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محمـود سـریع القلم به نقـل از هوشـنگ نهاوندیان می نویسـد: 
»دیـواری از دروغ و ریـا و پنهان کاری به دور شـاه کشـیده شـده 
بـود. گفته می شـد حتی شـهبانو کـه از حقایق اطالع بیشـتری 
داشـت، پـروای گفتـن واقعیات به شـاه را نـدارد. بدین سـان بود 
کـه امیرعبـاس هویـدا، روشـنفکر آزاده ای کـه سـابقا عقایـدی 
مترقی داشـت به کمک سـازمان های اطالعاتی به صورت اسـتاد 
اعظم توطئه سـکوت درآمد. هنگامی که اشـخاص نـادری جرات 
مـی کردنـد وضع را با شـاه مطـرح کنند، بی درنـگ عصبانی می 
شـد حتـی پرخاش می کـرد و مـی گفت: دولت من خـالف این 
ها را می گوید. شـما شـایعات و مزخرفات میهمانی های شـبانه 

را تکـرار می کنید.«
اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، محمود سریع القلم، 
 چاپ سوم، تهران 1397نشر گاندی، صص 18 و 19
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سپهر ساغریسپهر ساغری

تقویم شاهنشاهی روز دانشجو ندارد!

درباره حقیقت گریزی در جامعه ایران با نگاهی به روز دانشجو 

سخن آغازینسخن آغازین

چندماهـی از کودتـای ۲8 مـرداد گذشـته بـود کـه 
ریچـارد نیکسـون معـاون وقـت ریاسـت جمهـوری 
آمریـکا بـه ایران سـفر مـی کند. سـفر او به تهـران و 
بغـض فروخفته مـردم و بویژه دانشـجویان، با واکنش 
دانشـگاهیان روبرو می شـود. معترضین معتقد بودند 
آمریـکا بـا کودتـای نظامـی ارتش، شـاه را به کشـور 
بازگردانـده و نهـال دموکراسـی نوپـای ایرانـی را لگد 
مـال کرده اسـت. بـه میزانی کـه التهاب در دانشـگاه 
افزایـش مـی یافـت بـر شـدت برخـورد نیروهـای 
امنیتـی افـزوده مـی شـد. بـرای مایـی کـه بـه خون 
و سـرکوب عـادت کـرده ایـم تاریـخ تکرار شـده بود؛ 
احمد قندچی، شـریعت رضـوی و مصطفی بزرگ نیا 
سـه تن از دانشجویان دانشـگاه تهران به ضرب گلوله 
کشـته شـدند. از آن تاریـخ، 1۶ آذر سـال 3۲، بـه نام 
روز دانشـجو نـام گـذاری شـد. بـا ایـن حال ایـن نام 
گـذاری ریشـه مردمی و نـه حکومتی داشـت و طبعا 
بواسـطه دلیل این نام گذاری، مورد پذیرش دسـتگاه 
قـدرت قـرار نگرفـت. از ایـن رو در نوشـتار حاضـر به 
بهانـه روز دانشـجو، بـه حقیقـت گریـزی در جامعـه 
ایـران و مشـخصا عصر پهلـوی دوم خواهیم پرداخت.

صدای مردم بی اعتبار است
انقـالب ۵7 شـاهد  از  پـس  هـای  تمـام سـال  در 
نقدهای شـدیدی علیه تمامیت جمهوری اسـالمی و 
اقتدارگرایی آن بوده ایم. آشـکار است که نه نویسنده 

تـالش می کند جمهـوری اسـالمی را نظامی لیبرال 
دموکـرات در وجـه انـواع غربی آن نشـان دهـد و نه 
اساسـا بنیان گذاران و رهبران نظام اسـالمی، چنین 
وعـده ای داده انـد! بـا این حـال نکته حائـز اهمیتی 
در ایـن بیـن وجـود دارد و آن اینکـه در فرهنـگ ما 
و بویـژه فرهنـگ سیاسـی مـا ایرانیان، بیـش از آنکه 
چیزی برای عرضه داشـته باشـیم با نقد و زیرسـوال 
بـردن دیگری برای خود کسـب هویـت می کنیم! به 
عنـوان نمونـه آنـان که به جمهـوری اسـالمی خرده 
مـی گیرنـد چرا اعتراضـات مردم را اغتشـاش و فتنه 
مـی نامیـد، خود کودتـای ۲8 مـرداد را قیـام ملی و 
انقـالب ۵7 را شـورش ۵7 می خواننـد! پیامد چنین 
نگرشـی روشـن اسـت. پرهیـز از مسـئولیت پذیری 
و تـالش بـرای لوث کـردن حـوادث تاریخی. شـاهد 
مثال آنکـه وقتی کودتای آمریکایی _ انگلیسـی ۲8 
مـرداد، قیام ملی باشـد طبعا اعتراضات دانشـجویان 
و کشـته شـدن سه تن از دانشـجویان دانشگاه تهران 
در آذر همـان سـال هـم اساسـا بـی دلیل اسـت چه 
رسـد بـه اینکـه روز دانشـجو لقـب بگیـرد! بـا ایـن 
حـال بـرای درک بهتـر شـرایط نیـاز اسـت کمی به 
گذشـته بنگریم. مرداد سـال 3۲ در رفراندوم انحالل 
مجلـس، اکثریـت مـردم بـا دولـت مصـدق همدلی 
کردنـد و رای بـه انحـالل مجلـس دادنـد. ۲۵ مرداد 
3۲ شـاه در واکنـش بـه همـه پرسـی، فرمـان عـزل 
مصـدق را صـادر کـرد. سـرهنگ نصیـری فرمانـده 
گارد شاهنشـاهی، نیمـه شـب بـا همراهـی تانـک و 
زره پـوش بـه خانه نخسـت وزیـری رسـید. مصدق، 
فرمـان شـاه را خالف روح نظام سـلطنتی مشـروطه 
دانسـت و دستور بازداشت سـرهنگ نصیری را صادر 
کـرد. خبـر شکسـت کودتـا بـه شـاه رسـید و او که 
بـرای احتیـاط به رامسـر رفته بود به عـراق گریخت! 
بـا ایـن حـال گرچـه به نظـر می رسـید کـه مصدق 
دسـت بـاال را در عرصـه سیاسـی دارد بـه یـک بـاره 
همـه چیز تغییر کـرد. مرحلـه دوم کودتا بـا دخالت 
سـفارت و عوامل آمریـکا، روحانیـون مخالف مصدق 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و چهارم، آذر 1400



5

یر:
صو

ع ت
منب

ت
 گف

چه
اد 

رد
۲ م

ی 8
دتا

کو
در 

ی 
ی س

ی ب
و ب

رادی
د/ 

ردا
۲ م

ی 8
دتا

کو
 از 

س
گلی

ی ان
د پا

ن ر
رد

ک ک
ی پا

 برا
ش

تال
w

w
w.

m
oj

ne
w

s.c
om

و ارتشـیان ناراضی از او به انجام رسـید. ۲8 مرداد 3۲ 
وقتـی تانک هـای ارتش بـه خیابان ها آمدند سـقوط 
دولـت بـی دفـاع چنـدان دور از ذهـن نبود. حـال در 
روز روشـن و در میادیـن شـهر می شـد قـوای نظامی 
را دیـد. پس از چند ماه سـرکوب و بازداشـت حامیان 
مصـدق، در میانـه بغـض فروخفتـه اکثریـت جامعـه 
ایران، دانشـگاهیان پـا به میدان اعتراض مـی گذارند. 
دانشـگاهیان بیـش از بدنه جامعـه ایران بـاور دارد که 
آمریکا دخالت مسـتقیم در سـرنگونی دولت ملی دارد 
و برغـم کودتـای نظامـی، معـاون ریاسـت جمهـوری 
وقـت ایـن کشـور، ریچارد نیکسـون بـه تهـران آمده 
اسـت و »دولـت کودتـا« را برسـمیت مـی شناسـد! 
اعتراضـات در دانشـگاه تهـران بـاال مـی گیـرد و سـه 
تـن از دانشـجویان کشـته می شـوند. ایـن روز در نزد 
تـوده مردم به عنوان روز دانشـجو شـناخته می شـود 
امـا حامیان سـلطنت چـه آن زمـان و چه ایـن زمان، 
عالقـه ای به روبرو شـدن بـا واقعیات ندارنـد. اکثریت 
ایشـان وقایـع ۲8 مـرداد را قیـام ملی و نـه کودتا می 
داننـد و در نتیجـه عجیب نیسـت که صـدای مردم و 

روز دانشـجو را هم برسـمیت نشناسند. 

