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»طبـق صحبت هایـی کـه غـزل بـرای دوسـتانش کـرده، او بـا شـخصی از طریق 
اینسـتاگرام آشـنا شـد که این شـخص اهل سـوریه اسـت. این مرد به غزل ابراز 
عالقـه زیـادی می کنـد و او را وابسـته خـود می کنـد تـا آنجایـی کـه غـزل بابت 
ایـن مـرد زندگـی خـودش را رها کرد. دوسـتانش مـا را در جریان تمـام جزئیات 
می گذاشـتند. پسـرم هـر روز بیشـتر از دیـروز کنتـرل خود را از دسـت مـی داد و 
نمی توانسـت بر اعصابش مسـلط باشـد. مخصوصاً که بازاری بود و اطرافیان چپ 
و راسـت غیـرت و مردانگـی اش را تحریک می کردند. در محله و خیابان مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم بـه ما طعنه می زدند و بابت این مسـئله بحث و دعـوا کرده بودیم. 
همسـایه ها کامـاًل از شـرایطی که اتفاق افتاده اطالع داشـتند اما بـه جای دلداری 

احساسـات پسـرم را تحریک می کردند.«
دلیل عجیب قاتل برای گرداندن سر »غزل« در شهر | ماجرای مرد سوری و بازگرداندن غزل به ایران |

 پدر غزل او را تحویل شوهرش داد؟
www.hamshahrionline.ir

سخن آغازین
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سپهر ساغریسپهر ساغری

بنام ناموس
درباره نقش جامعه در قتل های ناموسی

 با نگاهی به قتل مونا )غزل( حیدری

سخن آغازینسخن آغازین

وقتـی خبـر بریدن سـر دختـری جـوان در اهـواز به 
فضای عمومی کشـیده شد بسـیاری بهت زده شدند 
کـه چـرا ایـران مـا بایـد چنیـن حوادثـی را تجربـه 
کنـد. کـم نبودنـد کسـانی کـه فرهنـگ عشـیره ای 
یـا پدرسـاالر را بـه باد انتقـاد گرفتند. برخـی قوانین 
کشـور را ناکارآمـد دانسـتند و از ضـرورت روزآمـد 
شـدن آن گفتند. برخی نیز جامعه را مقصر دانسـتند 
کـه با اعتقـاد و تاکیـد روی مقوله ای چـون ناموس، 
عصبیـت و خشـونت را ترویـج و تقدیـس مـی کند. 
پیـش از ورود بـه بحـث ضـروری اسـت کـه روشـن 
گردانـم تالش نخواهم کـرد مونا حیـدری را محکوم 
یـا تبرئـه کنم بلکه هـدف نقد زمینه هـای اجتماعی 
خشـونت مقدس اسـت. با ایـن توضیح پرسـش این 
جاسـت؛ جدا از دسـتگاه قدرت که می تواند سیستم 
قضایـی مسـتقل، مقتدر و البته مدرنـی را مدیریت و 
عرضـه کنـد، نقش مـردم یا جامعـه در پدیـد آمدن، 

حفظ و توسـعه چنین سـاختاری چیسـت؟ 

قتل ناموسی؛ شخص مقرص است یا جامعه؟
بحـث نقـش جامعـه تقریبـا در مـورد هـر نـوع کـج 
روی یـا پدیـده بغرنج اجتماعی برجسـته می شـود. 
چـه آنجایی کـه اعتیـاد را ثمره فشـارهای اجتماعی 
و اقتصـادی مـی خوانیـم و چـه آنجایـی که بـاور به 
نامـوس و تعصب روی رابطه جنسـی، زمینـه را برای 

قتـل ناموسـی مهیا می کنـد. با این حـال چه میزان 
ایـن گـذاره صحـت دارد؟ پیـش از پرداختـن به این 
مسـئله بایـد تاکید کنـم که یکـی از بدفهمـی های 
رایـج جامعـه مـا آن اسـت که هرگونـه نقد بـه افکار 
و رفتـار جمعـی را توجیه و تاییـد حکومت تلقی می 
کنـد! حـال آنکـه هـدف از نقـد اجتماعـی نـه تبرئه 
دسـتگاه قـدرت که تـالش برای کشـف ریشـه های 
یـک معضل اسـت. بـه عنوان مثـال در همیـن فقره 
قتـل مونـا حیـدری بسـتگان درجـه یـک او نقـش 
آمریـن و مجریـان قتـل را ایفـا می کننـد. باتوجه به 
بافت عشـیره ای و عقاید مرسـوم در چنین سـاخت 
اجتماعـی، باید پرسـید وقتی اکثریتی بـاور دارند که 
ایـن خون می بایسـت ریخته می شـد، حکومت چه 

می توانـد بکند؟ 

»در محله  به سجاد انگ بی غیرتی زده بودند. رس غزل 
را گَردانـد تـا مثـالً بـه همـه بگویـد: مـن آدم بی غیرتی 
نیسـتم. حاال غزل کشـته شـده، سجاد دسـتگیر شده و 

پـرس آنهـا را من نگه مـی دارم.«1

فـرض بگیریـم قـوه قضاییـه بـا علـم به حساسـیت 
جامعـه در این مورد مجازات سـنگینی بـرای آمرین 
و مجریـان ایـن جنایـت درنظر بگیـرد. آیـا مجازاتی 
چـون زنـدان طویـل المـدت یـا حتـی اعـدام مانـع 
تکـرار چنین حوادثی خواهد شـد؟ شـخصا بعید می 
دانـم. بـه یـک دلیـل سـاده! همـه قاتلین سـر بریده 
شـده خواهـر، همسـر یـا دختـر خـود را در خیابـان 
نمـی چرخاننـد یـا بـه عبارتی همـه قاتلیـن قتل را 
جـار نمـی زننـد. در نتیجـه امکان رسـانه ای شـدن 
بسـیاری از قتـل هـای ناموسـی عمـال وجود نـدارد 
بویـژه آنکـه رسـانه هـای بومـی و ملـی هـم چندان 
آزادی عمـل ندارنـد که مسـتقال بخواهنـد تحقیق و 
اطـالع رسـانی کننـد. با ایـن اوصاف اگر یـک عقیده 
یـا رفتار مورد تایید جمعی باشـد، می تـوان با قانون 
گـذاری یـا حتی توسـل بـه قـوه قهریـه آن را مهار و 

1- دلیل عجیب قاتل برای گرداندن سر »غزل« در شهر | ماجرای مرد سوری و بازگرداندن 
غزل به ایران | پدر غزل او را تحویل شوهرش داد؟

www.hamshahrionline.ir
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نـه لزومـا ریشـه کـن کـرد؟ مجدد تکـرار مـی کنم 
فـرض بگیریم تحت فشـار افکار عمومـی قوه قضاییه 
احـکام سـنگینی بـرای آمریـن و دسـت انـدرکاران 
ایـن جنایـت در نظـر گرفت. با ایـن حـال "در موارد 
مشـابه" که جنایت رسـانه ای نشـده و یا اگر رسـانه 
شـده فیلـم و عکسـی از آن منتشـر نشـده و طبعـا 
کمتـر حساسـیت ایجـاد کرده اسـت طبعا سیسـتم 
قضایـی کشـور تحـت فشـار نخواهـد بود تـا واکنش 
نشـان دهـد. از طـرف دیگـر وقتـی بسـیاری چنین 
عملـی را نـه فقـط جنایت نمـی داننـد بلکه پـدر را 
مالـک خـون فرزند و رسـوم عشـیره را بر شـخصیت 
مسـتقل یـک شـهروند ارجـح مـی داننـد چـه بسـا 
اصـل ماجـرا را پنهـان و یا حتـی زمینه را بـرای فرار 

متهمیـن مهیـا کنند. 

