را می بینـد و از اندیشـه  عاقبتـی کـه بـر 
سـر دختـر و همسـرش بعـد از مرگـش می افتـد، 
بیـش از قبـل مضطرب می شـود اما قانـون حاکم، 
فرصـت جبرانی بـرای محکومـان به اعـدام در نظر 

نمی گیـرد. 

6- مسئله ای که در فیلم  راه های افتخار، با نشان دادن اعتقادات دو نظامی محکوم به 
تیرباران به خوبی به نمایش در آمده است. راه های افتخار )Glory of Paths(، فیلمی 

ضدجنگ به کارگردانی استنلی کوبریک محصول سال 1۹57 است.
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در سه قسمت پیشـین کارآفرینی از دیدگاه نوآوران، 
بـه بررسـی دیـدگاه جمعـی از کارآفرینان برجسـته 
جهـان پرداختیـم. در ایـن قسـمت به نقطـه نظرات 
تعـداد دیگری از این چهره های تاثیرگـذار می پردازیم.1

تیـم الرا، مالـک شـرکت ورزش هـای آبـی هاوایـی؛ 
چگونـه راهنماهـا می توانند گردشـگران را به طرفدار 

تبدیـل کنند
یـک  هاوایـی،2  آبـی  ورزش هـای  مالـک  الرا،  تیـم 
شـرکت طبیعت گردی دارای مجوز سـطح B، است.3 
ایـن شـرکت در جزیره  مائوئی واقع شـده اسـت. تیم 
فهرسـتی از فعالیت هـای انجام شـده در آن شـرکت 
را تهیـه کـرده اسـت، همچنیـن مـواردی را بـا ما به 
اشـتراک می گـذارد کـه بـه نظـر می رسـد هـم یک 
فرصـت اسـت و هـم یـک وظیفـه بـرای راهنمایـان 
خـود. "مـا ایـن مخاطبـان شـیفته را داریم، امـا این 
مهـم برای یـک بازه  زمانی اسـت، از این رو می توانیم 
بـا اسـتفاده از زمان بـه آن هـا در درک عمیق تری از 
فرهنـگ هاوایی کمک کنیم. ایـن دقیقا همان کاری 
اسـت که به دنبال آن هستیم. ژاک روسـو می گوید: مردم 
از چیـزی کـه دوسـت دارنـد، محافظـت می کننـد، 
درسـت اسـت؟ پـس اگـر بتوانیـم بـه مـردم کمـک 
کنیـم تا عاشـق این تجربیـات شـوند، در این صورت 

از آن محافظـت می کننـد."
1- نوشتار پیش رو ترجمه و تلخیصی است از:

www.growensemble.com 50   Social Entrepreneurs Changing 
the World
 2-Hawaiian Paddle Sports www.hawaiianpaddlesports.com
3- شرکت هایی که اصول زیست محیطی و اجتماعی را برابر استانداردهایی رعایت می 

کنند به شرکت های B موسوم اند.

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی از دیدگاه نوآوران
نگاهی به آموزه های کارآفرینان