ریشه های اقتدارگرایی عمیق است
گرچـه شـاه در کوتـاه مـدت توانسـت کودتـای ۲8 
مـرداد را قیـام ملـی بخوانـد، میدانـی در تهـران بـه 
نـام میـدان قیـام ملـی ۲8 مـرداد نـام گـذاری کند 
یـا حتـی روز دانشـجو را هم نادیده بگیـرد اما منطق 
علم سیاسـت گـوش زد می کرد که خشـم فروخفته 
خواهـد ترکیـد. شـاه پس از سـال ها نادیـده گرفتن 
حقیقت، مجبور شـد صـدای انقالب مردم را بشـنود 
و فروپاشـی ارتـش متکـی بر شـخص خـود را ببیند.  
اندیشـه ای کـه گمـان دارد چـه فرمـان یـزدان چـه 
فرمان شـاه، طبعـا هیچ رایی را باالتـر از رای ملوکانه 
نمـی دانـد. بر این اسـاس مـی توان گفـت اختالفات 
حامیـان دیکتاتـوری سـابق بـا جمهـوری اسـالمی 
هـم برسـر قدرت اسـت و نـه باور بـه اقتصاد بـازار یا 
دموکراسـی! ممکـن اسـت کت و شـلوار بپوشـند یا 
کـراوات بزننـد، ممکـن اسـت دکلته و کفش پاشـنه 
بلند بپوشـند اما همچون اسـالف خـود، کوچکترین 
بـاوری به چنـد صدایی ندارنـد کمااینکـه در کوی و 
بـرزن هم شـعار مـی دهند: »رضاشـاه روحت شـاد« 
اینکه در پاسـخ به شـرایط نامناسـب کنونی چرا باید 
بـه یـاد دیکتاتوری سـابق افتاد اما یـادی از امیرکبیر 
یـا مصـدق نکـرد، خـود نشـان مـی دهـد فرهنـگ 

 ۲8 مرداد 3۲ وقتی تانک های ارتش به خیابان 
ها آمدند سـقوط دولـت بی دفاع چنـدان دور از 
ذهـن نبـود. حـال در روز روشـن و در میادیـن 

شـهر می شـد قوای نظامـی را دید. 
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اسـتبدادی چه ریشـه هـای عمیقـی در ایـران دارد. 
بـا ایـن حال توجـه به ریشـه هـای اقتدارگرایی برای 
خـروج از مرداب اسـتبداد، ضروری تـر از پرداخت به 
شـخص دیکتاتور اسـت. این نکتـه از آن جهت حائز 
اهمیت اسـت کـه چندان بـی راه نیسـت بگوییم در 
درون هـر یک از ما یک رضاشـاه نهفته اسـت؛ همان 
قـدر خـودرای و حـق بـه جانـب! مـا هم چون شـاه 
تقریبـا عامـل همـه شکسـت هـا و ناکامی هـا را در 
بیـرون جسـتجو می کنیم. چـه عرصه ورزش باشـد 
چـه روابط عاطفـی مان! چـه عرصه اقتصادی باشـد 
چـه عرصه سیاسـی. فیلـم و عکس حضـور تانک ها 
در ۲8 مـرداد 3۲ در کـف خیابان هـای تهران وجود 
دارد بـا ایـن حـال حامیـان رژیـم پهلـوی آن را قیام 
ملـی مـی خواننـد! دسـت کم بر نویسـنده پوشـیده 
اسـت کجـای دنیا مـردم عادی کوچـه و بـازار، توان 
رانـدن تانـک دارنـد! کجای دنیا نیمه شـب بـا قوای 
نظامـی نخسـت وزیـر را عـزل مـی کننـد؟! چگونـه 
اسـت که در دانشـگاه های سراسـر جهان این رویداد 
تاریخـی را کودتا می نامنـد و باز هم برخی معتقدند 
کـه قیـام ملـی بـوده اسـت؟ یـا در نمونـه ای دیگـر 
حتـی اگـر خودمـان هـم پـای صنـدوق رای رفته به 
جمهوری اسـالمی رای آری داده باشیم، مسئولیتش 
را بـه گـردن آمریـکا و انگلیـس مـی اندازیـم! بایـد 
دیـد مـا مردم چـه میـزان تصمیمـات و رفتـار خود 
را در پدیدآمـدن بحـران هـا تاثیرگـذار مـی دانیـم و 
در مقابـل چـه میزان دیگـران را در ناکامی ها دخیل 
مـی دانیـم. در حقیقـت هـدف نبایـد نقـد دیکتاتور 
سـابق ایران کـه درک پیامدهـای ویرانگر دیکتاتوری 
و حقیقـت گریزی باشـد. شـاه نمی خواسـت یا نمی 
توانسـت کـه صدای مخالـف را بشـنود. آن قدر غرق 
در اقتـدار خـود شـده بـود کـه تصـور می کـرد همه 
چیـز را بهتـر از همـه کس مـی داند. نقـل و قولی از 
هویـدا در روزهـای بحرانـی انقالب قابل تامل اسـت. 
هویـدا در پاسـخ بـه سـفیر انگلیس در ایـن مورد که 
چـرا شـاه باب گفتگو بـا مردم را باز نمـی کند، گفته 
بـود: » شـما تعریف اعلیحضرت از گفـت و گو را می 

دانیـد؛ تعریفشـان ایـن اسـت: مـن حـرف مـی زنم، 
شـما گـوش می کنیـد. او تغییـر نخواهد کـرد.«1 اما 
ایـن دسـت نظـرات نقطه ضعـف بسـیاری از تحلیل 
هـای متفکریـن ماسـت کـه آنچـه در شـاه یـا دیگر 
مقامـات کشـور تبلور یافـت را نقـد کرده انـد اما آن 
طـور کـه شـاید و بایـد بـه گسـتردگی و ریشـه دار 
بـودن آن نپرداختـه انـد. بـه تعبیـری فرهنـگ تک 
گویـی مختص شـاه نبـود. مـا در کوچکتریـن واحد 
جامعـه یعنی خانوارهایمان هم تک صدایی داشـتیم 
و داریـم؛ »در خانـه اگـر کس اسـت یـک حرف بس 
اسـت.« ایـن ضـرب المثـل را هیـچ حکومتـی به ما 
تحمیـل نکـرده اسـت کمااینکـه از خـارج هـم وارد 
فرهنـگ عمومـی ما نشـده اسـت. همین طـرز تفکر 
در مدرسـه و دانشـگاه هـم تـداوم پیـدا کرده اسـت. 
نـه فقـط در گذشـته شـاهد اقتـدار بی حـد و حصر 
معلمیـن در کالس درس بودیـم کـه امـروز روز هـم 
اسـتادان جـوان مـا رفتارهایـی بـروز مـی دهنـد که 
جـز تـداوم روحیـه اقتدارگرایی، مفهومـی دیگری را 

بـه ذهن متبـادر نمـی کند.

1- محمدعلی همایون کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی، 
چاپ ششم، تهران 1388، ص ۲۵۲
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 ما هم چون شـاه تقریبا عامل همه شکسـت ها 
و ناکامـی هـا را در بیرون جسـتجو می کنیم. چه 
عرصـه ورزش باشـد چـه روابط عاطفی مـان! چه 
عرصـه اقتصـادی باشـد چـه عرصه سیاسـی. فیلم 
و عکـس حضـور تانـک هـا در 28 مـرداد 32 در 
کـف خیابـان های تهـران وجـود دارد بـا این حال 
حامیـان رژیـم پهلوی آن را قیـام ملی می خوانند! 
دسـت کم بر نویسـنده پوشیده اسـت کجای دنیا 
مـردم عـادی کوچـه و بـازار، تـوان رانـدن تانـک 
دارنـد! کجـای دنیـا نیمـه شـب بـا قـوای نظامـی 
نخسـت وزیـر را عـزل مـی کننـد؟! چگونه اسـت 
کـه در دانشـگاه هـای رسارس جهـان ایـن رویـداد 
تاریخـی را کودتـا مـی نامنـد و بـاز هـم برخـی 

معتقدنـد کـه قیـام ملی بوده اسـت؟ 
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جامعه

در عـر مدرنیتـه، پیرشفـت و توسـعه تحـت لـوای برنامـه ای مـدون و 

بسـری پویـا و کامـال شـفاف، رضوری تریـن نیـاز هر کشـوری اسـت. گام 

نهـادن در مسـیر توسـعه و آبادانـی، بقای هر نظامـی را تضمین می کند. 

