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هشت خبر
تهیه و تنظیم: محمد رحمتی









         شاخص 
        نوآوری بلومبرگ

کشــورها بر  در تازه ترین رده بندی 
اساس شاخص نوآوری منتشر شده 
توسط شرکت بلومبرگ در ابتدای 
کره  کشور آلمان،  ســال 2020 پنج 
جنوبی، سنگاپور، سوئد و سوئیس 
جایگاه اول تا پنجم این شاخص را 
به خود اختصاص دادند. رشد سه 
پله ای سنگاپور در این دوره و سبقت 
کره جنوبی با توجه  گرفتن آلمان از 
کشور از  به حجم بزرگ اقتصاد این 
گران  که از منظر تحلیل  نکاتى است 

مهم ارزیابی شده است.

             رونمایی از خودروی
            برقی در ترکیه

در آخرین روزهای سال میالدی 
صنعــت  مراســمى  طــى   2019
خودروسازی ترکیه پس از سال ها 
مونتاژ خودروهای مدرن برندهایی 
گن  چون رنو، پژو، فیات، فولکس وا
و تویوتــا باألخــره طــى پــروژه ای 
چندســاله و پرهزینه از نخســتین 
خودرو ملــى خود در دره فناوری 
کرد.  کوجاائلــى رونمایی  اســتان 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه طى 
ســخنرانى خــود در این مراســم، 
نخستین سفارش خرید این خودرو 
ملى را برای شخص خودش داد.

که ترکیه در نخستین  به نظر مى رسد 
قدم، به سوی باالترین و مدرن ترین 

سطح خودروســازی جهان حرکت 
که صد در  کرده است. این اتومبیل 
صد برقــى و دارای بلندترین محور 
در میــان خودروهای هم تــراز خود 
کمتر از  اســت، با شــارژی در مدت 
سى دقیقه، به میزان هشتاد درصد 

کیلومتر شارژ مى شود. و تا پانصد 

              الگوی جدید امارات
             برای طراحی آینده 

محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر 
کم دبی در  امارات متحده عربی و حا
آبان ماه سال جاری چهار مرکز جدید 
کلیــدی امارات را  که آینــده صنایع 
کرد.  کرد، افتتاح  مشخص خواهند 
این چهار مرکز روی پیش بینى آینده 
ک چین و  صنایع هوایی، انرژی، بال
کارآفرینى تمرکز دارند و هدف نهایی 
که چهار البراتوار یاد  آن ها این است 
شده به مرکزی برای ارائه نوآوری  در 
آینده مبدل شــود. برای نمونه مرکز 
آینده صنعت هوایی، با پنج شرکت 
مطرح هوایی دنیا شــامل امارات، 
ایرباس، جنرال الکتریک، تالس1 و 
کالینز2 و آیروسپیس3 وارد همکاری 
شده است و هدفش پشــتیبانى از 
تحقیقات علمى و پروژه های مهندسى 
مى باشد و قرار است ایده های تازه ای 
را در رابطــه بــا نوآوری هــای بخش 

کند. هوایی ارائه 

1-Thales
2-Collins
3-Aerospace

1
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       عرضه اولیه شرکت آرامکو
          عربستان پس از یک  بار تعویق 
عرضه اولیه شرکت آرامکو در سال 
گذشــته، ســرانجام پنج درصد از 
ســهام این شــرکت بــزرگ نفتى را 
کرد.  کشور خود عرضه  در بورس 
با توجه به قیمت گذاری صورت 
گرفتــه در مــورد ســهام آرامکــو، 
ارزش نهایــی ایــن شــرکت رقمى 
معــادل 1.7 تریلیــون دالر ارزیابی 
که از رقم موردانتظار  شده است 
کمتر مى باشد. منابع  سعودی ها 
مالــى آزاد شــده از ایــن عرضــه 
کــه برابر بــا 25 میلیارد دالر  اولیه 
برآورد شده است بناست صرف 
پروژه های بلند پروازانه عربستان 
ازجمله تأســیس برخى شهرهای 
فناوری و شهرهای مدرن توریستى 
که البتــه تابه حــال چندین  شــود 
بار مشــکالت و انتقادات زیادی 
را در مــورد تحقق پذیری به خود 

دیده اند. 

