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سقف خانه ای خراب شده است و هر آن امکان دارد فروبریزد. 

در چنین رشایطی تعمیر سقف خانه رضورت دارد یا خرید فرش؟

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و یکم، شهریور 1400
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سپهر ساغریسپهر ساغری

تنها در تنگنا
درباره کنشگری در جوامع در حال توسعه ایران و افغانستان

با نگاهی به ایستادگی احمد مسعود در برابر طالبان

سخن آغازینسخن آغازین

عمومـا از وضـع خـود گلـه مندیـم و تقریبـا در هیچ 
سـطحی و هیـچ موضوعی خود را مقصـر نمی دانیم. 
تفاوتـی هـم نمی کنـد که شـهروند عادی باشـیم یا 
مسـئولی صاحب منصـب! از میادین ورزشـی گرفته 
تـا سیاسـت، داور یـا فـالن دولـت خارجـی، دخل و 
تصـرف دارد امـا هیچ مسـئولیتی متوجه ما نیسـت. 
یـک نمونـه موخـر ایـن دسـت پندارهـا وضعیـت 
افغانسـتان اسـت. بیگانـگان که بـا توپ و تانـک وارد 
افغانسـتان شـده بودند پس از بیست سال کشور را از 
طالبـان گرفته و مجـدد به طالبان تحویـل دادند! اما 
یـک جـای این واقعیت تلـخ می لنگد! چـرا آمریکا و 
متحدانـش می توانند افغانسـتان را اینگونـه به بازی 
بگیرنـد؟ مگـر نـه این اسـت که همیـن آمریـکا، در 
جنـگ جهانی دوم آلمان و ژاپن را هم تسـخیر کرده 
بـود؟ پـس چرا ایـن کشـورها ملعبـه دسـت آمریکا 
و دیگـر قـدرت هـای جهانـی نشـدند؟ چـرا آمریـکا 
مـی توانـد در ایـران کودتا کنـد اما در سـوئد یا نروژ 
خیر؟1 ماجرای افغانسـتان و ایران شـاید جانکاه باشد 
امـا غیرمنطقـی نیسـت! ایـن منطق تاریخ اسـت که 
اگـر مردمانـی نتوانند جامعه تشـکیل دهنـد، نگرش 
علمـی اتخـاذ کننـد و با تکیـه بـر نـوآوری و فناوری 
مشـکالت جمعـی را حل کنند، ارزش هـای مدرن و 
روزآمـد را بـا نهادسـازی، فعالیـت صنفی و سیاسـی 
بیمـه کنند و توسـعه دهند، در بزنگاه هـای تاریخی 
مـی تواننـد به سـیاهچاله تاریـخ فروغلتنـد. این یک 

1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: کمدی کودتا
 www.sarandmonthly.com

حقیقـت محض اسـت کـه اگـر مردمان یک کشـور 
حـس ملیت نداشـته باشـند و به آتـش قومگرایی یا 
تفاوت های دینی فروغلتند، دسـت بیگانگان را برای 
سـودجویی بازمـی گذارند. افغانسـتان نمونـه بارز آن 
اسـت. فرصـت تاریخی بیسـت سـاله تشـکیل دولت 
مدرن، ولو فاسـد، ارتبـاط با دنیای آزاد ولو سـودجو، 
ایـن فرصـت را در اختیـار طبقـه متوسـط قـرار داده 
بـود تـا رفتـه رفتـه خـود را ثابت کنـد و بر سـاختار 
حکومـت و دولـت اثر بگـذارد اما ملغمه ای از فسـاد، 
قـوم گرایـی و فقدان اولویت بندی درسـت، یک پیام 
مشـخص داشـت؛ همـه آنچـه در این بیسـت سـال 
کاشـته شـده بـود بـر بـاد رفـت! حتـی ارتـش ۳00 
هـزار نفـری مجهز به تـوپ، تانک و هواپیمـا در برابر 
۷0 هـزار جنگجوی عمدتا مسـلح به سـالح سـبک، 
از هـم پاشـید و بی هیـچ مقاومتی کشـور در اختیار 
کسـانی قرار گرفت که دنیا را از دریچه 1400 سـال 
پیـش صحرای عربسـتان مـی بینند. با ایـن توضیح، 
در نوشـتار پیـش رو بـه تعریـف کنشـگری و فقدان 
اولویـت بنـدی درسـت، در جوامـع در حـال توسـعه 

ایران و افغانسـتان مـی پردازیم.

مردم افغانستان و ایران؛ دو روی یک سکه؟

پیـش از ایـن بـه فقـدان اولویـت بندی درسـت در 
جوامع در حال گذار و سـنتی اشـاره کـردم.2 با این 
حـال اولویـت بندی چیسـت و چه ضرورتـی دارد؟ 
شـاید به یاد داشـته باشـید که چندی پیش کلیپی 
بین ایرانیان دسـت به دسـت می شـد که بخشـی 
از یـک مسـابقه تلویزیونـی در افغانسـتان را نشـان 
می داد. در این مسـابقه سـوالی مطرح شد در مورد 
ضعیـف تریـن پول ملی دنیا، که پاسـخ ریـال ایران 
بـود. جـدا از حـس تحقیر و بعضـا خشـم ایرانیان، 
نیمـه دیگـر ماجـرا قابل تامل تر اسـت. چرا دسـت 

2- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: اولویت های گمشده
 www.sarandmonthly.com
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اندرکاران این مسـابقه و بسیاری از مردم افغانستان 
در مـورد چرایـی فسـاد در کشورشـان ایـن میـزان 
حساسـیت نداشـتند؟ اساسـا جدا از نیت طراح این 
سـوال، ارزش پـول ملـی ایرانیـان چـه کمکـی بـه 
وضـع افغانسـتان مـی کـرد یا مـی کند؟ شـاید در 
نـگاه اول بـه نظر برسـد که چنین تحلیلی درسـت 
نیسـت و در همـه جـای دنیـا بـه چنیـن مـواردی 
پرداختـه مـی شـود امـا باید گفـت جوامعـی چون 
جوامـع ما و افغانسـتان قابـل قیاس بـا جامعه نروژ 
یـا ژاپـن نیسـتند. به بیانـی دیگر مـا در یک فضای 
توسـعه نیافتـه بـا هـزاران کار نکـرده به دنیـا آمده 
ایـم و دو گزینـه بیشـتر نداریم یا برویم یا بسـازیم. 
بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی رسـد اکثریـت جوامع 
خاورمیانـه ای گزینـه دیگـری را انتخاب کـرده اند: 
سـکوت! سـکوت یـا انفعـال ایـن جمعیـت عظیـم 
خاکسـتری موجب می شـود تا کنشگران اجتماعی 
ایـران و افغانسـتان تنها بمانند و در نتیجه شـرایط 
بدتـر شـود. نمونـه آن کـه در جریـان کسـب و کار 
خوانـدن وکالـت و تالش برای نفی اسـتقالل کانون 
وکال، همـه شـهروندان و حتـی دسـتگاه قـدرت در 
بلندمـدت، متضرر می شـوند. بـا این حـال اولویت 

هموطنان ما چیسـت؟ نگاهی بـه پلتفرم اجتماعی 
کارزار که کنشـگری اجتماعی در قالب جمع آوری 
امضـا بـرای موضوعـات مختلـف را مدیریـت مـی 
کنـد، اطالعات جالبـی در اختیار ما قـرار می دهد. 
بـه عنـوان نمونـه کارزار درخواسـت لغو برخـورد با 
سـگ گردانی و اصـالح قوانیـن ایـن حـوزه3 بیش از 
دویسـت هـزار امضا جمـع آوری کرده اسـت اما در 
همیـن پلتفـرم اساسـا در مورد صیانت از اسـتقالل 
کانون وکال، کارزاری تشـکیل نشـده اسـت! آشـکار 
اسـت کـه اگـر بنا بـه اولویت بنـدی باشـد، اولویت 
با راه اندازی کارزار برای حمایت از اسـتقالل کانون 
وکال اسـت. بـه بیانی روشـن تر اگر وکیل مسـتقل 
از دسـتگاه قدرت نباشـد چگونه می تواند از حقوق 
مـوکل خـود کـه به اتهـام سـگ گردانی بازداشـت 
شـده، حمایـت کنـد؟! در نمونـه ای دیگـر، جامعه 
ایـران نسـبت به عدم واردات واکسـن بسـیار کنایه 
زد و یـا حتی فحاشـی کـرد اما کمتر کسـی حاضر 
شـد کارزار درخواسـت واردات واکسن را امضا کند! 
کمااینکـه کارزار "اعتراض نسـبت به تأخیـر وزارت 
بهداشـت در خرید واکسـن" کمتـر از دو هزار امضا 

3- درخواست لغو برخورد با سگ گردانی و اصالح قوانین این حوزه 
 www.karzar.net/dog
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جمـع کـرد در مقابـل کارزار "درخواسـت پیگیری 
مطالبات هواداران باشـگاه اسـتقالل" بیش از 4 هزار 
امضـا جمع کـرد!4 چـرا واردات واکسـن، اسـتقالل 
کانـون وکال، وضعیـت ناگـوار رزیدنـت هـا، ازدواج 
کـودکان و بسـیاری مـوارد مشـابه آن قـدر محـل 
توجه نیسـت که وضعیت اسـتقالل و پرسـپولیس؟ 
چـرا جامعه ایـران آن قدری که برای فیلـم برداری 
پسـر نوجوانـی از آلـت تناسـلی اش سـر و دسـت 
شـکاند،5 نسـبت به اسیدپاشـی به صـورت زنان در 
اصفهـان واکنـش نشـان نـداد؟ چـرا آن قـدری که 
فیلـم رابطه جنسـی زهـرا امیرابراهیمی6 دسـت به 
دسـت شـد، کتب توسعه در کشـور دست به دست 
نشـد؟! شـهروندی که برای مشروب و سیگار هزینه 
مـی کنـد اما بـرای خرید کتاب، قیمت پشـت جلد 
آن را بهانه می کند، بیش از آنکه مسـائل اجتماعی 
برایـش دغدغـه زندگـی باشـند، لغلغه زبانی اسـت 
یـا فرصتـی بـرای فیگـور روشـنفکری در فضـای 
مجـازی! ایـن دیگر تقصیـر حکومت نیسـت! پیامد 
چنین رویکردی هزینه سـنگین معدود کنشـگران 
اجتماعـی و بازگشـت بـه عقـب یک جامعه اسـت. 
مشـابه آنچه در افغانسـتان روی داد. احمد مسـعود 
چون بسـیاری از کنشـگران منطقه، فقـط از میزان 
خشـونت طـرف مقابـل یـا دخالـت بیگانـگان رنج 
نمـی بـرد بلکـه سـکوت، منفعـت طلبـی و فقدان 
اولویـت بنـدی درسـت مسـائل هـم منجر بـه تنها 
مانـدن او شـده اسـت. وقتـی بـه تظاهـرات زنـان 
در افغانسـتان مـی نگریـم تعـداد معترضیـن قابـل 
شـمارش انـد! چگونـه اسـت کـه در یـک کشـور 
حـدودا ۳8 میلیـون نفـری، عموما در برابـر طالبان 
سـکوت کرده انـد؟ باید معترف بـود جامعه جهانی 
بـر پایه اراده نداشـته آزادی خواهان و دسـت باالی 
مرتجعیـن، تصمیـم گرفته اسـت. عرصه سیاسـت 
عرصـه انتفـاع اسـت و نه اخـالق! بجای بـد و بیراه 
گفتـن بـه سیاسـت یـا زیرسـوال بـردن این یـا آن 