ملتـی کـه ماراتـن پیرشفـت و رقابـت تنگاتنـگ توسـعه را به سـایر ملت 

ها واگذار کند، شـکی نیسـت که بیشـرین خسـارات را در ابعاد مختلف 

اجتامعـی، اقتصـادی و حتـی فرهنگـی متحمل خواهد شـد. 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و چهارم، آذر 1400
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الگوی ایرانی اسالمی پیرشفت؛ ممکن یا غیرممکن؟
نقدی بر سند الگوی ایرانی اسالمی پیرشفت

جامعهجامعه

سـند الگـوی ایرانـی اسـالمی پیشـرفت بـه مثابـه  
نظـام جمهـوری  ارکان  تمـام  بـرای  میثاق نامـه ای 
اسـالمی، سـند معتبـر و موجهـی بشـمار مـی رود. 
نـگاه جهان شـمول و همـه جانبه  طراحان این سـند، 
بیـان چارچـوب و قالـب کلی مسـیر پیشـرفت ایران 
در دهه هـای آینـده، پرداختـن به هـر دو وجه مادی 
و معنوی پیشـرفت انسـان و تاکید بر همسان سـازی 
پیشـرفت های علمی و اقتصادی با رویه  رشـد جهانی 
و همچنیـن اتـکا بـر دانـش ملـی از نـکات مثبـت و 
روشـن سـند الگوی پیشـرفت ایرانی اسـالمی است؛ 
همچنیـن چشـم انـدازی که تـا سـال 1440 در این 
سـند ترسـیم شـده، زمان مناسـبی برای رسیدن به 
ایده آل هـای پیشـرفت در ایـران بـه نظر می رسـد. با 
ایـن وجـود بیـش از آنکـه بتـوان بـا دیـد کارکردی 
ایـن سـند را مـورد تحلیـل قـرار داد، ناگزیر بـه این 
سـمت و سـو متمایـل می شـویم که محتوای سـند 
الگـوی ایرانـی اسـالمی پیشـرفت را با دیـد انتقادی 

مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دهیم.

سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت؛ نمایش یا برنامه؟
چندیـن و چنـد موضـوع برای نقـد این سـند وجود 
دارد کـه هـر کـدام بـه نوبه  خـود، یک ایراد اساسـی 
بشـمار می رود. نخسـت اینکه اگر محتوای این سـند 
را صرفـا فقط یک سـند تنظیم شـده بـرای پرکردن 

جـای خالـی چنین مکتوبی در سیاسـت فکری نظام 
جمهوری اسـالمی بدانیم، قطعا دسـت به خودنمایی 
و تظاهـر بـه میل به رشـد و پیشـرفت زده ایم و بس! 
امـا اگـر چنین سـندی – فارغ از محتـوا و مندرجات 
آن – تحـت عنـوان میثاق نامه ای – همانطـور که در 
ابتـدا عرض کردم – به تمامـی ارکان نظام جمهوری 
ایـران ابـالغ و الزم االجـرا تلقـی شـود، شـاید امیـد 
ایـن بـرود کـه در دایـره عمـل نیـز توجه مناسـب و 
مطلوبـی بـدان مبـذول گـردد. اگـر این سـند صرفا 
جهـت پر کردن جای خالی آن در مکتوبات انباشـته 
شـده سیاسـت های فکـری تنظیم شـده باشـد، پس 
قطعـا ارمغانـی جز سـنگین تر شـدن بار مسـئولیت 
نخواهد داشـت و بر بار مسـئولیت های انباشـته شده 
و البتـه خـارج از تـوان ارکان اجرایـی بیـش از پیش 
خواهـد افـزود. پـس صرفـا این سـند را بایـد چیزی 
فراتـر از یـک قاب چشـم نـواز بر دیـوار اتاق روسـا و 
مسـئولین بلندمتربه تلقـی کـرد و روح آن را در بین 
ابعـاد مختلف علمـی، فرهنگی، صنعتـی و اقتصادی 
کشـور بـه وضـوح مشـاهده نمـود. عمـال شـبهه ای 
کـه در بـاال و در مـورد نخسـت بـه این سـند مطرح 
کـردم، تـا حدودی برای نویسـنده پاسـخ مناسـب و 
روشـنی دارد و هرگـز ایـن عالمـت سـوال – که چرا 
چنیـن سـند مطلوبـی در کشـور اجـرا نمی   شـود – 
برایـم بـدون جـواب نبـوده و نمانده اسـت. بـا توجه 
به شـناختی کـه در سـال های متمادی، از سیاسـت 
فکـری و عملی دولت های مختلفـی که در جمهوری 
اسـالمی سـرکار آمده انـد، پیـدا کـرده ام، یـک نقطه 
مشـترک و ثابـت را در تمامـی رویکردهـا، کنش هـا 
و واکنـش هـای دولـت مـداران بـه غایـت دیـده و 
نیسـت جـز کمال گرایـی  و آن چیـزی  شـنیده ام؛ 
افراطـی و غیرمنطقـی. این اصل ثابـت هم اکنون نیز 
در بنـد بند این سـند به وضوح مشـاهده می شـود و 
گویـا روح ایـن کمالگرایی افراطی بـر تمامی کلمات 
و جمالت سـند ملی پیشـرفت مستولی شـده است؛ 
کـه بـه نظر حقیـر این امر چیـزی جز سـرخوردگی 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و چهارم، آذر 1400
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و نابـودی اعتمـاد بـه نفـس دولـت و ملـت بـه بـار 
نیاورده اسـت. قطعا کمالگرایی بخشـی از احساسات 
درونـی و وجـودی انسـان و تنیده به روح و سرشـت 
را  فـردی  نمی تـوان  کـه  بگونـه ای  اسـت،  آدمـی 
عـاری از میـل بـه کمـال تصـور کـرد امـا افـراط در 
هـر زمینـه ای حتی میل به کمـال نیز قطعـا ارمغان 
خوبـی نـدارد و انسـان را از مسـیر درسـت منحـرف 
می کنـد. نقطـه تالقـی کمالگرایـی افراطـی و سـند 
ملـی پیشـرفت آنجایی اسـت که معماران این سـند 
بـدون در نظرگرفتـن ظرفیت های موجود در کشـور 
و بـا غفلـت از شـرایط زیرسـاختی و بنیادیـن وجوه 
مختلـف مملکت، ایـده آل ترین و آرمانـی ترین ایراِن 
ممکـن را در ایـن سـند ملـی بـه تصویر کشـیده اند. 
تبدیـل شـدن کشـوری کـه باالترین نرخ تـورم خود 
را در 78 سـال گذشـته تجربه کرده اسـت،1 به یکی 
از ۵ اقتصـاد برتـر دنیا در طی دو دهـه  آینده، آن هم 
بـا توجه بـه رویه  فعلی سـران مملکت، عمـال اتفاقی 
بسـیار دور از دسـترس اسـت. تبدیـل پـول ملـی به 
یکـی از ده ارز ملـی بـاارزش دنیـا در حالیکـه بیـش 
از یکسـال – 1۲ مـاه اخیـر بیـن جابجایـی دولـت 
1- منابع غیررسمی وابسته به بانک مرکزی نرخ تورم را در مرداد ماه 1400، ۵8 درصد 

اعالم کردند

دوازدهم و سـیزدهم - اولین و مهمترین نهاد کنترل 
ارزش پول ملی – بانک مرکزی - بدون سرپرسـت و 
مدیر اداره شـده اسـت، فقط یک خیال و آرزو اسـت. 
آبادانـی و ایجـاد زیرسـاخت های امـن و مطمئـن در 
سراسـر کشـور طی دو دهـه  آینـده در حالیکه هنوز 
آواره هـای جنـگ تحمیلی در مناطقی که مسـتقیما 
درگیـر جنـگ بوده انـد، بازسـازی نشـده اند، چیـزی 
جـز خیـال واهـی نیسـت. رسـیدن بـه جمـع هفت 
کشـور برتـر دنیـا در حـوزه  علم و فنـاوری بـا وجود 
مهاجـرت اجبـاری، سانسـور، فـرار مغزهـا، ممنـوع 
الـکاری، اخـراج، تحمیـل محدودیت هـای مختلـف، 
عـدم رسـیدگی بـه شـرایط معیشـتی و نارضایتـی 
موجـود در بیـن نخبـگان علمی و اسـاتید برجسـته 
دانشـگاهی چیـزی جـز خیـال باطـل نیسـت. خط 
بـه خـط ایـن سـند می توانـد موضـع انتقـاد باشـد. 
نمی تـوان بـر فاصلـه  نجومـی ایرانی که در این سـند 
ترسـیم شـده بـا ایرانـی کـه در واقعیت وجـود دارد، 
چشـم بسـت و به راحتی از کنار آن گذشـت که این 
بُعـد حیـرت انگیـز یـا ناشـی از بـی خبـری و غفلت 
تنظیـم کننـدگان این سـند از حـال و روز کشـور و 
زندگـی مردم اسـت یا ناشـی از امید بی انـدازه ای که 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و چهارم، آذر 1400

قطعا کمالگرایی بخشـی از احساسات 
درونـی و وجـودی انسـان و تنیده به 
روح و سرشـت آدمی اسـت، بگونه ای 
کـه نمی تـوان فردی را عـاری از میل 
بـه کمـال تصور کرد اما افـراط در هر 
زمینـه ای حتـی میـل بـه کمـال نیز 
قطعـا ارمغـان خوبی نـدارد و انسـان 
را از مسـیر درسـت منحـرف می کند.