قسمت چهارم

آدریـان چانـدرا؛ نیـاز بـه نظـارت محیط زیسـتی در 
صنعـت گردشـگری

بودی سـرف پـالس یوگا4 یـک شـرکت دارای مجوز 
سـطح B در یوویتـا، کاسـتاریکا، اسـت. آن هـا بـه 
میهمانـان خود یـاد می دهند که چگونه موج سـواری 
کننـد، یـوگا تمریـن کننـد و کمـک می کننـد تـا با 
مناطق محلی کاسـتاریکا آشنا شـوند. آدریان در این 
قسـمت دربـاره  مسـیر رشـد و تکامـل بودی سـرف 
پـالس یـوگا، بـه عنـوان الگویـی بـرای گردشـگری 
پایـدار، صحبـت می کنـد، همچنیـن در مـورد درک 
خـود از تعهداتـی کـه در کسـب و کارهـای صنعـت 
گردشـگری و حفـظ منطقه  محلی بـه عنوان منبعی 
کـه  می تـوان از آن کسـب درآمـد کـرد، بـه گفتگـو 
می پردازد."به عنوان یک شـرکت گردشـگری، شـما 
بایـد از هـر منبعی که باعث می شـود تا افـراد جذب 
شـما و منطقـه  گردشـگری شـوند، اسـتفاده کنیـد. 
بنابرایـن، اگـر آلودگـی در ایـن مناطـق زیاد باشـد، 
احتمـاال دیگـر کسـی بـرای تفریـح نخواهد آمـد. از 
ایـن رو، بـه نظـرم یـک فرمـان اخالقـی و متعهدانه 
وجـود دارد کـه بیان می کنـد، از چیزهایـی که به ما 
سـود می رسـاند، محافظـت کنیـم. اگر چه بـه نظرم 
ایـن محافظـت و مراقبت کردن بسـیار خوب اسـت، 
چـون بیشـتر از آنکـه از آن بـه عنـوان یـک تجارت 
سـود شـخصی ببریم، ما در اینجا زندگی می کنیم."

در  موفقیـت  راسـل؛  الیـور  اسـتودارد، مؤسـس  راس 
کارآفرینی اجتماعی و درک ضرورت انجام کارهای مفید

بـرای اولیـن بـار از طریـق کتاب، چگونه یک کسـب 
و کار اجتماعی آگاهانه بسـازید، با راس آشـنا شدم.5 
راس در ایـن کتـاب مفهـوم مشـارکت اجتماعـی و 
کارآفرینـی اجتماعـی را معرفـی می کنـد. در اواخـر 
سـال 2018 راس را در دفتـرش در بویـزی6، مالقات 
کـردم و همان جـا هم بـا او مصاحبه کـردم. در طول 
4-Bodhi Surf + Yoga  www.bodhisurfyoga.com
5-Oliver Russell www.oliverrussell.com

6- پرچمعیت ترین شهر ایاالت آیداهو آمریکا

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتادم، مرداد 1400



ایـن گفتگو متوجـه  آگاهی، سـخاوت و حمایت راس 
از مـدل تجاری پایدار و اجتماعی خواهید شـد. راس 
توضیـح می دهـد کـه چـرا ایجـاد یـک تأثیـر مثبت 
بـرای جبـران خسـارت، از کسـب درآمد مناسـب تر 
اسـت. او همچنین نحوه  مدیریت تعدادی از مشـاغل 
در حـال رشـد و تأثیـر مشـارکت کـردن را بـا مـا 
بـه اشـتراک می گـذارد. "پـول درآوردن بـرای مـن 
کافـی نیسـت. در واقـع کسـب درآمـد بـرای من به 
نوعـی نتیجـه  انجـام کارهـای خـوب در دنیا اسـت، 
کـه  کنـم  راه انـدازی  کاری  و  کسـب  می خواسـتم 

جهـان را بـه جهانـی بهتر تبدیـل کند."