          رونمایی از ربات انسان نما
        با حضور معاون رئیس جمهور

کــه  ربــات انســان نمای ســورنا 4 
توســط جمعــى از متخصصــان 
دانشــگاه تهــران طراحــى و تولید 
شده و نمادی از پیشرفت ایران در 
حوزه رباتیک و فناوری محسوب 
مى شود، بیست وســوم آذرماه با 
حضور سورنا ستاری معاون علمى 

و فناوری ریاست جمهوری در 
دانشکده فنى دانشگاه تهران 
رونمایی شد. این فناوری مدرن 
بــا حمایت معاونــت علمى و 
فنــاوری ریاســت جمهوری در 
کالن ملــى  قالــب یــک طــرح 

فناوری اجرایی شده است.
ربــات انســان نمای ســورنا 4 
که نسخه پیشرفته این ربات 
کشور است،  طراحى شده در 
توانایــی راه رفتــن بــا ســرعت 
کیلومتر بر ساعت را دارد.    ./7
همچنین قابلیت تبدیل متن 
گفتار از دیگر ویژگى های این  به 
کاماًل ایرانى و ساخته  محصول 
شــده به دست نخبگان ملى 
که  در دانشــگاه تهران اســت 
کنــون 4 نســخه از آن تولید  تا

شده است.

             تهران در بین ۵۰
            شهر نوآور جهان

ن  و معــا  ، ی ر ســتا کتــر  د
همایــش  در  رئیس جمهــور 
کــه در آذرماه  شــهر هوشــمند 
گذشته برگزار شد از تهران  سال 
به عنــوان چهل ویکمین شــهر 
کرد  هوشــمند در جهــان یــاد 
و پروژه شهر هوشــمند را یک 
راهبــرد جدیــد در مدیریــت 
شهری و تغییر در اداره شهرها 
کرد. ایشان همچنین در  عنوان 
که پتانسیل تهران  ادامه افزود 

۵
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در میان شــهرهای پیشــرو در 
هوشمند سازی قابل توجه است 
و معاونــت علمــى و فنــاوری 
ریاســت جمهوری درصــورت 
لــزوم بــه دولــت و شــورای 
کمک به هوشمند  شهر برای 
سازی تهران یاری مى رساند. 
درعین حال مى توان از امکانات 
کز رشد، شتاب دهنده ها،  مرا
کز نوآوری برای  دانشگاه ها و مرا
کوسیستم مناسب شهر  ایجاد ا

کرد. هوشمند نیز استفاده 

           افتتاح بنیاد
         فناوری های فرهنگی

بنیــاد ملــى توســعه فنــاوری 
فرهنگى با وظیفه پشتیبانى از 
توسعه صنایع خالق در قالب 
پلتفرم های کسب وکار با حمایت 
کارآفرینى و  معاونــت توســعه 
کار و  اشــتغال وزارت تعاون، 
رفاه اجتماعى و سازمان توسعه 
صنعتــى ملل متحــد با حضور 
کرد.  کار  جناب وزیــر آغاز بــه 
بنیاد ملى توسعه فناوری های 
فرهنگى قطعًا نهاد جایگزینى 
کدنویسى  برای استارتاپ ها و 
نخواهد بود، بلکــه این بنیاد 
وظیفه ی بسترسازی و فراهم 
آوردن فرصت شکوفایی ایده ها 
و بــروز خالقانــه فعالیت های 
فرهنگى را برای بازیگران خود 

پیش خواهدگرفت.  

            راه اندازی صندوق
             نوآوری اجتماعی

کشور/اوراق  در 
نوآوری به زودی 
رونمایی می شود

عضو هیئت عامل صندوق 
از  شــکوفایی  و  نــوآوری 
راه اندازی صندوق نوآوری 
گفت:  اجتماعى خبر داد و 
هدف این صندوق حمایت 
بــه  نــوآوران و رســیدن  از 
محصــول اولیــه و توســعه 
کســب وکارهای نوآورانه در 
عرصه تأثیر اجتماعى است. 
صندوق نوآوری و شکوفایی 
ابزارهــای مختلفــى را بــرای 
مشــارکت مــردم در عرصــه 
نــوآوری اجتماعــى طراحــى 
که یکــى از این  کرده اســت 
ابزارها انتشار اوراق نوآوری 
در بورس مى باشد. در این 
راســتا نیز بــه زودی از اوراق 
نوآوری رونمایی خواهد شد 
کــه در آن صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی به عنــوان رکن 
ضامن ایفای نقش خواهد 
کرد و بدین ترتیب متقاضیان 
از طریــق عرضــه اوراق در 
بورس مى توانند منابع مالى 
کنند. موردنیاز خود را تأمین 



7
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»در حسرت روزی که شود وصل تو روزی
روزم همه تاریک بر امید مگر شد« خاقانی