قتل ناموسی؛ مشکل نبود قانون مدرن است؟
قانـون  صـرف  بـر  اجتماعـی  قـرارداد  تقـدم  درک 
گـذاری و یا حتـی برخـورداری از قوانین مدرن، مهم 
تریـن بخـش حل چالـش هـای اجتماعی اسـت. در 
حقیقـت اگر مـردم یک جامعـه یک عقیده یـا رفتار 

را ارزش بداننـد طبعـا چـون قانون پایـگاه اجتماعی 
دارد امکان پیاده سـازی و صیانت از آن فراهم اسـت. 
امـا اگـر در نقطه مقابل مـردم چنین باوری نداشـته 
باشـند چطور؟ اگـر اکثریت مردم یـک جامعه رابطه 
جنسـی را فاعـل مفعولـی تفسـیر کننـد و زنـان را 
مفعـول بدانند تکلیف چیسـت؟ این مدت بسـیار به 
فرهنـگ عشـیره ای پرداختـه شـد با این حـال باید 
پرسـید آیا به جز مناطق عشـیره نشـین کشـورمان 
در نقـاط دیگـر کشـور نـگاه جنسـیت زده بـه زنـان 
وجـود نـدارد؟ بـه عنـوان مثـال اگـر صرف مشـکل 
عـدم برخـورداری از قانون مدرن اسـت در آن صورت 
چـرا در جامعـه ما حتی قربانـی تجـاوز، از ترس آبرو 
سـکوت می کند؟! مگر نه این اسـت کـه قوانین بروز 
نیسـتند امـا شـهروندان این کشـور خـود را بروز می 
داننـد؟ نباید پرسـید چرا اکثریت شـهروندان مدرنی 
که کیف و کفش و رخت و ماشـین غربی را اسـتفاده 
مـی کننـد یـا عطـر و ادکلـن خارجـی مصـرف می 
کنند یا در میان فارسـی صحبت کردنتـان واژه های 
انگلیسـی بـکار مـی برند، نـگاه جنسـیت زده دارند؟ 
بگذاریـد نگرش جنسـیت زده جامعه ایران را بیشـتر 
بررسـی کنیـم. آیـا در جامعـه ایـران مرسـوم اسـت 

اگـر یـک عقیده یـا رفتار مـورد تایید جمعی 
باشـد، مـی تـوان بـا قانون گـذاری یـا حتی 
توسـل بـه قـوه قهریـه آن را مهار و نـه لزوما 

ریشـه کـن کرد؟ 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400
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کـه اگـر خانمی بـا یک آقا آشـنا شـدند بـه خانواده 
معرفـی کننـد؟ در حالی که بسـیاری از پسـران می 
تواننـد تا دیروقت بیـرون از منزل باشـند دختران ما 
مـی توانند بعد از سـاعت 9 شـب به خانـه بازگردند؟ 
آیـا لباس پوشـیدن، حلقـه دوسـتان، خندیـدن، آرا 
و افـکار زنـان مـورد بررسـی مـداوم دیگـران اعـم از 
پـدر و مـادر تـا بـرادر و خواهرشـان نیسـت؟ آیـا 
عبارتـی چون"اگـر پـدرت بفهمه می کشـتت" برای 
زنـان ایـران ناآشناسـت؟ مجـدد یـادآوری مـی کنم 
کـه هـدف نویسـنده نادیـده گرفتـن اهمیـت قانون 
یـا نقـش دسـتگاه قـدرت در کاهـش آسـیب هـای 
اجتماعـی نیسـت بلکـه درنظـر دارم بعـدی از ماجرا 
را نشـان دهـم کـه عمومـا بـا تعـارف و مصلحـت 
اندیشـی از کنـار آن عبـور می کنیم؛ نقـش باورهای 
عمومـی. شـاهد مثال آنکـه چندی پیش در پسـتی 
اینسـتاگرامی توضیـح دادم کـه زنـان نمـی تواننـد 
آزادانـه از روابـط خـود بـا دیگـران بویـژه آشـنایی یا 
دوسـتی بـا یک مرد حتـی حرف بزننـد! دقایقی بعد 
یکـی از دوسـتان فرهنگی ام فرمودند: "انشـااهلل خدا 
بهـت دختـر بـده و بـه آرزوت برسـی." یعنـی اینکه 
سـپهر سـاغری امیـداورم دخترت خبر مفعـول واقع 
شـدنش را به شـما بدهـد! اینکه چرا باید دوسـتی را 
بـه الزاما برقراری رابطه جنسـی تعبیر و تفسـیر کرد 
بحثـی جداگانـه اسـت اما پرسـش اینجاسـت وقتی 
صحبـت از تربیـت نسـل هـا مـی شـود نـام مـادر و 
معلـم بیـش از بقیـه بـه میان آمـده و به تحسـین و 
تبریـک و اشـاره بـه جایـگاه رفیع ایشـان کـه همانا 
شـغل پیامبـران اسـت، مـی گـذرد. حال می پرسـم 
همیـن مـادر و معلمـی کـه حامـل طرز تفکـر فاعل 
مفعولی اسـت چه نسـلی را تربیت می کند؟ از بطن 
چنین نگرشـی حساسـیت نسـبت زنان شـکل نمی 
گیـرد؟ گفتـه مـی شـود که پشـت هـر مـرد موفقی 
یـک زن قـرار دارد. می پرسـم پشـت هر مـرد قاتلی 
چطـور؟ اسـتدالل مـادر سـجاد، قاتل مونا چـه بود؟ 
اینکـه پسـرش متاثر از تهمـت بی غیرتـی اطرافیان 
سـر عروسـش را از تـن جـدا کـرد؟! تمام پزشـکان، 

مهندسـان، وکال و نخبـگان دانشـگاهی مـا ماحصل 
تـالش معلمیـن انـد. مـی پرسـم مـردی کـه سـر 
همسـر جوانـش را گوش تا گوش می برد و در شـهر 
مـی چرخاند ماحصـل تربیت کیسـت؟ پیامد چنین 
نگرش و تربیت جنسـیت زده ای آشـکار است؛ وقتی 
از خانـواده تا مدرسـه از رسـانه تا قانون، نگاه سـنتی 
غالـب اسـت پیامـد آن می شـود کـه همه مـا کم و 
بیـش زنان را مفعول دانسـته و خاصه زنـان فامیل را 

نامـوس و اعتبـار خـود بدانیم. 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400

 هـدف نویسـنده نادیـده گرفتـن اهمیت 
قانـون یا نقش دسـتگاه قـدرت در کاهش 
آسـیب های اجتماعی نیسـت بلکه درنظر 
دارم بعـدی از ماجـرا را نشـان دهـم کـه 
عمومـا بـا تعـارف و مصلحـت اندیشـی از 
کنـار آن عبـور مـی کنیـم. شـاهد مثـال 
آنکه چندی پیش در پسـتی اینستاگرامی 
توضیـح دادم کـه زنان نمی تواننـد آزادانه 
از روابـط خـود با دیگران بویژه آشـنایی یا 
دوسـتی بـا یک مـرد حتـی حـرف بزنند! 
دقایقـی بعد یکـی از دوسـتان فرهنگی ام 
فرمودنـد: "انشـااهلل خـدا بهـت دختـر بده 
و بـه آرزوت برسـی." یعنـی اینکه سـپهر 
سـاغری امیـداورم دختـرت خبـر مفعول 

واقـع شـدنش را بـه شـما بدهد!
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وقتـی خودتـان در مـورد خواسـته هایتـان 
در زندگـی صاحب نظر باشـید، قـدم بعدی 
آموختـن راه های به وجـود آوردن تغییرات 
موثر در زندگیتان اسـت. مخصوصا وقتی آن 
تغییـرات، روی دیگران هـم تأثیر می گذارد.