4- قابل تامل تر آنکه کم نبودند کسانی که بجای مخاطب قراردادن مسئولین کشور از 
نهادهای بین المللی درخواست واکسن می کردند!

www.sarandmonthly.com 5- میتینگ کوروش
6- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: از زهرا تا شهرزاد
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کشـور، کالهمـان را قاضـی کنیـم! وقتـی خودمان 
نسـبت بـه محیـط اطرافمـان یا بـی توجهیـم یا بر 
اسـاس اولویـت هـای درسـت اقـدام نمـی کنیم، 
چـه انتظاری از شـرق و غرب عالم داشـته باشـیم؟ 
اساسـا دغدغـه های ما نسـبت چندانی بـا نیازهای 
بنیادین جامعه ندارد. به عنوان نمونه در کشـورمان 
دسـت کـم حـدود 2.5 میلیـون نفر مبتال به سـوء 
تغدیـه هسـتند۷ در چنیـن شـرایطی تـالش برای 
حـل این معضـل اولویـت دارد یـا جمـع آوری غذا 
برای حیوانات؟ آشـکار اسـت که چرا واژه اولویت را 
بکار برده ام. جامعه انسـانی سـالم، آگاه و مسئولیت 
پذیـر مـی تواند محیطـی امن بـرای حیوانـات هم 
فراهـم آورد امـا برعکـس آن امـکان پذیـر نیسـت! 
در حقیقـت بسـیاری از کنشـگران ایرانـی بـا گرته 
بـرداری از ملـل متمدن غرب و شـرق و بدون توجه 
به سـیر تاریخـی این جوامع و البته شـرایط کنونی 
جامعـه ایران، نگهـداری از حیوانات و مواردی از این 
دسـت را کنشـگری می دانند غافـل از آنکه چنین 
رویکـردی گرچـه مهـم و ضـروری اسـت امـا قویـا 
به نسـبت شـرایط انسـانی حاکم بـر ایـن جغرافیا، 

اولویت نیسـت!
www.salamatnews.com  7- سهم ایران از گرسنگان جهان

چـرا آن قـدری کـه فیلـم رابطـه جنسـی زهرا 
امیرابراهیمـی دسـت بـه دسـت شـد، کتـب 
توسـعه در کشـور دسـت بـه دسـت نشـد؟! 
شـهروندی که برای مرشوب و سـیگار هزینه 
مـی کند امـا برای خرید کتاب، قیمت پشـت 
جلـد آن را بهانـه مـی کنـد، بیـش از آنکـه 
زندگـی  دغدغـه  برایـش  اجتامعـی  مسـائل 
باشـند، لغلغـه زبانـی اسـت یـا فرصتـی برای 

فیگـور روشـنفکری در فضـای مجـازی! 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و یکم، شهریور 1400
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" لـب هـای پـر و بـه هـم فشـرده اش از زیر سـبیل انبوه و سـیاهش توی 
چشـم مـی زد، چیـن گوشـه  لـب هایـش پـر بـود از نارضایتـی و خـرده 
چیپـس. زیـر سـایه  آفتـاب گیـِر سـبز کاله، چشـمان متکبـِر زرد و آبی 
"ایگنیِشـس" خیـره شـده بودند به مردمی که زیر سـاعت فروشـگاه هولمز 
انتظـار مـی  کشـیدند. در میان جمعیت دنبال نشـانه هایی از بدسـلیقگی 
در لباس پوشـیدن می  گشـت. ایگنیشس متوجه شـد که بیشتر لباس ها 
بـه قـدری نـو و گران بودند که کامال می شـد توهینی به سـلیقه و نجابت 
به حساب شـان آورد. داشـتِن هر چیز نو و گران قیمت نشـانه  خدانشناسی 
و عـدم درک هندسـه بـود، حتی ممکن بود وجود روح را زیر سـوال ببرد. 

خـود ایگنیشـس راحت و معقـول لباس پوشـیده بود."
اتحادیه  ابلهان، ترجمه پیمان خاکسار، تهران، چاپ نهم، سال 1395، نشر چشمه، ص 467
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جـان کنـدی تـول1 را می تـوان از جملـه افـرادی 
دیکنسـون۳  امیلـی  و  ون  گـوگ2  ونسـان  ماننـد 
دانسـت کـه پـس از مرگشـان بـه شـهرتی قابـل 
توجـه دسـت یافتنـد. جـان دانش آموختـه رشـته 
ادبیـات انگلیسـی بـود و در مقطعـی بـه تدریس در 
دانشـگاه نیـز پرداخـت. زمانی که بـه عضویت ارتش 
آمریـکا در آمـد بـا ماشـین تحریری که از دوسـتش 
قـرض گرفتـه بـود، کتابی نوشـت که اکنـون برخی 
از منتقـدان آن را بهتریـن رمـان کمـدی قـرن مـی 
داننـد؛ اتحادیـه   ابلهـان!  با ایـن حال اتحادیـه ابلهان 
زمـان حیات نویسـنده اش مـورد قبول هیچ ناشـری 
قـرار نگرفـت و 9 سـال پـس از خودکشـی جـان 
کنـدی تول در سـن ۳2 سـالگی و به واسـطه  تالش 
 هـای خسـتگی ناپذیـر مـادرش، کتـاب چـاپ شـد. 
یـک سـال پـس از آن "جان" توانسـت برنـده جایزه 
پولیتـزر4 شـود و در دنیای ادبیات بسـیار مورد توجه 
قـرار بگیـرد. اتحادیـه  ابلهان داسـتان پسـری چاق و 
تنبـل با سـِن سـی و چند سـاله اسـت کـه تخصص 
و تحصیالتـش مربـوط به قرون وسطاسـت و همواره 
سـعی مـی کنـد زندگـی را از دریچـه  کتاب فلسـفه  
مـورد عالقـه اش ببینـد. "ایگنیشـس جـی رایلی" با 
مـادر سـالخورده اش در محله ا ی فقیرنشـین زندگی 
می کنـد؛ بـه جـز دوسـتی کـه برایـش گاهـی نامـه 
می نویسـد، دوسـت دیگـری نـدارد و عالقـه ای هـم 
بـه بـودن در اجتمـاع نـدارد و معموال بـدون مادرش 
از خانـه خـارج نمی شـود؛ بنابرایـن ترجیـح می دهد 