جسـیکا کلنـر از رسـانه  بـارک؛ پیـدا کـردن طرفدار 
بـرای سـازمان تان از طریق بیان داسـتان های واقعی 
بـا جسـیکا در همایش هـای سـطح B در نیواورلئان7 
آشـنا شـدم. جسـیکا و سـایر اعضـای رسـانه  بـارک 
میزبـان یـک جلسـه  کاری فـوق العـاده بودنـد. در 
ایـن جلسـات راهکارهایـی بـرای شـرکت های گروه 
B بـه اشـتراک گذاشـته می شـد تـا بـا بـه اشـتراک 
گذاشـتن داسـتان های خـود و همـکاری بـا سـایر 
را شـروع کننـد.  کار خـود   ،B شـرکت های گـروه
خوشـبختانه جسـیکا پس از این کنفرانس تأثیرگذار 
اجتماعـی، بـرای مصاحبه به ما ملحق شـد. جسـیکا 
بـه سـرعت دربـاره  موضوع داسـتان تعریف کـردن و 
سـاختن اجتماعـی از افـراد خـوب و ارتبـاط برقـرار 
کـردن بـا آن هـا صحبت کـرد. "مـا واقعا بـه تعریف 
کـردن داسـتان های واقعـی اعتقاد داریـم، همچنین 
بـاور داریـم که این روشـی بـرای سـاختن اجتماعی 
از افـراد حامـی یـا حتـی شـروع یک جنبش اسـت. 
صادقانـه بگویـم، ایـن مهـم فقـط زمانـی مؤثـر واقع 
می شـود کـه داسـتانی واقعـی و جالب بـرای تعریف 
کردن داشـته باشـید. افراد زیادی در جهان هسـتند 
کـه می خواهنـد از کاری که ایجادکننـده  یک تغییر 
اسـت حمایـت کننـد، از شـرکت هایی حمایت کنند 
کـه بـه شـیوه ای خـاص خـود را اداره می کننـد، از 

7- شهری در لوئیزیانا آمریکا
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جنبش هایـی حمایـت کننـد کـه موجـب ارتقـای 
سـطح جهان می شـود. با تعریف کردن داسـتان های 
حقیقـی و واقعـی اسـت کـه می توانید افراد درسـت 
را پیـدا کنیـد، افرادی که شـما را حمایـت می کنند، 
زیـرا آن هـا وجـود دارنـد تـا از شـما حمایـت کنند. 
فقـط مشـکل اینجاسـت کـه در حال حاضـر چیزی 

دربـاره  شـما نمی دانند."

کریـس هاچینسـون، مدیـر عامـل گـروه ترباچـت؛ 
پـاداش رشـد شـخصی

گفتگویـی کـه بـا کریـس داشـتم، الهام بخـش بود- 
نمونـه ای از یـک رهبـر واقعی، خودآگاه و اندیشـمند 
اسـت. کریـس و گـروه ترباچـت بـه شـدت به رشـد 
شـخصی متعهد اسـت و توانایی های رهبـری افراد و 
سـازمان ها را گسـترش می دهند. ما دربـاره  رهبرانی 
صحبـت می کنیم که رهبـر پرورش می دهنـد. برای 
رهبـر شـدن خودآگاهـی الزم اسـت و کریس تجربه  
خـود را در کتابـی بـه اسـم، راهنمـای میدانـی برای 
رهبـری که کار می کند، به اشـتراک می گـذارد. "کار 
کـردن با اتـکا به خـود، باارزش ترین کاری اسـت که 
انجـام می دهیـد. ایـن مهم فقط در مورد شـما صدق 
نمی کنـد، بلکـه دربـاره همـه  اطرافیـان شـما هـم 

است."8 صادق 

دیـو فورتسـون، مدیر عامـل لوآکام؛ اهمیت اشـتیاق 
و مقاومـت کردن

دیـو و شـریک اش اریـک و کل گـروه لـوآ۹ بـرای 
کاری کـه انجـام می دهنـد، اشـتیاق دارنـد و بـرای 
انجـام آن زمـان صرف می کننـد. لوآکام یـک آژانس 
در سـانتا باربـارا10 اسـت کـه در ایجـاد جنبش هـای 
پیشـرو تخصص دارد. آن ها از سـازمان هایی حمایت 
تولیـد  بـرای  را  می کننـد کـه می خواهنـد جهـان 