زن در آیینـه فرهنـگ تفاهـم، لینـدا آدام و الینـور لینـز، مترجم: 
پریچهـر فرجـادی، انتشـارات آییـن تفاهـم، 1383، ص: 26
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سرگشتگی میان پارادوکس ها
درباره نگرش فرهنگ پدرساالر
 نسبت به جایگاه اجتماعی زنان

 

جامعهجامعه

مـا ایرانـی هـا ضـرب المثلـی داریـم کـه مـی گوید: 
"پنجـاه درصـد شـوخی ها، جدی اسـت!" ایـن را در 
نظر داشـته باشـید و توجه کنید در کشورمان گاهی 
بـه شـوخی، هنوز بـه زن مـی گوییم "ضعیفـه". بی 
ربـط هـم نیسـت. در فرهنگ مرد سـاالرانه مـا، زنان 
در جایـگاه اداره کننـده امـور درونـی خانـه اعـم از 
پخـت و پـز و شسـت و روب، تولید مثـل و نگه داری 
فرزنـد هسـتند. هـر چند به هیـچ روی ایـن وظایف، 
کوچک و کم ارزش نیسـتند و نباید آن را دسـت کم 
گرفـت امـا جای تأسـف اسـت کـه در چشـم مردان 
چنیـن جایگاهـی از ارج و قـرب چندانـی برخـوردار 
نیسـت و کـم اهمیـت بـه نظـر می رسـد. بـا علم به 
ایـن موضـوع در نوشـتار پیـش رو به بررسـی نگرش 
فرهنگ پدرسـاالر نسـبت به جایـگاه اجتماعی زنان 

مـی پردازیم. 

زن؛ جنس دوم؟ 
بـی شـک یکـی از دالیـل ایـن نـوع نـگاه، نداشـتن 
نقـش اقتصـادی زن در خانـواده اسـت. دقیقا همین 
جـا یـک تناقض بزرگ پیـش می آید. مـرد از طرفی 
جایـگاه زن را در خانـواده کـم اهمیـت مـی شـمرد 
چون سـهم اقتصادی نـدارد و از طـرف دیگر چندان 
بـاب طبعش نیسـت زن خانـواده بـرای کار، تحصیل 
و درآمـد بـه خـارج از خانه بـرود و وارد جامعه شـود. 

بـی تعـارف پس ذهن اکثریـت مردان ایرانـی، چه بر 
زبـان بیاورند، چه پنهان کنند و چه انکار، دو مسـئله 
حضـور دارد یکـی عـدم خشـنودی آنـان از حضـور 
زنـان خانـواده در جامعـه و دیگـری اسـتقالل مالـی 
ایشـان. در فرهنـگ ایرانـی در بیـن مـردان جاافتاده 
اسـت که اگـر زنان در اجتماع حضور داشـته باشـند 
پاکی و سادگیشـان کم رنگ می شـود و اگر دسـت 
در جیـب خـود داشـته باشـند و محتاج پـول مردان 
نباشـند، یاغـی و سـرکش خواهنـد شـد! حـال باید 
تحلیـل کرد اگر این گونه اسـت، ریشـه این مسـئله 
بـه چه مورد یا مـواردی بازمی گـردد. تجربه تاریخی 
و فرهنگـی مـا ایرانیان ماننـد دیگر نقاط دنیا نشـان 
می دهد در بیشـتر موارد، بانوان ایران زمین بوسـیله 
مـردان بـه عقـب رانده شـده اند. بـه عنوان مثـال تا 
همیـن صد سـال گذشـته، خانـم ها حـق یادگیری 
سـواد نداشـتند و اگـر هـم بـه طـور اسـتثنا زنانـی 
خوانـدن، نوشـتن، حسـاب و کتاب را مـی آموختند، 
در کنـج خانـه و بـه دسـت پـدران روشـن فکـر و 
فرهیختـه شـان بـوده اسـت. آن قدر طی قـرن های 
متوالـی ایـن بـی سـوادی ادامـه یافته بـود که حتی 
خـود زنـان نیـز چنـدان رغبتـی بـه آمـوزش نشـان 
نمـی دادنـد و اهمیـت ماجـرا را درک نمـی کردنـد. 
زنـان خـود معتـرف بودنـد نقششـان در زندگـی و 
خانواده مشـخص اسـت و لزومی برای تغییر نیسـت. 
هنگامـی که امری مداوم باشـد، خـروج از آن و ایجاد 
دگرگونـی کار دشـواری اسـت. مردانی که پشـت در 
پشـت زنانشـان را در خانـه دیـده بودنـد و آنـان را 
چنـدان صاحب تفکر نمی دانسـتند و به خـود اجازه 
مـی دادند حتی دسـترنج مهـارت آنان اعـم از فرش 
و گلیـم را بفروشـند و مدیریـت مبلـغ حاصلـه را به 
عهده گیرند، تحمل دیدن شـرایط دیگر را نداشـتند. 
زنـان نیـز آن قدر در کنج خانه مشـغول پخت و پز و 
بزرگ کـردن فرزندان بودند کـه موقعیتی جایگزین، 
در ذهنشـان نمـی گنجیـد. مـردان از زنان مشـورت 
نمـی خواسـتند. حکـم و تصمیم با آنان بـود. به ویژه 

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400
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در مـوارد مالـی و اجتماعی. از ایـن رو زنان از اجتماع 
دور بودنـد. در حسـاب و کتـاب ضعیـف و از اوضـاع 
اجتمـاع و مسـائل اقتصـادی و سیاسـی بـی اطـالع 
بودنـد. بـه تبع همـه این ها حـق رأی هم نداشـتند. 
پـس نتیجـه این شـد کـه چه در چشـم خـود و چه 

در چشـم مـردان، "جنـس دوم" به حسـاب آیند.