1- رمان نویس آمریکایی )19۳۷-1969(
2- نقاش پُست  امپرسیونیسم هلندی  که آثار او تأثیر گسترده ای بر هنر سده 20 

میالدی داشت. )185۳-1890(
3- شاعر آمریکایی )18۳0-1886(

4- جایزه پولیتزر )Prize Pulitzer(، جایزه ای معتبر در آمریکا در بخش 
روزنامه نگاری، ادبیات و موسیقی است.

علی تیموریعلی تیموری

اتحادیه  ابلهان
نگاهی به کتاب اتحادیه  ابلهان اثر جان کندی تول

در اتـاق خـودش بمانـد و خود را سـرگرم یادداشـت 
هـای تاریخـی و فلسـفی کند یا بـه تماشـای برنامه  
مربوط به کودکان بنشـیند. داسـتان از جایی شـروع 
می شـود کـه بـه علـت تصـادف مـادرش مجبـور به 
کار کـردن در محیط هـای مختلف می شـود تا بتواند 
بدهـی مادرش را بپـردازد و از فروش خانه جلوگیری 
کنـد که بـه دنبـال آن ماجراهـا و اتفاقـات متعددی 

می دهـد.  رخ 

" در پایان اولین روز کاری ام احسـاس خستگی بسیار 
می کنـم. هـر چنـد، دوسـت نـدارم بـه خـود تلقین 
کنـم که دلسـرد یا افسـرده یـا مغلوب شـده ام. آقای 
گونزالـز، رئیـس مـن، بـه وضـوح عقـب مانده اسـت 
ولـی بـدون شـک آدم دلپذیـری اسـت. دائمـا نگران 
اسـت کـه مبـادا بـا انتقـاد از عملکـرد کسـی باعـث 
رنجشـش شـود. در واقـع می شـود گفـت او پذیرای 
هـر چیـزی هسـت و بنابراین به طرز خوشـایندی به 

شـیوه  عقب ماندگـی خـودش دموکرات اسـت. "5

می تـوان میان شـخصیت های اصلی کتـاب اتحادیه  
ابلهـان و ناطـور دشـت6 شـباهت هایی  پیـدا کرد که 
در واقـع هـر کدام به نوعـی در انزجار از جریان حاکم 
در زندگـی آن زمـان به سـر می برنـد. از عمده دالیل 
موفقیـت کتـاب اتحادیه  ابلهان، شـخصیت پـردازی 
قـوی آن اسـت. شـخصیت هـای دیگـر داسـتان که 
بـه نوعـی در ارتبـاط بـا یکدیگر ند، بسـیار جـذاب و 
ماجراهـای طنـز و خواندنی ای دارنـد. اتحادیه  ابلهان، 
کمـدی کالسـیکی اسـت کـه در ذهـن خواننـده به 
واسـطه  ماجراهـا، شـخصیت هایش و ابتـکاری کـه 
سـعی در تلفیق فلسـفه و طنز دارد، مانـدگار خواهد 
شـد بـه گونـه ای کـه ممکـن اسـت در موقعیت های 
مختلـف زندگـی بـه یـاد آن بیافتیم. منتقـد روزنامه 
حقیقـت  در  را  ابلهـان  اتحادیـه   تایمـز،  نیویـورک 
ناشـرانی می داند که بـا نپذیرفتن رمـان جان کندی 
تـول، ما را از داسـتان های بیشـتر نویسـنده ای نابغه 

محـروم کردند.
5- اتحادیه  ابلهان، ترجمه پیمان خاکسار، تهران، چاپ نهم، سال 1۳95، نشر چشمه، 

ص 100
6- نام رمانی از نویسنده آمریکایی جروم دیوید سالینجر

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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 وجود تو شهری است پر نیک و بد // تو سلطان و دستور* دانا، خرد