 8-Trebuchet Group www.trebuchetgroup.com
 9-LOACOM www.loacom.com

10- شهری در کالیفرنیای آمریکا

محصوالت بهتر و خدمات رسـانی بهتـر، ارتقاء دهند. 
کار کـردن بـا چنین افرادی، امتیـازی عالی برای من 
محسـوب می شـود، افـرادی کـه بـه منظـور تقویت 
مشـاغل بهتـر کار می کنند، مانند تولیـد محصوالت 
خـوب. آن هـا با چنان شـور و شـوقی ادامه می دهند 
تـا مشـتریان خـود را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. از 
فرهنـگ کاری غنـی و انعطاف پذیـری نیـز برخوردار 
هسـتند. دیـو برخـی از اصـول اساسـی شـرکت اش 
را در اینجـا بـه اشـتراک می گذارد:"شـور و اشـتیاق 
بـرای کاری کـه انجـام می دهیـد باعـث می شـود تا 
در زمان هـای سـخت و دشـوار دوام بیاوریـد. اگـر 
کاری کـه انجـام می دهید را دوسـت داشـته باشـید، 
فرقـی نمی کنـد کـه اوضـاع اقتصـادی خراب باشـد، 
هفته  بدی را پشـت سـر گذاشـتید، یا حتـی یکی از 
مشـتریان خود را از دسـت داده باشـید. شما فقط به 
خالقیـت و سـاختن ادامـه خواهید داد تـا زمانی که 
چیـزی پیـدا کنید که برای شـما مناسـب اسـت. اما 
ایـن نیـز بـا اشـتیاق و شـوق تعریـف می شـود. فکر 
می کنـم مقاومـت، بـه انـدازه  شـوق و اشـتیاق مهم 
اسـت. شـما به دیواری عظیـم برخـورد خواهید کرد 
و بایـد بـه راه خـود ادامه دهیـد، می توانـد در اطراف 
آن، از بـاال یـا پایین و یا از بیـن آن ها حرکت کنید... 
گاهـی اوقـات موفـق می شـوید و گاهی اوقـات خیر. 
به طور مشـابه، به نظرم موفق شـدن هم به شـوق و 
اشـتیاق و هم به مقاومت بسـتگی دارد. اگـر واقعا به 
کاری کـه انجـام می دهید عالقه داریـد و همچنان با 
ایمـان و باور بـه کار خود ادامه می دهید، قطعا رشـد 

بـازار و پیشـرفت را خواهیـد دید." 
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بـه نظـرم موفق شـدن هم به شـوق و اشـتیاق و هم 
بـه مقاومـت بسـتگی دارد. اگـر واقعـا بـه کاری کـه 
انجـام می دهیـد عالقـه داریـد و همچنان بـا ایمان و 
بـاور بـه کار خـود ادامه می دهید، قطعا رشـد بـازار و 

پیشـرفت را خواهیـد دید.
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حـوزه اقتصـاد رفتـاری1 تلفیقی از علوم روانشناسـی 
و اقتصـاد اسـت کـه اطالعـات ارزشـمندی در مورد 
رفتـار آسـیب زای افـراد در قبـال خودشـان بـه مـا 
نشـان مـی دهـد. بـه بیانـی دیگـر اقتصـاد رفتـاری 
چارچوبـی بـرای فهم چرایـی و چگونگی اشـتباهات 
افـراد فراهـم می کنـد. بایـد توجه داشـت خطاهای 
سیسـتماتیک یـا متعصبانـه، بـه طـور قابـل پیـش 
بینـی در بعضی شـرایط خاص رخ مـی دهند. نکاتی 
کـه از حـوزه اقتصـاد رفتاری قابل دسـتیابی اسـت می 
تواننـد بـرای ایجـاد محیطـی که افـراد را به سـمت 
تصمیمـات عاقالنـه تر و زندگی سـالم تـر راهنمایی 
مـی کند، اسـتفاده شـود. ظهـور اقتصاد رفتـاری در 
مقابـل اقتصـاد کالسـیک کـه بـر پایـه تصمیمـات 
عقالیـی مصرف کننـده بـود، رخ داد. تصمیم گیرنده 
منطقـی بـر ایـن فـرض عمل مـی کند کـه تصمیم 
خود را سـبک سـنگین می کند و بهترین تصمیم را 
از نظـر عقلـی بـرای خود می گیـرد. از فـرد منطقی 
ایـن انتظار مـی رود که خواسـته های خـود را بداند 
)چـه در حـال و چه در آینده( و هرگز در دوراهی تصمیم های 
متضـاد هـم قـرار نگیـرد. او کنتـرل کاملـی بر نفس 
خـود دارد و مـی توانـد از وسوسـه هایـی کـه مانـع 
او بـرای رسـیدن بـه اهـداف آتـی اش مـی شـود، 
دوری گزینـد. اقتصـاد کالسـیک از ایـن فرضیـه ها 
بـرای پیش بینی رفتار واقعی انسـان اسـتفاده می کند. 
توصیـه کارکرد اسـتاندارد از این تفکر ریشـه می گیرد 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
What Is Behavioral Economics? www.psychologytoday.com