جایگاه زنان در طول تاریخ
بـا مـرور مختصر سـبقه اجتماعی اوضاع زنان، شـاید 
وضعیـت کنونـی آنـان را بهتر بتـوان درک کـرد. هر 
چنـد زنـان امروز تحصیـل کرده انـد، صاحب مهارت 
اند و حضورشـان در اجتماع پر رنگ شـده اسـت، اما 
هنوز دسـتمزد زنان در برخی از مشاغل در موقعیتی 
برابـر، کمتر از مردان اسـت. هنـوز جایگاه های اصلی 
در سیاسـت و اقتصاد، ویژه مردان اسـت. هنوز مردان 
و حتـی برخـی از زنان، اعتماد نمی کنند شـغل مهم 
و اثـر گـذاری را بـه دسـت یـک بانـو بسـپارند. زنان 
نیـز چنـدان از اعتمـاد به نفـس برخوردار نیسـتند و 
عمدتا سـلطه مـردان وضعیت غالب اسـت. بـا وجود 
ایـن، جریـان دیگری هـم در اجتماع دیده می شـود. 
زنانـی کـه از نقـش هـای سـنتی خـود گریزاننـد و 
بـرای اثبـات قدرت و مهـارت خود، شـیوه ای مردانه 
را پیـش مـی گیرند. گویی اگر شـبیه مردان شـوند، 
یعنـی صاحـب قدرتند! دسـته ای دیگـر از بانوان نیز 
بـرای دیـده شـدن در اجتمـاع و کسـب جایـگاه، راه 
افـراط را برمـی گزیننـد و چنـان در زنانگـی خویش 
اغـراق مـی کننـد که مهارتشـان در ایـن میان کمتر 
دیـده مـی شـود! مثـال خانمـی کـه در اینسـتاگرام 
زبـان  تدریـس  طریـق  از  و  دارد  کاربـری  حسـاب 
خارجـی کسـب درآمـد مـی کند، چنـان بـا آرایش 
غلیـظ و عشـوه هـای زنانه برنامه ضبـط می کند که 
دنبـال کننـدگان صفحـه اش در وهلـه دوم مهـارت 
او را در تدریـس مـی بیننـد. شـاید بـه خاطر همین 
مـوارد اسـت کـه مـردان عالقـه ای بـرای حضـور

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 14001400
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همسـران و دخترانشـان در اجتماع نشان نمی دهند. 
آن هـا رفتـار برخی از مـردان را با زنان در محیط کار 
مـی بینند. تجربیـات دوستانشـان از سرکشـی زنان 
صاحـب درآمـد را می بینند و می شـنوند و از این رو 
در دل ترجیـح مـی دهند زنـان برای کسـب درآمد، 
شـانه به شـانه مردان در اجتماع حاضر نشـوند. زنان 
نیـز هنـوز جایگاه اصلـی خـود را نمی شناسـند. راه 
میانه چندان آشـکار نیسـت و افراط و تفریط مسئله 
را از تعـادل خـارج مـی کنـد. واقعیـت آن اسـت که 
تجربـه حضـور بانـوان در جامعـه، قدمـت چندانـی 
نـدارد و در برابـر قـرن هـای متوالـی عقـب رانـده 
شـدن زنـان، در تـرازو کفـه کامـال سـبک را اشـغال 
مـی کنـد. شـاید هنـوز به کسـب تجربه بیشـتر نیاز 
باشـد. بـه نظر می رسـد چـاره ای جز زمـان دادن به 
ایـن امور نیسـت. زمانـی که همراه آگاهـی و آموزش 
باشـد. چـه بـرای مـردان و چـه بـرای زنان. چـرا که 
آگاهـی، قـدرت تغییـر سـلیقه را دارد. شـاید از ایـن 
راه، سـبقه تاریخـی دراز مدتـی که فرهنگ مـا با آن 
دسـت بـه گریبـان اسـت، تعدیـل شـود تا بتـوان به 
راهـی میانـه دسـت یازیـد. راهی کـه در آن زنـان از 
حضـور در میـان مردان و یا جامعه، هراسـی نداشـته 
باشـند و ایـن فرهنـگ در میان مردان نهادینه شـود 
کـه حق کوچکتریـن تعرضی به زنـان را ندارند. زنان 
بیاموزنـد قـدرت و مهـارت داشـتن نیـازی بـه اثبات 
نـدارد و لزومـی بـرای نمایش شـیوه مردانه نیسـت. 
بـرای دیده شـدن هم مهارت حرف نخسـت را می زند 
و چهـره آرایـی بـی تأثیـر اسـت. همیـن طـور درک 
کنند اسـتقالل اقتصادی، ابزاری بـرای جوالن قدرت 
در برابر همسـر نیسـت. بلکه برنامه ریـزی اقتصادی 
بـرای امـرار معـاش خانـواده اهمیـت دارد و زندگـی 
مشـترک جای زورآزمایی و برتـری جویی مالی یکی 
بر دیگری نیسـت. امـروزه زندگـی در جامعه کنونی، 
مسـتلزم کسـب درآمـد زوجیـن اسـت. واقعیـت آن 
اسـت که حقوق ماهیانه زوج، کفاف مخـارج خانواده 
را نمـی دهـد. از ایـن رو زنـان نیـز عـالوه بر کسـب 
مهـارت، باید به فکر تحصیل درآمد نیز باشـند و این 

مسـتلزم جامعه ای امن برای حضور ایشـان اسـت. از 
طرفـی بایـد پذیرفت فرهنگ یک باره شـکل نگرفته 
کـه یکبـاره تغییـر کنـد. فرهنـگ سـازی و نهادینه 
کـردن فرهنـگ درسـت، زمـان بـر اسـت و نیازمند 
آموزش نسـل هاسـت. بایـد صبور بود و بـی وقفه در 
آمـوزش و دگرگونی فرهنگ نادرسـت کوشـید. باید 
درک کـرد سـنت هـا و فرهنـگ هـا اگـر با گذشـت 
زمانه و تغییر شـیوه زندگی جوامع دگرگون نشـوند، 
محکـوم به نابودی هسـتند. باید پذیرفـت افرادی که 
در جوامعی با زیرسـاخت سـنتی و روسـاخت مدرن 
زندگی می کنند، سرشـار از سرگشـتگی ها هستند. 
ذهـن آنـان مـدام بـا پارادوکـس هایـی روبـه رو می 
شـود که توان حل مسـئله را از ایشـان گرفته اسـت. 
اینجاسـت که آموزش و آگاهی باید دادرس باشـد تا 
هـم مـردان و هم بانوان جامعه، بدانند کجا ایسـتاده اند، 

نقششـان چیسـت و چه طـور باید عمـل کنند.

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400

 راه میانـه چندان آشـکار نیسـت و افراط و 
تفریـط مسـئله را از تعادل خـارج می کند. 
واقعیت آن اسـت کـه تجربه حضـور بانوان 
در جامعـه، قدمت چندانی نـدارد و در برابر 
قـرن هـای متوالی عقـب رانده شـدن زنان، 
در تـرازو کفـه کامـال سـبک را اشـغال می 
کنـد. شـاید هنوز به کسـب تجربه بیشـتر 
نیـاز باشـد. بـه نظر می رسـد چـاره ای جز 
زمـان دادن بـه ایـن امور نیسـت. زمانی که 
همـراه آگاهـی و آمـوزش باشـد. چـه برای 

مـردان و چه بـرای زنان. 
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پـاول پترویـچ رو به برادرزاده اش کرد و گفت: "فهمیدم، فهمیدم. اول وقیحانه گسـتاخی می کنید 
و بعـد کـه راه بـه جایـی نبردید شـروع می کنید به تمسـخر! این شـیوه ای اسـت کـه جوان های 
امـروز خودشـان را بـا آن ابـراز می کننـد! قبـال از جوان ها انتظار داشـتند کـه درس بخوانند و یاد 
بگیرنـد، چـون نمی خواسـتند بی سـواد و نـادان باشـند و خواه ناخـواه سـخت کار می کردنـد. اما 
امـروزه تنهـا چیـزی کـه الزم اسـت بگوینـد این اسـت: همـه چیز دنیـا مزخرف اسـت و همین 
اسـت کـه هسـت. ایـن جوان هـا را خوشـحال می کنـد. قبـال آن هـا واقعـا کـودن بودند امـا االن 