10

جامعهجامعهسخن آغازینسخن آغازین

بـه سیاسـت های ناکارآمـد دولت بسـته اند. در هر دو 
حالـت تنها چیزی که نمی توان انتظار داشـت رشـد 
و توسـعه و البتـه  پیشـرفت اسـت. بـه هـر روی امـا 
برخـی از مفاد این سـند بـرای من غیرقابـل اغماض 
بـود که سـعی می کنـم مختصرا بـه آن ها بپـردازم.

سند ملی پیشرفت یا سند ایدئولوژیک پیشرفت؟
علیرغـم اینکـه تمایـل زیـادی دارم ایـن سـند را به 
دو بخـش امـور بدیهـی و چارت سـازمانی2 تقسـیم 
کنـم امـا روح حاکـم بـر روال کلی سـند مـرا مجاب 
می کنـد که بپذیرم مفـاد مندرجه تماما تـالش دارد 
تـا به تمـام عناصر فکـری، روانی، روحـی، اقتصادی، 
فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی مـردم جهـت داده و 
آن هـا را در مسـیر ایدئولـوژی تعریف شـده  خودش 
قـرار دهـد کـه بـه نظـر می رسـد ایـن مهم، بـه نوبه  
خـود خـارج از اصـول دموکراسـی و تعدی از اسـاس 
جمهوریِت بنیادین بنیان گذار جمهوری اسـالمی باشد.

حامـی  خـدا،  راه  مجاهـدان  یـاور  مؤمنـان،  ولـی 
مظلومـان، انتقام گیرنـده از ظالمـان و وفاکننـده بـه 

وعـده خویـش اسـت.
اول اینکـه گنجانـدن تعریـف ولـی مومنـان و شـرح 
وظایـف وی در چارچوب مبانی خداشـناختی، امری 
ناپسـند اسـت. به نظر می رسـد، سـند ملی پیشرفت 
اسـطوره  و  تقدیس گرایـی  بـرای  مناسـبی  موضـع 
پـروری نباشـد. ضمن اینکـه اگر قالبی بـرای تعریف 
امـوری بدیهـی ماننـد مبانـی خداشـناختی تنظیـم 
به  مستقیما  سند  این  مفاد  از  برخی  شد،  خواهد  اشاره  هم  متن  در  که  همانطور   –۲
موضوعیت  با  سندی  در  ها  آن  ذکر  به  ضرورتی  که  است  کرده  اشاره  بدیهی  اموری 
الگوی ایرانی – اسالمی پیشرفت احساس نمی شود و اشاره به این موارد، این تفکر را در 
مخاطب برمی انگیزد که قصد حاکم کردن روحیه  دینی و مذهبی به عوامل و راهکارهای 
پیشرفت بوسیلع تنظیم کنندگان سند دیده می شود. بخش دیگری از مفاد این سند هم 
صرفا بعنوان دستورالعمل مشخصی برای ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی کشور 
محسوب می شود که حتی قابلیت این را دارند که در محیط کاری مدیران و مسئولین 

بعنوان راهکارهایی برای پیشرفت نصب و یادآوری شوند.

شـده اسـت، پـس بهتـر اسـت فقـط مفـادی در آن 
تعریـف شـود کـه برازنـده همـان چارچـوب نظـری 
باشـد. ضمـن اینکه انتظـار می رفـت تـا ویژگی های 
ولـی مومنان نیز بطور کامل بیان شـود تـا بدانیم در 
هر عصری چه کسی یارای ستاندن حق مظلومان را دارد.

نظـام علّـی- معلولـی بـر جهـان حاکم اسـت. جهان 
مـادی در طـول عالم ماوراسـت و عوامـل مؤثر در آن 

منحصـر به علل مـادی و طبیعی نیسـت.
ایـن بند از سـند که مدعی عدم انحصـار عوامل موثر 
در عالـم به چند عامل مشـخص اسـت، هرگـز نباید 
سـبب غفلـت یا محـرک تعصبـات بـی جـا در افراد 
شـود. بـه وفـور در جوامع اسـالمی، افرادی مشـاهده 
می شـوند که سـر سـتیز با عوامل مـادی و اقتصادی 
دارنـد و معتقدنـد در مسـیر کسـب تعالی و رشـد و 
همچنیـن نائل شـدن به سـعادت دنیـوی و اخروی، 
ایـن عوامل کمتریـن تاثیر ممکـن را دارند و یا حتی 
می تواننـد بعنـوان مانـع بزرگـی نیز تلقی شـوند. در 
حالیکـه آموزه هـا و تعالیـم اسـالمی سـعی در القای 
بینشـی جهان شـمول و فراگیر در انسـان ها دارد تا 
آن هـا صاحـب بصیرتی نافذ و تفکری معنادار شـوند 
کـه از تمـام ظرفیت هـای جهان زیر پـای خود برای 
رشـد و پیشـرفت، نهایت اسـتفاده را ببرند. بهتر بود 
در ایـن بنـد همچنـان کـه التـزام مطلـق بـه عوامل 
مـادی و طبیعـی نفی شـده، بـه وجوه مثبـت و موثر 

آن هـا نیز اشـاره می شـد. 
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وفـور نعمـت در اثر تقوی، عدالت و اسـتقامت؛ عذاب 
و کیفـر جامعـه در صـورت گسـترش ظلـم، فسـاد، 
گنـاه و تـرک امر بـه معروف و نهی از منکـر؛ امهال و 

اسـتدراج و سـلطه مؤمنـان بر اهـل باطل.
علیرغـم مـواردی که در این بند تحـت عنوان عوامل 
کیفـر یـک جامعـه  اسـالمی یاد شـده اما، بـه عقیده  
مـن – همانطـور کـه شـهید بزرگـوار اسـالم، حجت 
االسـالم بهشـتی نیز بدان اشـاره کرد - اولین دلیلی 
کـه منجـر بـه پسـرفت، انحطـاط و حتـی کیفر یک 
جامعـه می شـود، ظلـم پذیـری و سـکوت در مقابل 

ظالم اسـت.

جهت گیـری تاریـخ به سـوی آینـده ای پیشـرفته در 
تمـام ابعاد مـادی و معنوی با حاکمیـت ایمان و تقوا 

و رهبـری امام معصوم)ع( اسـت.
شـکی نیسـت کـه جامعـه ای آرمانـی که بـا رهبری 
فـردی مزیـن بـه ایمـان و تقـوا و خداترسـی هدایت 
می شـود، قطعـا بـه سـعادت و رسـتگاری خواهـد 
رسـید ولیکـن در عصـر مدرنیتـه کـه تمامـی دنیـا 
بـه سـمت توسـعه و آبادانـی در حرکت اسـت، قطعا 
تخصص گرایـی در کنـار هنر حکومـت داری می تواند 
نویدبخـش آینـده ای روشـن و پیشـرفته باشـد. این 
یـک موهبـت الهـی اسـت کـه زمـام مدیریـت یـک 
جامعـه بـه دسـت فـردی متقـی و مخلـص و مومن 
و البتـه متخصـص و مجـرب که در قامـت یک رجل 
سیاسـی بگنجـد، باشـد و با اتـکا بـه زیرمجموعه ای 
فهیـم و بادانـش و البتـه خداتـرس بـرای توسـعه و 

آبادانـی کشـور تـالش کند.

تقریـب مذاهب اسـالمی و تحکیـم اتحاد و انسـجام 
مسـلمانان از طریـق تأکیـد بـر مشـترکات دینـی و 

پرهیـز از اهانـت بـه مقدسـات مذاهب اسـالمی
این بند از سـند ملی پیشـرفت، جای حرف و سـخن 
بسـیار زیـادی دارد. بـه نظـر می رسـد آن بخـش از 

قانـون اساسـی که بیـان می کند اقلیت هـای مذهبی 
را  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  شـرکت  حـق 
ندارنـد و همچنیـن رویـه  حاکـم بـر فرآینـد انتخاب 
و  لشـکری  بلندپایـه  مسـئولین  معاونیـن،  وزرا، 
کشـوری، بعنـوان نقـض ایـن بند سـند الگـوی ملی 
پیشـرفت تلقی شـود. اگر صحبـت از تحکیـم اتحاد 
و انسـجام مسـلمین اسـت پـس کمتریـن انتظـاری 
کـه از مسـئولین و تصمیم گیرنـدگان ارشـد در تمام 
مناصـب مهم کشـور مـی رود این اسـت کـه حداقل 
در انتسـاب پسـت هـای کالن و حسـاس مدیریتـی 
از نخبـگان اقلیت هـای مذهبـی نیز اسـتفاده شـود3 
درحالیکـه در میـدان عمـل تدابیـری کـه منجـر  به 
حفـظ و اسـتحکام وحـدت ملـی و اسـالمی شـود، 
کمتـر دیده می شـود و این بند از سـند ملـی را تنها 
و تنهـا گفتـاری خـوش صـورت می تـوان تلقی کرد 
کـه در دایـره  عمـل – از سـطح کالن تا سـطح خرد 
جامعـه –توجـه و عنایت چندانی بدان نمی شـود. در 
تحلیـل و نقد سـند الگوی پیشـرفت حرف و سـخن 
بسـیار اسـت که قطعـا نیازمنـد محافـل تخصصی  و 
مفصلی اسـت تـا به تمام ابعـاد و وجـوه آن پرداخته 
شـود. بـا ایـن وجـود چیـزی که مسـلم اسـت اینکه 
برای رسـیدن به توسـعه پایدار و پیشـرفت و آبادانی 
در زمینه هـای مختلـف علمی، فرهنگـی، اقتصادی و 
... نیازمنـد تدابیـری هوشـمندانه تر، منطقی تر و واقع 
گرایانه تر هسـتیم تا هم قابلیت اجرایی داشـته باشد 
و هـم تـوان اجـرای آن در بیـن ارکان مختلـف نظام 

وجود داشـته باشـد.