سروش نقی زادهسروش نقی زاده

اقتصاد رفتاری چیست؟
نگاهی به چیستی اقتصاد رفتاری

کـه افـراد از میان تمـام تصمیمات ممکن خودشـان 
بهتریـن تصمیـم را )بـا کمتریـن دخالـت دولـت( 
بگیرنـد. چـرا کـه خودشـان خواسـته هـای خـود را 
بهتـر از هـر مسـئول دولتـی مـی داننـد. بـه بیانـی 
دیگـر تنها افراد هسـتند کـه بهترین موقعیـت برای 
تشـخیص بهتریـن گزینـه ممکن بـرای خـود را دارا 
هسـتند. در مقابـل، اقتصـاد رفتاری نشـان می دهد 
کـه انسـان واقعـی بـه ایـن گونـه عمـل نمـی کند. 
انسـان هـا قـوه درک محـدودی دارنـد و در کنتـرل 
نفـس خود تقـال می کنند. مـردم غالبـا تصمیمی را 
مـی گیرند که آن ها را شـادتر کنـد و یا حس خوبی 
بـه آن هـا بدهـد. آن هـا بـه سـمت تصمیمـی مـی 
رونـد کـه بیشـترین جذابیـت در لحظـه را در مقابل 
خوشـحالی در بلند مدت برایشـان داشـته باشد مثل 
مصـرف مـواد مخـدر یـا پرخـوری! آن هـا به شـدت 
تحـت تاثیر شـرایط حاضر هسـتند و معمـوال کمتر 
نظـری دربـاره این که فردا یا سـال بعد چه خواسـته 
ای خواهند داشـت، دارنـد. همانطور که دنیل کانمن 
مـی گویـد: »بنظر مـی آید کـه اقتصاد کالسـیک و 
اقتصـاد رفتاری دو گونه جانـوری متفاوت را توصیف 
مـی کننـد.«2 اقتصاد رفتاری نشـان می دهـد که ما 
گونـه هایـی هسـتیم کـه به طـور اخـص متناقض و 
مسـتعد بـه خطا هسـتیم. ما یـک هـدف را انتخاب 
مـی کنیـم و گاهـی بـر خـالف آن عمـل مـی کنیم 
چـرا کـه کنترل نفس، ما را از رسـیدن بـه اهدافمان 
بازمـی دارد. اقتصـاد رفتـاری علـت ایـن خطاهـای 
تصمیماتـی را در طراحـی ذهـن انسـان پیـدا مـی 
کنـد. عصـب شناسـان معتقدنـد کـه مغز متشـکل 
از قسـمت هـای متفـاوت متعددی اسـت )پـردازش 
هـای ذهنـی روانـی( کـه هـر کـدام منطـق خـود را 
دارنـد.3 بـروکاس و کاریلـو4 معتقدند کـه ذهن، گونه 
2-Kahneman Daniel )2011( Thinking ,Fast and Slow ,New 
York :Farrar ,Straus and Giroux
3-Kurzban Robert .)2011( Why Everyone( Else )Is a Hypocrite: 
Evolution and the Modular Mind .Princeton University Press
4-Brocas I ,.Carrillo JD .)2013( Dual-process theories of 
decision-making :A selective survey .Journal of Economic 
Psychology ,dx.doi.org/10.1016/j.joep2013.01.004.
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ای زنـده و مجموعـه ای از نظـام هایـی اسـت که 
بـا یکدیگـر در تعامل انـد. نکته طالیی این اسـت 
کـه مغـز یـک نظـام دموکراتیـک اسـت.5 بدین 
معنـا کـه هیـچ بخشـی تصمیـم گیرنـده غالب 