سعدی، بوستان، باب هفتم

 *دستور: وزیر
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هـر یـک از ما به سـبکی کـه در طول مسـیر زندگی 
آن را انتخـاب کـرده ایـم، زندگـی مـی کنیـم. ایـن 
انتخـاب بیشـتر بـه جهـت ارزش هـا و اصولی اسـت 
کـه پذیرفتـه و بـه آن باور داریم. شـاید بتـوان گفت 
"اخـالق" مجموعـه ای از همین ارزش ها و باورهایی 
اسـت کـه رفتـار ما را تشـکیل می دهـد. از ایـن رو، 
اخـالق دارای مبنـا بـوده و بـر پایه آن شـکل گرفته 
اسـت. بـدون مبنا هیـچ رفتـار اخالقی قابـل توجیه 
نیسـت. چـرا که نمی تـوان گفت من انسـانی اخالق 
مـدار هسـتم اما بـرای مجموعـه رفتارهـای اخالقی 
خـود، هیـچ پشـتوانه و مبنایـی نـدارم! هنگامـی که 
انسـان مبنـای اخالقـی بـرای رفتارهایـش نداشـته 
باشـد، غیـر قابـل پیـش بینـی مـی شـود و چنیـن 
انسـانی، خطرناک اسـت زیـرا بازتاب اخـالق و رفتار 
بـه اجتمـاع بازمـی گـردد. بـا توجه بـه ایـن مقدمه 
کوتاه، به بررسـی اجمالی سـه مورد از مبانی اخالقی 
فضیلـت گـرا، وظیفـه گرا و نتیجـه گرا مـی پردازیم 
تـا معیـاری کلی برای شـناخت اخالق خویشـتن به 

آوریم. دسـت 

مبنای اخالقی فضیلت گرا
از نظـر سـیر تاریخـی مبنـای اخـالق فضیلـت گـرا، 
کهـن تریـن مبنـای اخالقی اسـت و سـر منشـأ آن 
را مـی تـوان در "اخالق نیکـو ماخوس" اثر ارسـطو، 
جسـت و جـو کـرد. بعدها ادیـان نیز اصـول اخالقی 
خـود را بـر همین مبنا پایه ریزی کردند و گسـترش 
دادنـد. در ایـن مبنـا، درون آدمی، معیـار امر اخالقی 

نسیم داودی پناهنسیم داودی پناه

اخالق، روح جامعه است

نگاهی به مبانی اخالقی فضیلت گرا، وظیفه گرا و نتیجه گرا 

نیسـت. انسـان فـارغ از هر گونه مسـئولیت، گزینش 
و نتیجـه، بـه حکمـی عمـل مـی کنـد کـه بـدان 
مکلـف اسـت. در واقع منشـأ حکـم بیرون از اوسـت. 
بـه عنـوان مثـال ارسـطو در کتـاب خویـش، فضایل 
اخالقـی را برمـی شـمرد و تکلیـف مـی کند فـرد به 
آن هـا عمـل کـرده و در مقابل از رذایـل دوری کند. 
فالسـفه مشـاء نیز که فضیلـت گرا هسـتند، تعریف 
خـود را از اخـالق ارائـه مـی دهنـد. ایشـان بـر ایـن 
باورنـد فضیلـت رفتاری اسـت میان افـراط و تفریط. 
از ایـن رو هـر امری دو سـویه دارد. مثال "سـخاوت" 
در سـویه افراط بـه ایثار کامل و در سـویه تفریط، به 
خساسـت کشیده می شـود. اخالق فضیلت گرا میانه 
را برمـی گزینـد و حکـم مـی دهد سـخاوت فضیلت 
اسـت. بـه واقع اخـالق فضیلـت، نوعی اخـالق میانه 
اسـت اما فـارغ از نتیجـه و مهم تر از آن، شـرایط. به 
راسـتی سـخت اسـت انسـان پیرو اخالق فضیلت گرا 
نباشـد؛ چـرا کـه مسـئولیت در آن انـدک اسـت. در 
واقـع مسـئولیت هـا از پیش بوسـیله نهاد فلسـفی و 
یـا دینـی تعیین شـده و کافی اسـت فرد به واسـطه 
تکلیـف، بـه آن عمـل کند. همیـن که مقامـی واال و 
یـا الهی حکـم داده باشـد، برایش کافی اسـت. دیگر 
چنـدان نیـاز ندارد به نیـک و بد آن حکم بیندیشـد 
و در آن تردیـد کنـد. انسـان های فضیلـت گرا کمتر 
به شـرایط اهمیت می دهند و آن را درک می کنند. 
آنـان رفتـاری را در پیـش مـی گیرند که تکلیفشـان 
اسـت. مثـال فـردی را در نظـر بگیرید که بـه هنگام 
صـرف غذا، تعدادی کودک و یا بزرگ سـال گرسـنه 
را منتظـر خویـش می گـذارد تا به عبـادت اول وقت 
خـود بپـردازد و یـا اگـر حاکم شـرع حکم کنـد زنی 
بایـد سنگسـار شـود و هـر کـه بـه او سـنگ انـدازد، 
ثـواب خواهـد برد. فرد مکلـف فارغ از اینکـه این کار 
انسـانی اسـت و یـا عادالنـه، بـه وظیفه شـرعی خود 
عمـل می کنـد. چنین فردی فارغ از شـرایط موجود، 
بـه حکمی فضیلـت مند عمل می کند کـه در قبالش 

مسـئول است.