ناگهـان پوچ گرا شـده اند." 
پدران و پسران، ایوان تورگنیف، ترجمه الهام ربیعی، نشر فرمهر، تهران، چاپ اول 1396، صفحه 84
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اختـالف دیـدگاه میـان نسـل ها که اصطالحـا به آن 
شـکاف نسـلی می گویند موضوعی اسـت که همواره 
در طـول تاریخ و در میان جوامع بشـری در ارتباط با 
باور هـا، ارزش هـا و هنجار هـا وجود داشـته اسـت؛ به 
گونه ای که هر نسـل معتقد اسـت نسـل های پیشین 
دسـت کم"گاهـی" از عقایـد و دیدگاه هـای اشـتباه 
پیـروی می کننـد و افـکار نسـل  بعـد نیـز برایشـان 
غیرمعقـول و غیرقابـل درک اسـت. تعـارض میـان 
نسـل ها اغلـب می تواند همـراه با تغییـرات مختلفی 
از جملـه تحـوالت فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و 
مذهبـی در جامعـه همـراه باشـد. ایـوان تورگنیـف1 
و  "پـدران  عنـوان  تحـت  کتابـی  سـال 1862  در 
پسـران"2 نوشـت تا شـکاف میان دو نسـل لیبرال و 
نهیلیسـت آن دهه را در قالب داسـتانی توصیف کند. 
در ایـن کتـاب عـالوه بـر ایـن کـه ماننـد دیگـر آثار 
تورگنیـف توصیف زیبایی های طبیعت، احساسـات و 
هنجار  هـای اخالقی حاکم بر جامعه آن زمان روسـیه 
بـه چشـم می خـورد، شـاهد پرداختن بـه موضوعات 
و توضیحاتـی در بـاب مسـائل فلسـفی مختلفی نیز 
هسـتیم. داسـتان از جایی آغاز می شـود که نیکالی 
منتظـر  روسـتایی اش  ملـک  در  ثروتمنـد  پترویـچ 
بازگشت پسـرش آرکادی از پترزبورگ است. آرکادی 
کـه پـس از پایان تحصیلـش در دانشـگاه تصمیم به 
بازگشـت نـزد پدر می گیرد، از دوسـت خـود بازاروف 
کـه پزشـک و از نظـر اعتقـادی پوچ گرا اسـت و همه 
چیـز را زیـر سـوال می بـرد، دعـوت می کنـد تـا با او 
1- ایوان سرگئی یویچ تورگنیف)Ivan Sergeyevich Turgenev( / 1818-1883م

2- پدران و پسران، ایوان تورگنیف، ترجمه الهام ربیعی، نشر فرمهر، تهران، چاپ اول 
1396

تفاوت  دو نسل
نگاهی به کتاب پدران و پرسان اثر ایوان تورگنیف

مدتی را دور از پترزبورگ و در روستایشان مهمانشان 
باشـد. بازاروف در واقع شـخصیت اصلی کتاب اسـت 
کـه تورگنیـف آن را خلـق کـرد تـا نهیلیسـم را بـه 
واسـطه او توصیـف کنـد و همچنیـن  نشـان دهـد 
چگونـه ممکن اسـت گاهـی برای  کسـی که چیزی 
در ایـن دنیـا  برایـش اهمیتی ندارد مسـئله ای مانند 
مسـئله عشـق رخ دهـد و فکـرش را درگیـر کند. در 
واقـع علت اصلی عالقه و دوسـتی آرکادی با بازاروف، 
دیدگاه هـا و عقایـدی اسـت کـه بـازاروف بـه زندگی 
دارد و همیـن پیـرو عقایـد بازاروف بـودن، نیکالی را 
از بابـت آرکادی مضطـرب و نگـران می کنـد. زمانـی 
کـه آن هـا بـه ملـک پـدری آرکادی می رسـند، پاول 
پترویـچ بـرادر نیـکالی کـه فـردی  نظامی و بسـیار 
متعصـب بـر باور هـا و اعتقـادات خـود اسـت مدتـی 
اسـت مهمـان آن ها سـت و این تقابل عقایدی اسـت 
کـه تورگنیـف در نظـر گرفتـه اسـت؛ یعنـی تقابـل 
بـا  گذشـته اند  نسـل  نمـاد  کـه  سـنت گرا  پـدران 
پسـران که در قید و بند سـنت ها نیسـتند و طرفدار 
دگرگونی هـا اساسـی در جامعه و عالقمند به فرهنگ  

تازه برخواسـته از غـرب اند.

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

علی تیموریعلی تیموری

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400
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پـاول پرتویـچ گفـت: "بفرمـا، این هـم جوان های 
امـروزی! آن هـا وارثـان مـا خواهنـد بـود! نیکالی 
پرتویـچ بـا صـدای غمگینـی تکـرار کـرد: وارثـان! 
بـرادر، می دانـی یـاد چـه چیـز افتادم؟ یـک بار با 
مـادر مرحوم مـان دعوایم شـد. او فریـاد می زد و 
منی خواسـت کلمـه ای از حرف های مرا بشـنود... 
در آخـر بـه او گفتـم: شـام مـرا منی فهمیـد. ما به 
نسـل دیگری تعلق داریم. او خیلی ناراحت شـد. 
امـا مـن با خـودم فکر کردم که در مـورد ناراحتی 
او کاری از دسـتم  بر منی آیـد. حقیقـت تلخ اسـت 
امـا منی شـود از آن فـرار کـرد. حـاال نوبـت مـا 
اسـت، حـاال وارثان مـان می توانند بگویند شـام از 
نسـل ما نیسـتید، این حقیقت تلـخ را بپذیرید."3 

انتشـار  زمـان  در  پسـران  و  پـدران  کتـاب 
مـورد  و  برانگیخـت  را  بسـیاری  واکنش هـای 
توجـه بسـیاری از منتقـدان قـرار گرفـت بـه 
گونـه ای کـه بـه عقیده  آن هـا  این کتـاب یکی 
از مهم تریـن آثـار تورگنیف و ادبیات کالسـیک 
روسـیه اسـت. همچنین این کتاب سـبب رواج 
اصطـالح نهیلیسـم شـد و پـس از آن بـه طـور 
گسـترده ای در روسـیه  مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت. بـر همیـن اسـاس روزنامـه گاردین آن 
را در فهرسـت 1000 کتابـی کـه بایـد پیش از 
مـرگ خوانـده شـود آورده اسـت.4 از این کتاب 
فیلم هـا و نمایشـنامه ها مختلفـی نیـز اقتباس 

است. شـده 

3- پدران و پسران، ایوان تورگنیف، ترجمه الهام ربیعی، نشر فرمهر، تهران، 
چاپ اول 1396، صفحه 140

4- 1000 novels everyone must read: the definitive list  
www.theguardian.com
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400
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مفهـوم کارآفرینی اجتامعی واکنش های زیـادی را برانگیخته و با دوران 
فعلـی ما متناسـب اسـت. ایـن مفهوم اشـتیاق افـراد برای انجام رسـالت 
اجتامعـی را بـا تصویـر نظـام تجـاری، خالقیـت و اراده ای کـه معموال به 
صاحبـان بیزینس هـای بـزرگ، مانند مهندسـان حـوزه فناوری هـای نوین 
سـیلیکون ولی، نسـبت داده می شـود، ادغـام می کنـد. بـه طـور قطعـی 
اکنـون بهرتیـن زمان اسـتفاده از رویکردهـای کارآفرینانه برای مشـکالت 
اجتامعـی اسـت. تالش هـای دولت و اقدامات برشدوسـتانه انتظـارات ما 
را بـرآورده نکـرده اسـت. در عیـن حـال نهادهـای اجتامعـی مهـم اغلب 
ناکارآمـد و بی تفـاوت توصیـف می شـوند. بـا این اوصـاف در حال حارض 

بـه کارآفرینـان اجتامعـی برای ایجـاد مدل هـای جدید نیـاز داریم.