مغز نیسـت. در حقیقت اهداف رفتـاری یک فرد 
رسـیدن بـه خوشـحالی مطلق اسـت و رسـیدن 
بـه این هـدف نیازمند همـکاری چندین منطقه 
مغـز اسـت. بایـد در نظر داشـت اقتصـاد رفتاری 
تالشـی بـرای ادغـام یافته هـای روانشناسـان از 
رفتـار انسـان بـا یافته هـای اقتصـادی اسـت. با 
توجـه بـه این نکتـه، اقتصـاد رفتاری به مـوازات 
روانشناسـی ادراکی حرکت می کنـد و هدف آن 
هدایـت افـراد بـه سـوی رفتـار هـای سـالم تر با 
تصحیـح موانـع احساسـی و ادراکـی آنـان برای 
دسـتیابی بـه منافـع فـردی اسـت.6 در نهایـت، 
اقتصـاد رفتـاری راه هایی پیشـنهاد مـی کند که 
چگونـه سیاسـت گذاران مـی تواننـد محیطی را 
بازسـازی کننـد تـا تصمیمـات بهتـر را تسـهیل 
کننـد.7 بـه عنـوان نمونـه، نحـوه چیدمـان مواد 
غذایـی کـه در مـدارس عرضـه می شـود مـی تواند 
کـودکان را به خرید بیشـتر مواد مغـذی و مفید 
هدایـت کنـد )مثـال گذاشـتن میـوه جـات در 
معـرض دید، گذاشـتن دسـتگاه های نوشـابه در 
نقـاط دوردسـت یا نیاز به پرداخت نقد برای دسـر 
و نوشـیدنی هـای شـیرین( نتیجتا، پیـام اقتصاد 
رفتـاری ایـن اسـت کـه انسـان هـا به گونـه ای 
طراحی شـده اند که در انتخاب هایشـان اشـتباه 
کنند و نیاز به هل داده شـدن به مسـیر درسـت 
بـرای گرفتـن تصمیم بهتر هسـتند؛ فهـم اینکه 
انسـان ها کجا به اشـتباه مـی روند مـی تواند به 
آن هـا بـرای انتخاب مسـیر درسـت کمک کند. 
ایـن شـیوه ، باعـث تکمیـل و هـم افزایـی مدل 

تصمیـم منطقی می شـود.

 5-Tononi ,Giulio .)2012( Phi :A Voyage from the Brain to 
the Soul .Pantheon
 6-Loewenstein ,George ;Haisley ,Emily“ )2008( The 
economist as therapist :The methodological ramifications 
of“ light ”paternalism ,”in Andrew Caplin And Andrew
 7-Sunstein ,CR )2014( Why Nudge ?New Haven :Yale 
University Press.
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احساس می کنم از کتاب ها می ترسم
به مناسبت ده مرداد زادروز محمود دولت آبادی
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احسـاس می کنم از کتاب ها می ترسـم. هـر وقت خود 
را در میـان کتاب ها می بینم، بـا صراحت بی رحمانه ای 
احسـاس نادانـی می کنـم. جهل! هیهات! بـا این جهل 
ثقیـل و انبـوه، چگونـه می تـوان زندگی کـرد؟ چگونه 
می تـوان زندگـی را شـناخت و توجیـه کـرد؟ چگونـه 

می توان در سرنوشـت آن دخالت داشـت؟
بریده ای از نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی
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