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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مبنای اخالق مطلق یا وظیفه گرا
ایـن اخـالق نه بـه پیامـد رفتارهـا توجـه دارد و نه 
به شـرایط خـاص و ویژه. اخـالق وظیفه گرا معتقد 
اسـت اعمـال فـارغ از نتیجـه نیـک و بدشـان، ذاتا 
دارای ارزش و یا ضد ارزش هستند. انسان وظیفه گرا، مادامی 
کـه بـرای تصمیـم گیـری آزاد اسـت و اختیـارش 
سـلب نشـده اسـت، بایـد بـدون توجـه بـه اینکـه 
عمـل و رفتـارش بـرای او منفعـت و خیـر دارد یـا 
نـه، کار درسـت را انجـام دهد. یعنی حتـی اگر عده 
ای در مقابـل عـدم انجـام وظیفـه او نجـات یافته و 
یـا مشـمول سـودی شـوند، تکلیـف آن فـرد انجام 
وظیفـه اش اسـت. از نظـر تاریخـی مبنـای اخالق 
وظیفـه گـرا مبتنـی بـر نظریـات "امانوئـل کانت" 
اسـت. او معتقـد اسـت انسـان پیـش از تصمیـم به 
انجـام کاری، بایـد حکـم ذاتـی آن کار را مـد نظـر 
قـرار دهـد. مثـال وقتـی مـی خواهـد دزدی کند تا 
خـود را از گرسـنگی و مـرگ نجـات دهـد، بایـد از 
خویشـتن بپرسـد آیا عمل "دزدی" خوب اسـت و 
اگـر در جامعـه رواج یابـد، سـودمند خواهـد بود یا 
مضـر و هنگامی کـه یقین یافت امـر دزدی به طور 
مطلق ناپسـند اسـت، باید از آن صـرف نظر کرده و 
بـه وظیفه "درسـت کار بودن" پایبنـد بماند. از این 
رو بـه راسـتی می تـوان گفـت اخالق وظیفـه گرا، 
جزو سـخت ترین و مشـکل ترین اخالق ها اسـت. 
بـه عنـوان مثـال در این مبنـا، راسـت گویی مطلقا 
عملـی نیـک اسـت حتـی اگـر بـه واسـطه نگفتن 
راسـتی، جـان یک یا چند انسـان نجات یابـد. پیدا 
اسـت در چنیـن اخالقـی، هیـچ جایی بـرای دروغ 
مصلحـت آمیز وجود نـدارد! "کانت" قولی مشـهور 
دارد: "راسـت بگـو ولـو افـالک در هم بریـزد." این 
سـخن یعنی انسـان موظف اسـت راسـت بگوید اما 
بـه هیچ وجه موظف نیسـت پیامد راسـت گویی اش 
را بسـنجد. حتـی اگر خیـر و سـودمندی ای در آن 
نباشـد و نتیجـه اش شـر و نگـون بختی باشـد. در 
واقع کانت معتقد اسـت انسـان وظیفه گرا مسـئول 
در هـم ریختن افالک نیسـت. او مسـئول انتخابش 
اسـت و آزادی بـه او ایـن حـق را داده کـه اگر وظیفه ای 
را بپذیـرد، تمـام و کمـال بـه آن عمـل کنـد. هـر 
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چنـد این آزادی اگر در شـرایطی از او سـلب شـود، 
وظیفـه سـاقط می شـود. حقیقتـا به جـای آوردن 
بـار معنایـی این مفاهیـم دشـوار اسـت و از این رو 
اخـالق وظیفـه گـرا، یکـی از سـخت تریـن مبانی 

اخالقی اسـت.

مبنای اخالق نتیجه گرا
همـان طـور که از نـام این اخـالق پیداسـت، آنچه 
اهمیـت دارد، پیامـد و نتیجـه عمـل و رفتـار فـرد 
اسـت. حـال اینکـه آن فرد چـه نتیجـه ای را نیک 
بدانـد و چـه نتیجـه ای را بـد، مالکـی در دسـت 
نیسـت. فـرض بگیریـد مادری شـاهد مـرگ فرزند 
خویـش اسـت و از فـرط فقـر، قـادر به خریـد دارو 
بـرای کودکـش نیسـت. اخـالق نتیجـه گـرا بـه او 
حکـم مـی کنـد دزدی شـبانه از داروخانـه، کاری 
پسـندیده اسـت چون فرزندش از مرگ نجات می یابد. 
همچنیـن اگـر جوانی شـدیدا عالقه داشـته باشـد 
در سـازمانی مشـغول به کار شـود که دارای آزمون 
اسـتخدامی اسـت، به خـود اجازه می دهـد برای به 
دسـت آوردن آن شـغل، فـردی متبحـر را بـه طور 
غیرقانونـی به جای خود به جلسـه آزمون بفرسـتد 
و یـا بـه کسـی رشـوه دهد تا آنچـه را مـی خواهـد، به 
دسـت آورد. برای چنین فـردی تنها نتیجه و پیامد 
مهـم اسـت و نه درسـتی و یـا زشـتی کار. بالعکس 
ایـن نمونـه هـا نیـز وجـود دارد. ممکن اسـت یک 
آزادی خـواه و یـا یـک حاکـم، بـرای محقق شـدن 
خواسـت خویش و به دسـت آوردن نتیجـه دلخواه 
کـه به زعم خویش سـود و مصلحت عمومـی دارد، 
چشـم خـود را بـه روی کشـته شـدن زن و فرزند و 
یـا مردمان سـرزمینش ببندد. چرا کـه از دیدگاه او، 
به دسـت آوردن هدفی بـزرگ در طوالنی مدت، به 
کشـته شـدن چنـد تـن مـی ارزد. حال بـا توضیح 
اجمالی سـه مبنـای اخالقـی فوق، پرسشـی پیش 
مـی آیـد. کـدام یـک از ایـن اخـالق ها، انسـانی تر 
اسـت و مـا پیـرو کـدام یـک از این مبانـی اخالقی 
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هسـتیم؟ چـه بسـا در طـول زندگـی بـه مصلحت 
خویـش نـگاه مـی کنیـم و هر جـا که یکـی از این 
مبانـی برایمـان منفعـت بیشـتری داشـت، بـه آن 
متمایـل مـی شـویم و ملغمـه ای پدید مـی آوریم. 
ابتـدای  ایـن دقیقـا همـان امـری اسـت کـه در 
بحـث آمـد. انسـانی کـه در جامعه مبنـای اخالقی 
مشـخصی نداشـته باشـد، خطرنـاک اسـت. چنین 
فـردی در اجتمـاع مخاطب قول سـنایی اسـت که 