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و ششم، بهمن 1400

اقتصاد و کارآفرینی
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شـاید عبـارت کارآفرینـی اجتماعی جدید باشـد اما 
خـود آن پدیده جدیدی نیسـت. کارآفرین اجتماعی 
همیشـه در جامعه وجود داشـته هر چند شـاید این 
لفـظ بـه طور خـاص بـرای توصیـف آن ها اسـتفاده 
نمی شـد. در اصـل، کارآفرینان اجتماعی بسـیاری از 
نهادهایـی که ما امـروزه بدیهی در نظـر می گیریم را 
شـکل داده انـد. اهمیت ایـن لفظ جدیـد در کم رنگ 
کردن مرزهای اجتماعی اسـت. کارآفرینی اجتماعی 
شـامل سـرمایه گذاری های تجاری با محوریت کنش 
اجتماعی مانند بانک های توسـعه اجتماعی سـودآور 
و سـازمان های هیبریـدی دارای اهـداف انتفاعـی و 
غیرانتفاعـی، ماننـد سـرپناه  بـرای افـراد بی خانمانان 
بـا هـدف آمـوزش و کاریابی شـهروندان، اسـت. این 
اصطـالح جدیـد بـه گسـترش حوزه هـای فعالیـت 
کمـک می کنـد. در حقیقـت کارآفرینـان اجتماعـی 
بـه دنبـال کارآمدتریـن روش ها بـرای انجام رسـالت 
اجتماعی خود هسـتند.1 مفهوم کارآفرینی اجتماعی 
بیـش  از پیـش توجـه افـراد را جلب کـرده و در عین  
حـال بـرای هر فرد، معنی متفاوتی دارد. این مسـئله 
باعث سـردرگمی اسـت. بسـیاری از افراد کارآفرینی 
اجتماعی را تنها منحصر به سـازمان های غیرانتفاعی 
می داننـد کـه برای کسـب سـود یـا سـرمایه گذاری 
در درآمـد کسـب شـده فعالیـت می کننـد. بعضـی 
افـراد ایـن اصطـالح را بـرای توصیـف هر فـردی که 
کسـب وکاری غیرانتفاعـی تأسـیس می کنـد، به کار 

1- این متن ترجمه و تلخیصی است از: 
     The Meaning of Social Entrepreneurship J.Gregory Dees

کارآفرینی اجتامعی چیست؟
درباره چیستی و چرایی  کارآفرینی اجتامعی

می برنـد. سـایر افـراد این اصطـالح را برای اشـاره به 
صاحبـان کسـب وکاری کـه مسـئولیت اجتماعی بر 
عهـده دارد، اسـتفاده می کننـد. با این تفاسـیر معنی 
واقعـی کارآفرینـی اجتماعـی چیسـت؟ کارآفریـن 
اجتماعـی چـه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسـخ به این 
سـواالت بایـد ریشـه  این اصطـالح را بررسـی کنیم.

ریشه کلمه  "کارآفرین" 
شـروع  معنـی  بـه  کارآفرینـی  رایـج،  اصطـالح  در 
کسـب وکار اسـت امـا در واقـع اصطـالح کارآفرینـی 
پیشـینه گسـترده و معنـی مهم تـری دارد و شـروع 
کسـب وکار تنهـا یکـی از کارکردهـای محـدود آن 
اقتصـاد  بـار در  اولیـن   اسـت. اصطـالح کارآفریـن 
اسـتفاده شـد. در  و 18  قرن هـای 17  فرانسـه در 
زبـان فرانسـه، ایـن واژه بـه معنـی فـرد متعهـد و 
مجـری انجـام پـروژه یـا فعالیتـی مهـم اسـت.2 بـه 
طـور خاص ایـن واژه در توصیف افراد ریسـک پذیری 
بـه کار می رفـت کـه بـا یافتـن راهکارهـای نویـن و 
کاربردی تـر باعـث رشـد اقتصـادی می شـدند. ژان 
باتیسـت سـه3 اقتصـاددان فرانسـوی بـه طـور ویـژه 
باعـث شـکل گیری ایـن معنـی بـرای واژه کارآفرین 
شـد. باتیسـت سـه در اواخـر قـرن نـوزده این طـور 
نوشـت: "کارآفریـن باعـث تغییـر منابـع اقتصـادی 
در یـک حـوزه کم بـازده بـه حـوزه ای بـا بازدهـی و 
بهـره وری بیشـتر می شـود." کارآفرینـان باعث خلق 
ارزش می شـوند. در قـرن بیسـتم، جوزف شـومپیتر4 
یکـی از نظریه  پـردازان اصلی مفهـوم کارآفرینی بود. 
او کارآفرینـان را افـرادی خالق و عامل تخریب خالق 
توصیـف می کرد. طبـق گفته هـای او "وظیفـه  افراد 
کارآفریـن اصـالح یـا تغییر سـبک تولید اسـت." آن 
هـا بـه روش هـای مختلفـی می توانند ایـن اصالح یا 
تغییـر را انجام دهند؛ با اسـتفاده از یـک اختراع یا به 

2- معنی دوم این کلمه مسئول کفن و دفن، مجری مراسم عذاری است که در اینجا 
موردتوجه نیست.

3-Jean-Baptiste Say
4-Joseph Schumpeter
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 طورکلـی، اسـتفاده از فناوری جدید و آزموده نشـده 
بـرای تولیـد کاالی جدیـد یا تولیـد کاالی قدیمی با 
روشـی جدیـد. همچنیـن می تواننـد بـا ایجـاد یـک 
منبـع جدیـد برای عرضه مـواد یا بازار فـروش جدید 
صنعـت،  مجـدد  سـازماندهی  و  محصـوالت  بـرای 
ایـن تغییـر را ایجـاد کننـد." بـه عقیـده شـومپیتر، 
کارآفرینـان باعث تغییـر در اقتصاد می شـوند. آن ها 
از طریـق ایجـاد بازار جدیـد یا یافتـن راه های جدید 
بـرای انجام امور باعث پیشـروی اقتصادی می شـوند. 
هـر چنـد بسـیاری از کارآفرینـان مـورد نظـر سـه و 
شـومپیتر کار خود را با راه اندازی سـرمایه گذاری های 
تجـاری جدیـد و انتفاعی شـروع می کنند اما شـروع 
کسـب وکار شـرط اصلـی بـرای کارآفرینـی نیسـت. 
شـاید اقتصاددانـان دیگـر ایـن اصطـالح را بـا کمی 
اختـالف  نظـر اسـتفاده کـرده باشـند امـا نظـر کلی 
سـه و شـومپیتر که کارآفرینان اجتماعی را به عنوان 
سـازمان دهنده و مبتکـران رشـد اقتصـادی در نظـر 
می گیرنـد، به عنـوان مفهـوم اصلـی این اصطـالح در 

زمـان فعلی مشـخص شـده اسـت.