3- اگرچه اساسا قانون اساسی نیاز به اصالحات ساختاری دارد
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»این تجربه شعر است که به نظر می رسد از دست رفته باشد.«

فردریک اسموک
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آخریـن بـاری که کتـاب شـعری را به دسـت گرفته 
بـه خاطـر  را خوانده ایـد،  آن  ابیـات  آرامـش  بـا  و 
می آوریـد؟ تـا بـه حـال از اطرافیان خود خواسـته اید 
کـه یـک بیـت شـعر بـرای شـما بخواننـد و آن هـا 
بـه راحتـی از پـس این مهـم برآینـد؟ اگر بـه خاطر 
داشـته باشـید در یکی از آیتم های برنامه دورهمی با 
اجـرای مهـران مدیری، از مهمانان درخواسـت شـده 
بود یک بیت شـعر بخوانند. نکته مهم اینجاسـت که 
کمتر کسـی توانسـت شـعر مهمـی را به یـاد بیاورد 
و در مـواردی برخـی اشـعار را از قبـل حفـظ کـرده 
بودنـد. بـه تعبیـر نگارنده این مسـئله نشـان دهنده 
کمرنگ شـدن جایگاه شـعر، به خصوص شـعر کهن 
در زندگـی مـدرن ماسـت. به همین بهانـه به جایگاه 

شـعر کهـن در زندگـی مدرن مـان می پـردازم.

اثر بخشی شاعران در جامعه

هیـچ جامعـه ای بـدون شـاعران وجـود نـدارد. حتی 
اگر عمل خلق شـعر در خلوت انجام شـود، شـاعران 
در خال زیسـت نمی کنند. آن هـا در جزایر دورافتاده، 
زندگـی نکرده انـد و خالـق جهانـی هسـتند که لذت 
بـردن از آن را بـه مـا هدیـه می دهنـد. جـدای آنکه 
شـعر آن ها را بخوانیم یا حفظ کنیم، شـاعران نقش 
آموزشـی بسـیار مهمـی بـرای جامعه ایفـا می کنند. 
برای نمونه این مسـئله در نظر فالسـفه یونان بسـیار 
پررنگ بوده اسـت. از نظر آن ها، شـعر تجسـم تجربه 

فاطمه احمدیفاطمه احمدی

شعر و تجدد
درباره جایگاه شعر کهن در زندگی مدرن ما

یادگیـری اسـت. یـک فرهنـگ عمومی کـه مقدم بر 
همـه یادگیری هـای تخصصـی علمـی یـا سیاسـی 
محسـوب می شـد. آن ها می دانسـتند کـه یادگیری 
شـعر هومر و سـایر شـاعران تـا چه حد برای شـکل 
گیـری ذهن جوانـان آزاد یونانی مهم بـود. به همین 
دلیـل افالطـون، در جمهـوری، نگـران بـود کـه چرا 
هومـر در اشـعار خـود تصویر بدی از خدایان ترسـیم 
کـرده و سـرانجام شـاعران را از آرمـان شـهر خـود 

اخـراج کرد!1 

شعر کهن و زندگی مدرن ما

دیگـر نمی توان این مسـئله را پنهان کـرد که بخش 
عظیمـی از زندگـی مـا بـا سـرعت و تغییـرات بدون 
وقفـه ای پیونـد خـورده اسـت که هـر روز شـاهد آن 
هسـتیم. یـک از دسـتاوردهای ایـن سـرعت، تغییـر 
ذائقه انسـان اسـت. ما به عنـوان افرادی کـه روزگای 
عـادت بـه خوانـد کتاب هـای ده جلـدی داشـتیم، 
امـروز بـرای خریـد کتاب، تعـداد صفحـات آن را هم 
می شـماریم. ایـن نـوع از بی حوصلگـی )یا بـه تعبیر 
دیگـر عالقه مندی به دسـتیابی سـریع بـه نتایج( در 
برابـر اشـعار کهن شـاعرانی چـون باباطاهـر، فروغی 
بسـطامی و یـا خاقانـی پـر رنگ تـر به نظر می رسـد. 
مـا حتـی از اشـعار حافـظ هـم بـه طـور عـام فقـط 
شـاه بیـت »اال یا ایهـا السـاقی ادر کأسـاً و ناولها« را 
بـه وضـوح به یـاد داریـم و اگـر اشـعاری از صفحات 
دیگـر ایـن دیـوان خوانده شـود، بـدون نـگاه به جلد 
کتـاب نمی توانیـم حـدس بزنیـم کـه ایـن شـعر از 
کیسـت. ایـن مهـم به معنـای این نیسـت کـه همه 
افـراد جامعـه باید شـاعر باشـند و یـا طبع شـاعرانه 
داشـته باشـند. چـه بسـا در دوران همیـن شـعرا نیز 
مردمـی زندگـی می کردنـد کـه شـعر نمی دانسـتند 
و نمی خواندنـد. ایـن مسـئله از نگاه نگارنـده گناهی 
بـر دوش جامعـه نیسـت. اما جـای کمی تأمـل دارد 
کـه چـرا مـا بـه جـای سـخن گفتـن از فردوسـی و 
موالنـا بـرای فرزندانمان، ترانه هـای کم محتوا پخش 
1-The poet at the heart of society www.en.unesco.org

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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می کنیـم و شـاهدیم کـه کـودکان بـه طـور واضـح 
عباراتـی چـون »روزایـی که خونه نیسـتی مـا پارتی 
می کنیـم سـمیه« را با صدای رسـا می خواننـد و آن 
را شـعر تعبیـر می کننـد. آیـا می تـوان ایـن فاصله از 
اصالـت را بـه نـوع آمـوزش اشـعار کهن در مـدارس، 
مرتبـط دانسـت؟ زمانـی کـه بـه تعبیـر خودمـان 
مجبـور بودیـم بـرای نمره گرفتـن اشـعاری را حفظ 
کـرده و بعـد به راحتی فراموش شـان کنیـم. یا حتی 
سـخت گیری هایی که زمـان خواندن این نوع اشـعار 
بـا آن مواجـه بودیـم تـا بتوانیـم در درسـت اداکردن 
کلمـات موفـق شـده و نمـره بگیریـم. اما کسـی آن 
میـان بـرای مـا توضیـح نـداد کـه شـعر از آن جهت 
اهمیت دارد که آینه ای اسـت برای شـناخت مسـائل 
مهـم زندگی مـان. از طریـق شـعر کهن اسـت که ما 
قـادر بـه سـفر در زمان خواهیـم بود و هـزاران حس 
نداشـته و زندگـی نزیسـته را در قطعـات مختلـف 
)غـزل تـا قصیده( بـا بیـان آهنگین تجربـه خواهیم 
کـرد. بررسـی دقیـق این مسـئله بـه نگاهـی عمیق 
در جامعـه و زیسـت مـا نیـاز دارد امـا خـوب اسـت 
کـه بدانیم خواندن شـعر کهـن اهمیـت دارد، زیرا به 
مـا نشـان می دهد کـه چگونه بـا اسـتفاده از کلماِت 
بـا دقـت انتخاب شـده، می تـوان تغییـر، یادگیری و 
رشـد را در اجتمـاع برانگیخـت. چه بسـا الزم اسـت 
کـه برای جسـتجوی مفاهیم مهم حیات و شـناخت 
میـزان شـدت و حـدت آن هـا در زندگـی  خودمان، 
شـعر بخوانیـم و بـه دنبـال ایـن مسـئله باشـیم که 
ایـن ابیـات صرفا بـرای تزیین صفحـات اجتماعی ما 

سـروده نشـده اند. 