مـی گوید:

به مار ماهی مانی نه این تمام نه آن 
 منافقی چه کنی یا مار باش یا ماهی

 سنایی، قصاید، 201

بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد، خوب اسـت یـاد آور 
شـویم انسـان موجـودی آزاد اسـت و چـون آزادی 
دارد، حـق انتخـاب و گزینـش بـه او داده شـده اما 
بایـد در نظـر داشـت هـر انتخابـی، مسـئولیتی به 
همـراه دارد. اگر منشـأ حکم بیرون از ما باشـد و ما 
تنهـا مکلف بـدان باشـیم، چگونه می تـوان مدعی 
شـد آن عمـل ارزشـمند اسـت؟ ارزش حقیقـی در 
به دوش کشـیدن مسـئولیت عمل و رفتاری اسـت 
کـه از جانب شـخص در کمال آزادی و هوشـیاری، 
انتخاب شـده باشـد. از این رو تک تک ما در شرایط 
غیـر اجباری، آزاد هسـتیم مبنـای اخالقی خویش 
را انتخـاب کنیـم و مسـئولیت آن را بپذیریـم. ایـن 
همان امری اسـت که فالسفه "اگزیستانسیالیست" 
بـدان توجه دارند. یک اگزیستانسیالیسـت در انجام 
اعمـال و رفتـارش، وسواسـی تمـام دارد. او مدام در 
هـر بزنـگاه، مسـئله را مـی کاود تا ببینـد وجدانش 
چـه رفتـاری را می پسـندد. زیرا وجدان او مسـئول 
انتخابی اسـت که از پیش در کمال آزادی و آگاهی 
برگزیده اسـت. حکـم و مجوز اعمـال وی، در درون 
اوسـت و از بیرون حکمی را نمی پذیرد. اینجاسـت 
کـه اهمیـت "اخـالق" در سـاختار و فرهنـگ یک 

جامعه، آشـکار می شـود.
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ایـده پـردازی مربـوط بـه فرآینـد توسـعه و رسـاندن ایـده 

هـای تجویـزی به دیگران اسـت که معمـوال در محیط های  

تجـاری قابـل اسـتفاده اسـت و توالـی افـکار را از مفهـوم 

اصلـی تـا اجـرا توصیـف مـی کنـد. ایـده ها مـی تواننـد از 

دانـش گذشـته یا حـال، تاثیرات خارجی، نظـرات و عقاید یا 

اصـول رسچشـمه بگیرند. ایـده پردازی می توانـد به صورت 

گرافیکـی، نوشـتاری و شـفاهی بیان شـود. 
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ایـده پـردازی از طریـق روش گرافیکی، نوشـتاری و 
شـفاهی بیـان می شـود و از دانش گذشـته یـا حال، 
نظـرات، تجربیات و عقاید شـخصی نشـأت می گیرد. 
ایـده پردازی معموال در جلسـات همفکـری، انجمن 
بازدیدهـا، رسـانه هـای  هـای آنالیـن، سـمینارها، 
اجتماعـی و تمرینـات تیـم سـازی منسـجم مـی 
شـود. هـر عضـوی از یـک سـازمان، از مدیرعامـل 
گرفتـه تـا کارآموز می توانـد در فرآیند ایـده پردازی 
شـرکت کنـد و بـه طـور خالقانـه به شـرکت کمک 
کنـد. فرآینـد ایـده پـردازی، بیشـتر ناشـی از تالش 
بـرای حـل مشـکل اسـت و در اصـل می تـوان آن را 
مهندسـی معکوس دانست. سـبک های ایده پردازی 
شـامل راه حل مشـکالت، ایده های اشـتقاقی و ایده 

هـای وابسـته بـه یکدیگر اسـت.1 

ایده پردازی چیست و چگونه کار می کند؟
 بـه بیـان سـاده ایده پـردازی عبـارت اسـت از عمل 
دقیـق خلـق ایـده هـا )از تصـور تـا پیاده سـازی در 
دنیـای واقعـی و اجـرا( ایده هـا و عمل ایـده پردازی 
مـی توانـد از سـمت هرکسـی که بـه طـور ملموس 
یـا مسـتقیم بـا یـک تجـارت یـا سـازمان مرتبـط 
اسـت، از جملـه کارکنـان سـطح پاییـن، مدیـران، 
مشـتریان، شـرکا و ذینفعـان ارائـه شـود. ایـده های 
واقعـی می توانند نتیجه جلسـات همفکـری، انجمن 
هـای آنالین، سـمینارها، تمرینات تیم سـازی، بازی 
هـا و شـبکه هـای اجتماعـی باشـد. ایـده پـردازی، 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
www.investopedia.com  Ideation

نرگس مرادینرگس مرادی

ایده پردازی چیست؟
درباره فرآینده ایده پردازی

بخشـی کلیـدی از یـک تجـارت موفـق اسـت. برای 
مثـال شـرکت گـوگل در روزهـای ابتدایـی خـود، 
کارمنـدان را تشـویق مـی کـرد کـه 20 درصـد از 
سـاعات کاری خـود را روی ایده هـای جدیـد کـه 
بـرای خـود کارمنـدان جذابیـت ایجاد می کـرد و به 
صورت بالقوه پاسـخی برای مشـکالت دنیـای واقعی 
بـود، بگذارنـد و روی آن هـا تمرکز کننـد. با توجه به 
رشـد شـرکت، ظاهـرا از ایده پـردازی به انـدازه قبل 
اسـتفاده نمی شـود. ایـن تمرکز بـر ایده پـردازی به 
شـرکت هـا ایـن امـکان را مـی دهـد تـا بـا افزایش 
احتمـال عرضـه محصـوالت جدیـد، افزایـش جذب 
مشـتری و عملکـرد مالی برتر، نوآورانـه عمل کرده و 
یـا توانایـی رقابت داشـته باشـند. نکته این اسـت که 
اگـر کارکنـان تمام زمـان خود را بر نیاز های شـغلی 
متمرکـز کننـد دیگـر فرصتـی بـرای فکر کـردن در 
مـورد اسـتراتژی ها یا محصوالت جدیـد وجود ندارد 

کـه در آنها رشـد یـا بهبـود یابند.