نظریه های معاصر در حوزه کارآفرینی 
نویسـندگان معاصـر در حوزه های مدیریت و کسـب 
کارآفرینـی  حـوزه  در  مختلفـی  نظریه هـای  کار   و 
ارائـه کرده اند. بسـیاری از اندیشـمندان برجسـته در 
عیـن پیشـنهاد تغییراتی در نظریه سـه و شـومپیتر، 
اعتقـاد  نظریـه  ایـن  کلیـت  به درسـتی  همچنـان 
دارنـد. بـرای مثـال، پیتـر دراکـر5 در تـالش بـرای 
بیـان ویژگی خـاص کارآفرینـان ابتدا از تعریف سـه 
اسـتفاده می کنـد امـا در نهایـت بـرای تمرکـز روی 
موقعیـت، این تعریف را با جزئیات بیشـتری تشـریح 
می کنـد. در نظـر دراکـر، کارآفرینـان ملزم بـه ایجاد 
تغییـر در جامعـه نیسـتند بلکـه افـرادی هسـتند 
کـه پـس از تغییـرات، در فنـاوری، سـلیقه مصرف و 
هنجارهـای اجتماعـی، از موقعیت هـای ایجادشـده 
ایـن  می گویـد  او  می کننـد.  را  اسـتفاده  بهتریـن 
مشـخصه  اصلـی در کارآفرینـی و کارآفرینان اسـت؛ 

5- Peter Drucker

فـرد کارآفرین همواره در پی تغییرات اسـت، در برابر 
تغییـرات واکنش نشـان می دهـد و از آن ها به عنوان 
فرصـت بیشـترین بهـره را می بـرد. در بسـیاری از 
تعاریـف معاصـر کارآفرینـی مفهـوم "فرصـت" جزو 
عوامـل محـوری بـوده اسـت. نظریه پـردازان معاصـر 
مدیریـت بـا اسـتفاده از مفهـوم "فرصـت" نظریـه 
سـه دربـاره تغییـر منابـع را در حوزه هـای بیشـتری 
اسـتفاده می کننـد. به طور پیش فـرض آن ها مفهوم 
"فرصـت" را به عنـوان موقعیتـی بـرای ایجـاد ارزش 
می داننـد. در نگـرش کارآفرینـی، افـراد به جـای در 
نظـر گرفتـن مشـکالت ناشـی از تغییرات، بـه دنبال 
فرصت های ایجادشـده بعد از تغییرات هستند.از نظر 
دراکر، برای کارآفرینی شـروع یک کسـب  وکار کافی 
و حتـی ضـروری نیسـت. او بـه  صراحـت می گویـد 
هـر کسـب  وکار جدیـد شـروع کارآفرینی نیسـت و 
بـرای مثـال بـه زوجـی اشـاره می کند کـه در حومه 
ایالت های آمریکا اغذیه فروشـی یا رسـتوران مکزیکی 
افتتـاح می کننـد. هیچ چیـز خالقانـه یـا تحول گـرا 
در مـورد ایـن مسـئله وجـود نـدارد. این مسـئله در 
مـورد سـازمان های غیرانتفاعـی هـم صـادق اسـت، 
هـر سـازمان تـازه  تأسـیس شـده جـزو فعالیت های 
کارآفرینانـه محسـوب نمی شـوند. دراکـر همچنین 
می نویسـد کـه بـرای شـروع کارآفرینـی نیـازی بـه 
انگیـزه  کسـب سـود نیسـت. او در کتـاب خـود بـا 
موضـوع نوآوری و کارآفرینی می نویسـد که در تاریخ 
کارآفرینـی بهترین نقطه  شـروع دانشـگاه های مدرن 
به  ویژه دانشـگاه های مدرن آمریکایی اسـت. سـپس 
توضیـح می دهـد کـه در آن زمـان ایـن دانشـگاه ها 
خـود نـوآوری بزرگـی محسـوب می شـدند. در ادامه  
کتاب، او در یک  فصل به کارآفرینی در سـازمان های 
دولتـی می پـردازد. هاوارد استیونسـون6 ، نظریه پرداز 
برجسـته در مدرسـه کسـب  وکار دانشـگاه هـاروارد، 
بـه تحقیـق دربـاره  تفـاوت مدیریـت کارآفرینانـه و 
مدیریـت اجرایـی بـه شـکل کلی تـر پرداخـت و بـر 
اسـاس همیـن تحقیـق، اصطـالح کاردانـی و تدبیـر 
را بـه تعریـف فرصت محـور اضافه کرد. استیونسـون 
پیشـنهاد  تفـاوت  از مشـخص کردن چندیـن  بعـد 
6-Howard Stevenson
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می کنـد کـه اصطـالح مدیریـت کارآفرینانـه را بـه 
شـکل جسـتجوی فرصت های جدید بـدون توجه به 
منابع فعلـی تعریف کنیم. او دریافـت که کارآفرینان 
تنهـا بـه دنبـال موقعیت هایـی نیسـتند کـه مدیران 
اجرایـی از آن هـا اجتنـاب می کننـد بلکـه اجـازه 
نمی دهنـد منابـع طبیعـی اولیـه ای کـه در دسـت 
دارنـد، باعـث محدودیتشـان شـود. طبـق توصیـف 
الیزابـت براونینـگ7 توانایـی آن ها فراتر از درکشـان 
اسـت. کارآفرینان از منابع دیگران برای دسـتیابی به 
اهـداف کارآفرینانـه خود بهـره می گیرنـد. در مقابل 
مدیـران اجرایـی اجازه می دهند منابع فعلی و شـرح 
وظایفشـان قـدرت دیـد و مجموعـه اقداماتشـان را 

محـدود کند.

تفاوت بین کسب  وکار و کارآفرینی اجتماعی
نظریات سـه، شـومپیتر، دراکـر و استیونسـن جالب 
هسـتند زیـرا می تـوان آن هـا را بـه  راحتـی هـم در 
بخش اجتماعی و هم در بخش کسـب  وکار اسـتفاده 
کرد. ایـن نظریه پردازان دیـدگاه و رفتاری را توصیف 
می کننـد که می تـوان در هرجایی به کار برده شـود. 
در جامعـه  فعلـی کـه مـرز بیـن بخش هـای مختلف 
کم رنـگ شـده، ایـن ویژگـی بسـیار مفیـد اسـت. ما 
بایـد ذهنیت خود دربـاره  کارآفرینـی اجتماعی را بر 
اسـاس این نظریـه و تحقیقـات مسـتدل کارآفرینی 
از  گروهـی  اجتماعـی  کارآفرینـان  دهیـم.  شـکل 
مجمـوع کارآفرینـان محسـوب می شـوند کـه یـک 
رسـالت اجتماعـی دارنـد. با ایـن  حال، بابـت همین 
رسـالت بـا چالش هـای متفاوتـی روبه رو می شـوند و 
هـر تعریفـی از کارآفرینی اجتماعی باید این مسـئله 
را منعکس کند.  برای کارآفرینان اجتماعی، رسـالت 
اجتماعـی صریـح و مهـم اسـت. این مسـئله خود بر 
نحـوه  درک و ارزیابـی کارآفرینـان از موقعیت هـا اثر 
می گـذارد. معیـار اصلـی در کارآفرینـی اثر ناشـی از 
این رسـالت اجتماعی اسـت نه کسـب ثـروت. ثروت 
تنهـا "وسـیله" دسـتیابی بـه کارآفرینـی اجتماعـی 