این جهان همچون درختست ای کرام 
 ما برو چون میوه های نیم خام

سخت گیرد خام ها مر شاخ را 
 زانک در خامی نشاید کاخ را

چون بپخت و گشت شیرین لب گزان 
 سست گیرد شاخ ها را بعد از آن

چون از آن اقبال شیرین شد دهان 
 سرد شد بر آدمی ملک جهان

سخت گیری و تعصب خامی است 
 تا جنینی کار خون آشامی است

موالنا، مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش 49، اختالف کردن 
در چگونگی و شکل پیل
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از طریـق شـعر کهن اسـت که مـا قادر 
به سـفر در زمان خواهیم بـود و هزاران 
حـس نداشـته و زندگـی نزیسـته را در 
قطعـات مختلـف )غـزل تـا قصیـده( با 

بیـان آهنگیـن تجربه خواهیـم کرد.
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اجتماعـی چیسـت؟"  "نـوآوری  سـوم  قسـمت  در 
بـه چرایـی و چگونگـی نـوآوری اجتماعـی خواهیـم 

پرداخـت.1

چگونه نوآوری اجتماعی را شروع کنیم
از نظـر تاریخی، سـازمآن های انتفاعـی به دنبال یک 
هـدف اصلی هسـتند: سـود. این هدف عمیقـاً در تار 
و پـود این سـازمآن ها نهفته اسـت و به همین دلیل 
اسـت که ایجاد تعـادل بین اهـداف اجتماعی و مالی 
بـرای آن هـا کار چالـش برانگیـزی اسـت. بنابرایـن 
بایـد دیـد کـه چگونـه می توان بـا حفظ رشـد مالی، 
نـوآوری اجتماعی را نیز همزمان در شـرکت پرورش 
داد؟ چهـار مرحله ای کـه در زیر آورده شـده اند الهام 
بخـش شـما در جهت پیاده کردن نـوآوری اجتماعی 
در شـرکت خـود بوده و به شـما کمـک خواهند کرد 
تـا اعتمـاد بنفـس الزم را جهـت انجام ایـن تغییرات 

به دسـت آورید.

1. همه را درگیر نوآوری اجتماعی کنید
نـوآوری اجتماعـی را نمی توان یک شـبه انجـام داد. 
نـوآوری اجتماعی درسـت مانند هر نـوآوری دیگری، 
بـه زمـان و تعهـد نیـاز دارد. شـما باید ایـن موضوع 
را بـه خاطـر داشـته و بـه همـه افـراد درگیـر در این 
امـر یـادآوری کنید که نـوآوری اجتماعـی به خودی 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
www.viima.com   Social Innovation - the What ,Why and How

نوآوری اجتامعی چیست؟
نگاهی به نگاهی به مفهوم نوآوری اجتامعی و رضورت آن

قسمت سوم

خـود یک کار تجاری اسـت. صحبت کـردن راجع به 
آن و ایجـاد هیجـان  و شـوق بیـن افراد صرفـا اولین 
قـدم در این راه اسـت. سـعی کنید افـراد را از طریق 
"چالـش ایـده" در آن دخیـل کـرده و در ایـن بیـن 
ایده هایـی را کـه بـه اسـتراتژی نـوآوری شـما کمک 
می کنـد، نگـه داریـد. اجـرای چالش ایـده همچنین 
می توانـد از هـدف شـما حمایـت کـرده و مدیریت را 
بیـش از پیـش متقاعد کنـد که نـوآوری اجتماعی را 

در شـرکت به جریـان بیندازد.

۲. شراکت
نـوآوری  زمینـه  در  کـه  شـرکت هایی  از  بسـیاری 
اجتماعـی خـوب عمل می کننـد، شـراکت های قوی 
دارنـد که به آن ها در دسـتیابی به اهداف خاصشـان 
کمـک می کند. ایجـاد مشـارکت های اجتماعی قوی 
بایـد مثـل یک خیابان دو طرفه باشـد. ممکن اسـت 
یـک شـرکت از نظـر منابـع، دسترسـی جغرافیایی، 
سـرمایه انسانی، زیرسـاخت و... چیزهای زیادی برای 
ارائـه داشـته باشـد، امـا در عیـن حـال نیـز می تواند 
چیزهـای زیادی را از طریق شـراکت به دسـت آورد. 
 ،Google قبال بـه شـراکت های موفقی که بوسـیله
Ferrero یـا Walmart انجـام شـده انـد اشـاره 
کردیـم، امـا بایـد بدانیم کـه لزوما همه مشـارکت ها 
قـرار نیسـت به موفقیت برسـند. هنگامـی که تالش 
می کنیـم تـا با سـایر سـازمآن هـا یک تیم تشـکیل 
دهیـم، چالش هـای زیـادی وجـود خواهـد داشـت 
کـه بایـد آن هـا را در نظـر بگیریم. عـدم هماهنگی 
شـرکت  اسـتراتژی های  و  اجتماعـی  برنامه هـای 
می توانـد منجـر بـه هـدر رفتـن منابـع و شـراکت 
مسـئولیت های  و  نقش هـا  تعییـن  شـود.  ناموفـق 
روشـن و واضـح بـرای شـرکای درگیـر در نـوآوری 
اجتماعـی نیـز یکـی دیگـر از چالش های موجـود در 

این مسـیر اسـت.

اقتصاد و کارآفرینی
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3. روش سنجش موفقیت خود را مجددا ارزیابی کنید
شـما بـرای معیارهـای اجتماعی خـود بایـد نتایج و 
تأثیرات آن را بررسـی کنید. در ابتدای کار می توانید 
بـا تنظیم ۲KPI های سـاده شـروع کنیـد تا مطمئن 
شـوید کـه همزمان بـا عملکـرد اجتماعـی، عملکرد 
 KPI .تجـاری خـود را نیـز انـدازه گیـری مـی کنیـد
های شـما چگونـه می توانند رابطه متقابـل ورودی ها 
و تأثیرگـذاری را نشـان دهند؟ برای مثـال می توانید 
نوآوری هـای  کـه  کنیـد  اسـتفاده  امتیـاز  کارت  از 
فعلـی را جمع بنـدی می کنـد، عملکـرد آن هـا را 
ردیابـی کـرده و حلقـه بازخـوردی را ایجـاد می کند 
تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه رونـد درحـال بهبود 
مسـتمر اسـت.  بـرای مثـال، شـرکت جانسـون و 
جانسـون بـه عنـوان بخشـی از اسـتراتژی سـالمت 
بـرای بشـریت، روی توسـعه پایـدار متمرکـز شـده 
اسـت. آن هـا متعهد شـده انـد که محصـوالت خود 
بـا اسـتفاده از کارت امتیـاز مـورد ارزیابـی قـرار داده 
و بهبـود مسـتمر آن هـا را رصـد کننـد. کارت امتیاز 
آن هـا هفـت هدف اصلـی دارد که مهمتریـن آن ها 
تأثیـرات زیسـت محیطـی، اثرات اجتماعـی مثبت و 
نـوآوری در محصـول اسـت. به عنـوان مثـال، آن ها 
می خواهنـد بـا کاهـش انتشـار کربـن شـرکت خود 
بـه میـزان ۲0 درصـد تـا سـال ۲0۲0 و 80 درصـد 
تـا سـال ۲0۵0، بـه هـدف تأثیرات زیسـت محیطی 
خـود دسـت یابنـد. در سـال ۲0۲0 آن ها گفتند که 

بـه 30 درصـد از هـدف خـود رسـیده اند.