فرآیند ایده پردازی
اگرچـه فرآینـد ایده پـردازی لزوما نبایـد با یک مدل 
جهانی مطابقت داشـته باشـد، اما دسـتورالعمل های 
کلـی وجـود دارد که مـردم می تواننـد از آن ها برای 
بـه حداکثـر رسـاندن اثربخشـی ایـده هـا و راه حـل 
هـای ایجـاد شـده پیـروی کننـد. اول و مهـم تـر از 
همـه آنکـه، ایده پـردازی لزوما با یـک تفکر تصادفی 
ایجـاد نمی شـود. بلکـه ایده ها به گونـه ای معکوس 
طراحـی شـده انـد که با مشـکالت نوظهـور منطبق 
هسـتند. بنابراین بسـیار مهم اسـت که ابتدا مشکل 
را بـه روشـنی مشـخص کـرده و عوامـل اساسـی آن 
را بشناسـید، ماننـد محیـط هـای تجـاری، نیازهای 
مشـتریان، محدودیـت هـای بودجـه و هـر عامـل 
دیگری که در پشـت مسـئله آزاردهنده وجـود دارد. 
هنگامـی کـه نقـاط اصلی مشـکل و علت ریشـه ای 

اقتصاد و کارآفرینی
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آن  مشـخص شـد جلسـات همفکـری و دیگـر 
برنامـه هـای همـکاری مشـترک مـی توانـد در 
جهـت جمـع آوری ایده هـای بالقوه و ایجـاد راه 
حـل هـای احتمالی برای مشـکالت ایجاد شـده 
آغـاز شـود. در حالت ایـده آل، این همـکاری ها 
بایـد کل ذهـن را در هـم آمیزد، زیرا بسـیاری از 
مشـکالت، مستلزم رویکردهای خالقانه و عملگرا 
بـرای دسـتیابی بـه راه حل های مناسـب اسـت. 
موانـع ایـده پـردازی مـی توانـد شـامل محیـط 
هـای خصمانـه، اهداف مبهـم، افراد بسـته، افراد 
گروهگـرا، افـرادی کـه بـه تایید شـدن بوسـیله 
اطرافیـان، بسـیار بهـا مـی دهنـد،2 خودخواهی، 
تیـم هـای بی تجربـه، ناتوانـی در تفکر خـارج از 
چارچـوب و بدبینـی باشـد. انجمن هـای گفتگو 
بایـد از گفتگـوی باز و بدون محدودیت اسـتفاده 
کننـد، یعنـی جایی که شـرکت کننـدگان بدون 
تـرس از تمسـخر، احسـاس امنیـت مـی کنند و 
همـه ایده های آن هـا، از عمیقا آکادمیک گرفته 
تـا خیـال پـردازی هـای گسـترده، بـا اشـتیاق 
پذیرفتـه مـی شـوند و با انصـاف و گشـاده رویی 
بـا آن هـا برخـورد مـی شـود. انبوهی از ایـده ها 
در طـول مراحـل همـکاری ایجاد می شـود و در 
نهایـت بـه یک ایـده غالب که می توانـد اقدامات 
آینـده گـروه را بـه بهتریـن نحـو انجـام دهـد، 
تقسـیم می شـود. ایـده نهایـی در برابر مشـکل 
آزمایش شـده و در صورت نیاز تنظیم می شـود. 
سـپس به طور خسـتگی ناپذیری دوباره روی آن 
ایـده کار می شـود، دوباره آزمایش می شـود و تا 
زمانـی کـه به یـک راه حـل بالقوه کامـل تبدیل 
نشـده، روی آن ایـده کار خواهـد شـد. سـپس 
ایـن ایـده در دنیـای واقعـی اجرا می شـود و اگر 
موفقیـت آمیـز به نظر برسـد، روند ایـده پردازی 

بـه پایان می رسـد.

 2-People-pleaser
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اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و یکم، شهریور 1400

سبک های ایده پردازی 
راه حـل مشـکالت: منظـور از ایـن روش سـاده این  

اسـت که فرد مشـکلی را شناسـایی می کند که 
آن را بعـدا حل مـی کند.

ایـده هـای اشـتقاقی: ایـن سـبک و شـیوه شـامل 

بهبـود ایـده هـای موجـود اسـت.

ایـده هـای وابسـته بـه یکدیگـر: ایـن سـبک برخورد 

چندیـن ایـده ناقـص با یکدیگر اسـت کـه با هم 
ترکیـب مـی شـوند و ایـده ای جامـع و کامل را 

ایجـاد مـی کنند.
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همیشه با تو
رسوده ای از فریدون مشیری به مناسبت 30ام شهریور زادروز ایشان
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به ایرانم، ایران جاودانه ام.
معنای زنده بودن من، با تو بودن است.

نزدیک، دور
سیر، گرسنه
رها، اسیر

دلتنگ، شاد
آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا، مباد!

مفهوم مرگ من
در راه سرفرازی تو، در کنار تو

مفهوم زندگی است.
معنای عشق نیز
در سرنوشت من

با تو، همیشه با تو، با تو، زیستن.

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و یکم، شهریور 1400
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