که پیِش روی تان  سومین پّله از نوآفریِن رشــد را 
که بیشتر  هست، با این رویکرد ســامان داده ایم 
کاربرد نوآوری در عرصه ی فرهنگ و هنر تمرکز  بر 
کارآفرینی فرهنگــی بپردازیم. به همین  کنیم و به 
کوتاه بر محتوای مطالب  خاطر امیدواریم مروری 
گرامی را در یک نگاه  این شماره، شما خواننده ی 
با این تالش تیِم هسته ی نوآوری و همیاران آن آشنا 
سازد و به مطالعه ی آن ترغیب نماید؛ بلکه بیش 
کارآفرینی فرهنگی لبخند بزنیم:   از پیش به روِی 

 در حسرت
 کارآفرینـی
فرهنــــــــگݡی

دکتر نادر جعفری
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 در کاغذ اخبار مطابق معمول 
سعى شده تازه ترین اخبار مرتبط 
و معــّرف نــوآوری در صنایــع و 
بازارهــای مختلــف داخلــى و 
گــردآوری و بــه محضر  خارجــى 
شما تقدیم شــود. در میان این 
گوشه ی  خبرهای متنوع از چهار 
جهان، چند خبر به نظر مهم تر و 
جذاب تر مى رسند: خبر »رونمایی 
گرچه  از خودروی برقى در ترکیه« ا
از ایــن جهــت خوشــحال کننده 
است که کشوری اسالمى به چنین 
پیشرفتى دست یافته ولى برای 
ما ایرانى ها احساسى از حسرت 
و افســوس و دریغ هم به همراه 
کى قرار است در  که چرا و تا  دارد 
دانش-صنعت خودروسازی از 
کاروان پیشرفت دنیا عقب بمانیم 
و هر سال دریغ از جاماندن مان 
گرچه خبر »رونمایی  بیشتر شود؟ ا
از ربات انســان نمای سورنا 4« 
که توسط جمعى از متخصصان 
دانشــگاه تهران طراحى و تولید 
شده و نمادی از پیشرفت ایران 
در حوزه رباتیک و فناوری است، 
امیــدواری ما و خوانندگان را به 
کشــور و  آینــده ی صنعــت ایــن 
توانمندی جوانان این مرزوبوم 
بیشــتر مى کند و یادآور مى شود 
کاش مى شــد صنعــت  کــه ای 
خودروســازی را هم بــه جوانان 

متعهد و پرتالش و نخبه  بسپرند 
تا مردم شریف ایران هم بتوانند 
نوآوری در ابعاد مختلف آن را -از 
ارزش آفرینى برای مردم تا نوآوری 
در محصوالت و خدمات- ببینند 
و به رونــق تولید ایرانــى ببالند. 
خبر »گشایش بنیاد ملى توسعه 
فناوری فرهنگى« نیز از این لحاظ 
که بتواند بستر و  خوشایند است 
کارآفرین  فرصت را برای هنرمنداِن 
کارآفرینان هنردوســت فراهم  و 
کند تا فعالیت های فرهنگى خود 
را به صورت خالقانه بروز دهند و 
کنند. شاید در این میان  شکوفا 
بتوان آنها را از خبــر »راه اندازی 
صنــدوق نــوآوری اجتماعى« و 
حمایت های آن نیز بهره مند نمود 
کــه هدِف حمایــت از نوآوران و 
کسب وکارهای نوآورانه  توسعه ی 
در عرصه ی تأثیر اجتماعى را مّد 

نظر دارد.

کارآفرینی   در بخش لوحه؛ 
کــه پرونــده ی ویــژه  فرهنگــی 
این شــماره از نوآفرین است ُنه 
یادداشت تدوین شده است: 