4. فرهنگ نوآوری را در شرکت به جریان بیاندازید
پـرورش فرهنـگ نـوآوری بایـد در هر شـرکتی یک 
کار مسـلم و مقـرر باشـد، امـا واقعیت این اسـت که 
معمـوال اولیـن مانـع بـرای عملکـرد نـوآوری اسـت. 
سـاختن محیطـی کـه نـوآوری را تشـویق و امـکان 
پذیـر مـی کنـد، بـه زمـان و تـالش نیـاز دارد. بهتر 
اسـت بـه خاطر داشـته باشـید کـه اگرچـه تغییر در 
فرهنگ سـازمانی از رهبران سـازمان شروع می شود، 
امـا ایـن فرهنـگ گاهـی از پایین بـه باال نیـز اعمال 
 2-Key performance indicator

اقتصاد و کارآفرینی

می گـردد. مدیریت باید مسـئولیت برقـراری ارتباط، 
تخصیـص منابـع و جـذب افراد مناسـب را بـر عهده 
بگیـرد. چنـد گام  سـاده ای کـه می توانـد بـه ایجـاد 
فرهنـگ نوآورانه تـر کمک کند: شـروع یـک "چالش 
ایـده" بـرای گرفتـن نظـرات، بازخـورد و پیشـنهاد 
کارمنـدان در جهت بهبود این فرهنـگ. پاداش دادن 
و تجلیـل از کارمندانـی کـه در نوآوری هـای جدیـد 
مشـارکت داشـته اند، و دادن فرصـت بـه همـه برای 

ایده هـای خود. آزمایـش 

چالش های نوآوری اجتماعی
بسـیاری از کسـب و کارها در دستیابی به نوآوری که 
منافـع اجتماعی و تجاری را به همراه دارد، شکسـت 
می خورنـد. چـرا چنیـن اسـت و چگونـه می تـوان بر 

ایـن چالش ها غلبـه کرد؟

تقاضا برای رشد
سـهامداران اغلـب بر کسـب وکارها فشـار می آورند تا 
در کوتاه مـدت سـود کسـب کننـد و ایـن بـه معنای 
زیـر پا گذاشـتن چشـم انداز نوآوری اجتماعی اسـت. 
سـودآوری کوتـاه مدت و پایـداری بلند مـدت اغلب 
رهبـران  بنابرایـن  تضـاد هسـتند،  در  یکدیگـر  بـا 
بایـد بتواننـد ایـن دو موضـوع را بـه خوبـی تعریـف 
کننـد. گاهـی اوقـات نوآوری بـه این دلیل شکسـت 
مالـی  اهـداف  روی  کسـب وکارها  کـه  می خـورد 
ماهانـه، سـه ماهه یـا سـاالنه تمرکز می کننـد و این 
تمرکـز بـه قیمـت حـذف چشـم اندازهای بلندمدت 
تمـام می شـود. چالـش بزرگـی کـه رهبران شـرکت 
هـا با آن مواجه هسـتند انجام تجـارت خوب در عین 
داشـتن نوآوری هـای اجتماعـی اسـت و در صورتـی 
کـه نتواننـد هر دو ایـن مـوارد را به صـورت متعادل 
بـرآورده کنند، آینده شـرکت آن هـا در خطر خواهد 
بـود. آن هـا بایـد تـالش زیـادی بـرای تنظیـم یـک 
طـرح انتقـال انجـام دهند که بـه واسـطه آن بتوانند 
نـوآوری اجتماعی را در اسـتراتژی کسـب و کار خود 

بگنجانند.
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شک و تردید
از درون، شـرکت هـا مـورد سـوءظن قـرار می گیرند 
کـه فعالیت هـای تجاری واقعـی را دنبـال نمی کنند. 
در عـوض از بیـرون شـرکت ها متهـم می شـوند کـه 
صرفـا اهـداف مالـی را دنبـال می کننـد و واقعا هیچ 
تالشـی در جهت تأثیرات اجتماعی انجام نمی دهند. 
بـا توجه بـه اینکه بسـیاری از نوآوری هـای اجتماعی 
قـرار  هـدف  را  ناشـناخته  بازارهـای  یـا  مشـتریان 
می دهنـد، سـاختارهای داخلـی شـرکت ها )کـه از 
قبـل ایجـاد شـده اند( نسـبت بـه تغییر مـوارد فعلی 
شـرکت کـه بـه خوبـی جـواب می دهنـد محتـاط 
هسـتند. در ایـن بیـن نقـش رهبـران اهمیـت مـی 
یابـد، زیـرا آن هـا می توانند از نـوآوران حمایت کنند 
تـا شـک و تردیدهـا را از بیـن برده و بـه تالش هایی 
که قرار اسـت در این مسـیر انجام شـود مشـروعیت 
قانونـی بخشـند. یکـی از راه هـای فائـق آمـدن بـر 
چالـش بی اعتمادی داخلـی، ایجاد انکوباتورها اسـت 
)ماننـد کاری کـه فیلیپـس بـرای آزمایـش ایده های 
جدیـد خـود قبـل از اینکـه ثابـت شـود قابـل اجرا و 
مقیاس پذیر هسـتند انجام داد(. رهبران این شـرکت 
از طریـق تعهـد عمومـی و حمایت مـداوم مأموریت 
اجتماعـی خود را به سـرانجام رسـاندند. بدبینی های 
بیرونـی نسـبت بـه شـرکت ها از جنبه هـای مختلف 
بـوده و می تواننـد شـراکت را دشـوار کننـد. شـرکت 
هـا باید با تقویـت انگیزه های اجتماعـی خود، تمایل 
نشـان دادن بـه سـرمایه گذاری واقعـی و بـه نمایش 
عمـوم گذاشـتن تالش های خود، اعتماد سـهامداران 

عمومـی را جلـب کنند.

نمونه هایی از نوآوری های اجتماعی بزرگ
در ادامـه برخی از جالب تریـن و مهم ترین نمونه های 
نوآوری اجتماعی شـرکت ها را بررسـی خواهیم کرد. 
در بیـن آن هـا نمونه هـای خوبـی وجـود دارد کـه 
می توانیـد از آن هـا درس گرفتـه و از آن ها به عنوان 

غـذای فکری سـازمان خود اسـتفاده کنید.
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اینترفیس3
یـک شـرکت جهانـی تولیدکننده کفپوش اسـت که 
از طریق Zero Mission نوآوری اجتماعی شرکتی 
را در اسـتراتژی تجاری اصلی خود ادغام کرده اسـت. 
یکـی از نوآوری هایـی آن هـا کـه باعـث پایـداری 
ماموریـت اجتماعـی شـان شـد، بازیافـت نایلـون از 
تورهـای ماهیگیـری مسـتعمل ماهیگیران بـود. این 
نـوآوری آن هـا منجر بـه برنامه Works-Net شـد 
کـه بـه نوبـه خـود یـک زنجیـره تامیـن جدیـد نیز 
ایجـاد کـرد. آن هـا در طول هفت سـال ۲۲4 تن تور 
ماهیگیری مسـتعمل را بازیافت کردند و بدین طریق 
در مصـرف نفـت صرفه جویی کرده، انتشـار CO2 را 
کاهـش داده و در عین حال سـطح درآمد 40 جامعه 
کاری را نیـز افزایـش دادنـد. از زمـان اجـرای ایـن 
برنامـه در سـال 199۶، ایـن اسـتراتژی ردپای کربن 
اینترفیـس را تـا ۶9 درصـد، ضایعـات در محل دفن 
زبالـه را تا 9۲ درصد و انتشـار گازهـای گلخانه ای را 
تـا 9۶ درصـد کاهـش داده و در عیـن حال اسـتفاده 
از انـرژی هـای تجدیدپذیـر را تـا 89 درصـد افزایش 
داده اسـت. با بررسـی این اسـتراتژی کـه برای بیش 
از ۲0 سـال تعییـن شـده بـود، می تـوان از موفقیـت 
بلندمـدت آن ها درس های مفیـدی آموخت: رهبری 
نقـش بزرگـی در تغییـر طرز فکـر و ایجـاد فرهنگی 
سـازمانی داشـته و می توانـد تفکـر جدیـد را تقویت 
کنـد. بـرای تبدیل ایده و چشـم انداز خـود به عمل، 

بایـد یـک برنامه عملیاتی معتبر داشـته باشـید.

ودافون4 
ودافـون کیف پول تلفن همراه Pesa-M را در سـال 
۲007 در کنیـا راه انـدازی کـرد. ایـن یـک نـوآوری 
اجتماعـی موفق شـد که بـه میلیون ها نفـر خدمات 
مالـی ارائـه کرده و بـه آن ها امـکان داد تـا پرداخت 
هـای خـود را از طریـق تلفن همراه به صورت سـریع 
و ایمـن انجـام دهند. در ماه هـای اول راه اندازی این 
سـرویس، بیش از 1.1 میلیون نفر شـروع به استفاده 
 3-Interface
 4-Vodafone

19

اقتصاد و کارآفرینی

ر:
وی

ص
ع ت

منب
Ph

ili
ps

 la
un

ch
es

 st
ar

t-u
p 

A
I c

ol
la

bo
ra

tio
n 

pr
og

ra
m

w
w

w.
ph

ili
ps

.co
m

از آن کردند و 87 میلیون دالر از طریق این سرویس 
انتقال داده شـد. تنها در طول دو سـال، بیش از 8.۵ 
میلیـون کنیایی از این سـرویس اسـتفاده می کردند 
و 3.7 میلیـارد دالر آمریـکا )10٪ از تولیـد ناخالـص 
داخلی کنیا( بوسـیله این سـرویس منتقل می شـد. 
بنیانگـذاران ایـن شـرکت بعـًد خدمـات خـود را بـه 
بازارهـای جدیـد در آفریقا گسـترش دادند. در سـال 
۲013 آن هـا سـرویس خـود را در هنـد راه انـدازی 
کردند، اما نتوانسـتند موفقیت کنیـا را در آنجا تکرار 
کننـد. عملکـرد خـوب Pesa-M در کنیـا بـه دلیل 
نفـوذ اولیه آن در بازار این کشـور بـود. پیش از اینکه 
ودافـون خدمـات خـود را بـه بـازار هنـد گسـترش 
دهنـد، اسـتارت آپ هـای هنـد شـروع بـه تصاحب 
ایـن بـازار کـرده بودند. از طـرف دیگـر، نمایش های 
سیاسـی نیز بر فعالیـت آن ها تأثیر گذاشـت زیرا در 
همـان زمـان، نخسـت وزیر هند اعـالم کـرده بود که 
کاهش ارزش پول سـبب کمبود نقدینگی می شـود. 
هنـگام ورود بـه یک بـازار جدید و گسـترش فعالیت 
شـرکت با روش هـای قبلی و مواجهـه با چالش های 
غیرمنظـره، ایجاد اعتماد به عنـوان یک برند اهمیت 
بسـیار زیـادی دارد. همچنیـن از شکسـت آن هـا در 
هنـد نیـز می تـوان درس گرفـت کـه عوامـل زیادی 
در مقیاس بندی اسـتراتژی نـوآوری اجتماعی وجود 

دارد. 