7-Elizabeth Barrett Browning
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اسـت. در کارآفرینـی تجـاری، تولیـد ثـروت روشـی 
بـرای سـنجش ارزش آفرینی اسـت زیـرا کارآفرینان 
تجـاری تحـت کنتـرل نظم بازار هسـتند کـه تا حد 
زیادی نشـان می دهـد آن هـا ارزش آفرینی می کنند 
یـا خیـر. بـا ایـن اوصـاف اگـر منابـع خـود را بـرای 
مصـارف اقتصـادی پرکاربردتـر اسـتفاده نکننـد، از 
چرخـه  بـازار حـذف می شـوند. بـازار هیچـگاه بدون 
نقـص نیسـت امـا در درازمـدت، معیـار خوبـی برای 
سـنجش ارزش آفرینـی شـخصی و بـه طـور ویـژه 
ارزش آفرینی برای مشـتریانی کـه توانایی و تمایل به 
پرداخت دارند محسـوب می شـود. مهـارت کارآفرین 
بـرای جذب منابـع )سـرمایه، نیـروی کار، تجهیزات 
و...( در یـک بـازار رقابتـی به خوبـی نشـان می دهـد 
که، در مقایسـه با سـایر جایگزین ها، سـرمایه گذاری 
روش بهینه تری برای اسـتفاده از این منابع محسوب 
می شـود. منطـق سـاده ای دربـاره  این مسـئله وجود 
دارد؛ کارآفرینانـی کـه می توانند بیشـترین هزینه را 
برای منابع داشـته باشـند، معموال کسـانی هسـتند 
اسـتفاده   منابـع  از  بـازار،  کـه طبـق شـاخصه های 
باارزش تـری می کننـد. ارزش در کسـب  وکار زمانـی 
ایجـاد می شـود کـه مشـتریان حاضـر بـه پرداخـت 
مبلغی بیشـتر نسـبت به هزینه  تولید کاال و خدمات 
باشـند. سود ناشـی از سـرمایه گذاری شاخصه  نسبتا 
خوبـی بـرای سـنجش ارزش تولید شـده اسـت. اگر 
یـک کارآفریـن نتواند تعداد مناسـبی از مشـتریان را 
متقاعـد کنـد که هزینـه  کافی برای کسـب سـود را 
پرداخـت کننـد، نشـان دهنده  ایـن اسـت کـه ارزش 
کافـی بـرای متقاعدکـردن خریـدار بـه اسـتفاده از 
محصـول ایجاد نشـده اسـت. اسـتقرار مجـدد منابع 
بـه طـور طبیعـی اتفـاق می افتد زیـرا شـرکت هایی 
کـه ارزش ایجـاد نمی کننـد، نمی تواننـد منابع کافی 
خریـداری کننـد یا سـرمایه خـود را افزایـش دهند. 
می شـوند.  خـارج  تجـارت  دور  از  شـرکت ها  ایـن 
شـرکت هایی که بیشـترین ارزش اقتصـادی را ایجاد 
می کننـد، پـول نقـد بـرای جـذب منابـع موردنیـاز 
خـود را دارنـد. بـرای کارآفرینـان اجتماعـی بـازار 
ایـن عملکـرد خـوب را نـدارد، به ویـژه بازارهایـی که 
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در ارزش گـذاری بهبـود اجتماعـی، کاالهـا و تـوازن 
عمومـی و سـود بـرای افـراد بـا توانایـی پرداخـت 
پاییـن، ضعیـف عمـل می کننـد. ایـن عوامـل بـرای 
کارآفرینـی اجتماعـی ضـروری هسـتند و همین هـا 
باعـث شـکل گیری کارآفرینـی اجتماعـی می شـود. 
در نتیجـه، تشـخیص این مسـئله کـه آیـا کارآفرین 
توجیـه  بـرای  کافـی  اجتماعـی  ارزش  اجتماعـی 
منابـع مورداسـتفاده ایجـاد می کنـد، دشـوار اسـت. 
بقـا یـا رشـد یـک شـرکت اجتماعـی کارآمـد بودن 
و اثربخشـی آن در بهبـود شـرایط اجتماعـی را ثابت 
نمی کنـد. ایـن عامـل، در بهتریـن حالـت، تنها یکی 
از شـاخصه های فرعـی اسـت.  کارآفرینـان اجتماعی 
در بـازار فعالیـت می کنـد اما ایـن بازارهـا اغلب نظم 
از سـازمان های  بسـیاری  نمی کنـد.  ارائـه  درسـتی 
اجتماعـی در ازای بعضـی از خدمـات خـود هزینـه 
دریافـت می کننـد. همچنین برای کمک هـای مالی، 
جـذب داوطلـب و انواع دیگر حمایت هـا با هم رقابت 
می کننـد. امـا در اغلـب مـوارد، نظـم ایـن بازارهـا با 
رسـالت اجتماعـی کارآفرینـان همسـو نیسـت. ایـن 
مسـئله بسـتگی به این دارد که چه کسـی هزینه ها 
را پرداخـت می کنـد، منابع را فراهـم می کند، انگیزه  
آن هـا چیسـت و تـا چـه انـدازه می تواننـد ارزش 
اجتماعـی ناشـی از سـرمایه گذاری را ارزیابـی کنـد. 
ارزیابـی ارزش آفرینـی اجتماعـی ذاتـا دشـوار اسـت. 
آلودگـی در یـک رودخانـه، نجـات جغـد  کاهـش 
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خالـدار یـا همراهی و کمک به سـالمندان چـه اندازه 
باعـث ایجـاد ارزش اجتماعـی می شـود؟ محاسـبات 
نه تنهـا سـخت اسـت بلکـه بحث برانگیز هم هسـت. 
حتـی زمانی کـه بتـوان بهبـود اجتماعـی را ارزیابی 
کـرد، نسـبت دادن آن بـه یـک اتفـاق خاص دشـوار 
اسـت. آیـا نـرخ پایین جـرم در یک منطقـه به خاطر 
برنامـه  حفاظتـی بـالک واچ8 اسـت یـا ریشـه در 
روش هـای جدیـد پلیـس یا شـرایط اقتصـادی بهتر 
دارد؟ حتـی زمانـی کـه بتـوان بهبـود اجتماعـی را 
سـنجید و بـه اتفاقی خـاص نسـبت داد، کارآفرینان 
اجتماعـی اغلب نمی توانند از ارزشـی کـه در اقتصاد 
ایجـاد کرده انـد بـرای پرداخت منابع اسـتفاده کنند. 
کارآفرینـان اجتماعـی بـرای پاک سـازی رودخانـه یا 
اجـرای برنامه  محافظتی از چه کسـی هزینه دریافت 
می کننـد؟ چگونـه افراد ذی نفـع را وادار بـه پرداخت 
پـول می کننـد؟ بـرای جبـران مشـکل مربـوط بـه 
اسـتفاده از ارزش، کارآفرینـان اجتماعـی بـه یارانـه، 
کمک هـای مالـی و افـراد داوطلـب وابسـته هسـتند 
امـا ایـن خـود بیشـتر از قبـل نظـم بـازار را بـر هـم 
می زنـد. شـاید توانایـی جـذب منابـع نوع دوسـتانه 
بـرای تأمین کننـدگان منابـع، نوعـی ارزش آفرینـی 
تلقی شـود اما شـاخص دقیقی محسـوب نمی شـود. 
از طرفـی عایدی غیرمادی که افراد از داوطلب شـدن 
در ایـن فعالیت ها به دسـت می آورنـد، ارتباط زیادی 

بـا تأثیر اجتماعـی واقعی نـدارد.
Watch Block -8 نام یک سازمان امنیتی برای منازل در برینیش کلمبیا آمریکا 

است 

اقتصاد و کارآفرینی
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