تسال۵
وقتـی از نـوآوری صحبـت می کنیم، حتما اشـاره به 
تسـال نیز خواهد شـد. ماموریت آن ها روشـن اسـت: 
حرکـت به سـمت آینـده ای بدون آالینـده. مدل آن 
هـا ثابـت می کند کـه پایـداری نه تنها بـرای محیط 
زیسـت بلکـه بـرای تجـارت نیـز خوب اسـت. تسـال 
در گـزارش تاثیـر سـال ۲019 خـود بیـان کـرد که 
بـا فروش بیـش از ۵۵0 هـزار خودرو، سـبب کاهش 
تولید 4 میلیون تن CO2 شـده اسـت. شـبکه شـارژ 

 5-Tesla
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الکتریکـی گسـترده آن هـا سـبب کاهـش مصـرف 
بیش از 7۵ میلیون گالن بنزین شـده اسـت. در عین 
حـال آن هـا در حال جمـع آوری داده ها هسـتند تا 
بتواننـد از قدرت هوش مصنوعی و یادگیری ماشـین 
در جهـت بهبـود محصوالت و خدمات خود اسـتفاده 
کننـد. تعهد تسـال به انـرژی هـای تجدیدپذیر صرفا 
از طریـق تولیـد خودروهای برقی نیسـت. بـه عنوان 
مثـال، آن هـا در جزیـره u’Ta در سـاموآی آمریـکا، 
بـرای داشـتن انـرژی پایـدار و مقـرون به صرفـه راه 
حلی ارائه دادند: در این جزیره، تسـال یک ریزشـبکه 
متشـکل از بیـش از ۵.3 هزار پنل خورشـیدی و ۶0 
سیسـتم powerpack ایجـاد کـرد. بدیـن طریق، 
آن هـا توانسـتند 100٪ نیـاز جزیـره را )حتـی اگـر 
آفتـاب نداشـته باشـند( بـه مـدت 3 روز بـا انـرژی 
پـاک تامیـن کننـد. 900 نفـر سـاکنین ایـن جزیره 
قبـال سـاالنه 110 هـزار گازوئیـل مـی سـوزاندند اما 
اکنـون در تمـام طول سـال انرژی پـاک و مقرون به 
صرفـه دارنـد. شـاید این حرکت برای شـرکت تسـال 
سـودآوری چندانـی نداشـت، اما نشـان دهنده تعهد 

آن هـا به هدفشـان بود.

فیلیپس۶
آن هـا پـس از اینکـه دیدنـد تیـم فـروش آفریقایی 
در حـال تولیـد ایده هـای بسـیاری بـرای جوامـع به 
حاشـیه رانـده شـده اسـت، مرکـز نـوآوری آفریقایی 
فیلیپـس را بنـا کردند. در سـاختار سـنتی شـرکت، 
اهمیـت چندانـی بـه ایده هـا داده نمـی شـد. امـا بـا 
ایجـاد مرکز نـوآوری، تیم فیلیپس آفریقا توانسـت با 
تیم های اسـتراتژی D&R جهانـی همکاری نزدیک 
داشـته باشـد. مرکـز نـوآوری آفریقا بخشـی از واحد 
فـروش اسـت کـه در نایروبـی واقـع شـده اسـت. در 
ایـن مرکـز، آن هـا می توانند هـم به مشـتریان خود 
نزدیک باشـند و هم بینش بهتـر و نزدیکتری از بازار 
بـه دسـت بیاورنـد. این مرکز باعث شـد تـا فیلیپس 
مـدل "پرداخـت حیـن اسـتفاده" را ایجـاد کـرده و 
بدیـن طریـق چراغ هـای LED تولیـدی خـود را بـه 

خانواده هـای کـم درآمـد اجـاره دهد.
 6-Philips
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کالم آخر
اکنـون کـه رهبـران کسـب وکار می داننـد کـه صرفا 
داشـتن اهداف مالی برای رشـد شرکت هایشان کافی 
نیسـت، بایـد به دنبـال پتانسـیل حاصل از نـوآوری 
اجتماعـی بروند. در عیـن اینکه CSR کامال قدرتمند 
عمـل می کند، اما شـما بـاز هم می توانیـد آرزوهای 
باالتری داشـته باشـید و تالش کنید اهـداف و نتایج 
خـود را بهبـود دهیـد. بـرای شـرکت ها مهـم اسـت 
کـه بداننـد توانایـی و قـدرت رهبری و امـکان تغییر 
مثبـت در رفتـار مصرف کننـده را دارنـد و می توانـد 
اسـتانداردهای فعلی خود را بهبود ببخشـند. از طرف 
دیگـر، چـون نـوآوری اجتماعـی مسـئولیت بزرگـی 
اسـت، امـکان افتادن در دام افزایـش ارزش اجتماعی 
بـه قیمـت اهـداف تجاری نیز بسـیار محتمل اسـت. 
رویکـرد نوآورانـه از یـک شـرکت بـه شـرکت دیگـر 
متفاوت اسـت. حتی ممکن اسـت نـوآوری اجتماعی 
تنها پاسـخ موجود برای کسـب و کار شـما نباشـد و 
بتوانیـد در زمینه هـای دیگر نیز نـوآوری ایجاد کنید.

در این جزیره، تسـال یک ریزشـبکه متشکل 
از بیـش از ۵.3 هـزار پنـل خورشـیدی و ۶0 
سیسـتم powerpack ایجـاد کـرد. بدین 
طریق، آن ها توانسـتند 100٪ نیاز جزیره را 
)حتـی اگـر آفتاب نداشـته باشـند( به مدت 
3 روز بـا انـرژی پاک تامین کننـد. 900 نفر 
سـاکنین این جزیـره قبال سـاالنه 110 هزار 
گازوئیـل می سـوزاندند امـا اکنـون در تمام 
طـول سـال انـرژی پـاک و مقرون بـه صرفه 
دارند. شـاید این حرکت برای شـرکت تسـال 
سـودآوری چندانی نداشـت، اما نشان دهنده 

تعهـد آن هـا به هدفشـان بود.
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در اینجا چار زندان است
سروده ای از احمد شاملو به مناسبت 1۲ آذر زادروز ایشان

در اینجا چار زندان است، به هر زندان دو چندان نقب
در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد، در زنجیر....

از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تب تاریک بهتانی
به ضرب ُدشنه ای کشته است.

از این مردان، یکی، در ظهر تابستان سوزان،
نان فرزندان خود را، بر سر برزن، به خون نان فروش سخت دندان گرد... آُغشته است.

از اینان، چند کس، در خلوت یک روز باران ریز، بر راه ربا خواری، نشسته اند
کسانی، در سکوت کوچه، از دیوار کوتاهی به روی بام جستند

کسانی، نیم شب، در گورهای تازه، دندان طالی مردگان را می شکسته اند.
من اما هیچ کس را، در شبی تاریک و توفانی نکشتم

من اما راه بر مرد ربا خواری نبستم
من اما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجستم.

در این جا چار زندان است، به هر زندان دو چندان نقب و
در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر...

در این زنجیریان هستند مردانی، که مردار زنان را دوست می دارند.
در این زنجیریان هستند مردانی، که در رویایشان هر شب، زنی 

در وحشت مرگ از جگر بر می کشد فریاد.
من اما در زنان چیزی نمی یابم

گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان، خاموش
من اما در دل ُکهسار رویاهای خود، جز انعکاِس سرِد آهنِگ صبورِ این علف های بیابانی

که میرویند و میپوسند و می خشکند و می ریزند، با چیزی ندارم گوش.
مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان،

می گذشتم از تراز خاک سرِد پست....
جرم این است

جرم این است....

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و چهارم، آذر 1400



www.evand.com

www.evand.com

www.evand.com