 یادداشــت اول بــه رضــا 
امیرخانى اختصاص دارد؛ با این 
که »امیرخانِى شنیدنى  توضیح 
از امیرخانِى خواندنى، دیدنى تر 
کارگاه  است«! روایتى اســت از 
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حرفه ی خودش مسلط باشد، 
باید ُبعد اقتصادی ماجرا را هم 
بفهمــد. بایــد به سیســتم توزیع 
کند. نویســنده  کتــاب هم فکــر 
باید بازار را بشناســد و اال حتمًا 
گر  شکست مى خورد«. و شما ا
کارآفرین  مى خواهید به عنوان یک 
فرهنگى، موفق تر باشید، حتمًا 
این تجربه ی بی بدیل را بخوانید.
 یادداشــت دوم را حســین 
نظری با عنوان »نوعى زیستن؛ 
کارآفرینــى فراتــر از یــک حرفــه« 
ضمــن  کوشــیده  و  نگاشــته 
پرداختن به چیستى و ضرورت 
کارآفرینى فرهنگى و خلق  جایگاه 
ارزش اقتصادی از طریق مباحث 
کارکردها و آسیب های  فرهنگى ، 
آن را به اختصار برشمرد. حرف 
حساب این یادداشت را شاید 
بتــوان در پرداختــن بــه آســیب 
جّدی ورود ناصواب نهادهای 
کمیتى در این عرصه دانست؛  حا
این کــه دســتگاه های متولى امر 
کنار  فرهنگ، یا سهل انگارانه از 
رسالت خویش در عرصه فرهنگ 
گذشته اند و  به بهانه های واهى 
یا در صورت ورود به این عرصه، 
به جای تورهای ماهیگیری، عماًل 
کارآفرینان فرهنگى  ماهى به دست 
داده اند! نویسنده در مواجهه با 
این آسیب، بهترین نحوه ی ورود 

تجربه ی این نویسنده ی سرشناس 
که عنوان  در مرکز رشد دانشگاه 
اصلى اش »سى سال شکست از 
زبان نامــادری« بــوده. زحمت 
گــزارش این نشســت را  تنظیــم 
امیرحســین مالحســین  قبــول 
که مقدمــه اش زبان حال  کرده 
خیلى از دانشجویان است برای 
دیدار و بهره گیری از تجربه های 
که  بی نظیر نویســنده ای موفق؛ 
هم خوب و مؤثر مى نویسد و هم 
خوب مى فروشد نوشته هایش؛ 
چه رمان باشد، چه سفرنامه و چه 
نقد حال. شاید به همین دلیل 
یکى از فرازهای سخنان امیرخانى 
در این نشســت را ُحسن ختام 
که نه، ُحسن مطلع این معرفى 
مى گذارم تا شما خواننده ی عزیز 
روایت زیبا و شیوای آن نشست 
را خــود بخوانید و لــذت ببرید: 
که مقدس  »کتاب هرچقدر هم 
باشد، آن را رو به قبله هم نوشته 
باشند، اول و آخرش با بسم اهلل 
باشد، نهایتًا مى خواهد وارد یک 
کتاب  چرخــه اقتصادی شــود. 
کاالســت؛ بایــد تولید  هم یــک 
کند؛  شود؛ یک ناشر آن را چاپ 
قیمت گــذاری بشــود و بــرود در 
زنجیره ی توزیع؛ و مصرف کننده 
آن را بخرد. پس یک نویسنده ی 
که باید به  خوب، عالوه بــر آن 

که »مجموعه ی  را این مى داند 
کارویژه ی خود را صرفًا  کمّیت،  حا
کثری و رفع موانع  بسترسازی حدا
از پیش پای فعاالن این حوزه و 
در واقــع جنس حمایت خود را 
کارآفرینــى فرهنگى  در راهبــری 
محــدود نمــوده و جــز در موارد 
اضطرار به صحنه ی صف ورود 

نکند«. الهى آمین!
 در یادداشت سوم، محمد 
رحمتــى بــا »بــاخ و میــکل آنــژ با 
پــول شــما«، دربــاره ی تأمیــن 
مالى جمعى در صنایع فرهنگى 
نوشته و با یادآوری اینکه بسیاری 
از هنرمندان مشهور غربی نظیر باخ 
)موسیقیدان شهیر آلمانى( و میکل 
آنژ )مجسمه ساز برجسته  ایتالیایی( 
کلیســا دستمزد مى گرفتند، یا  از 
شکسپیر )نویسنده ی سرشناس 
کــه بابــت اجراهــا و  انگلیســى( 
نمایشنامه های خود از مردم پول 
دریافــت مى کــرد و چارلــز دیکنز 
که  )دیگر نویسنده ی هموطنش( 
کتاب هایش درآمد  بابت فروش 
کسب مى کرد، به اهمیت چرخه ی 
اقتصــادی در بقــای خالقیــت 
هنرمنــدان اشــاره مى کند و این 
موضوع را یک نیاز امروزین هم 
مى داند. البته تأمین مالى جمعى 
که در  باوجود تحــول و انقالبی 
تأمین مالى آثــار هنری و صنایع 
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ابعــاد نوآورانه ترغیــب مى کند. 
کید بر نوآوری های  نویسنده با تأ
کارآفرین یزدی مى نویسد در  این 
عرصه موزه داری و موزه ســازی 
دنیــا، راه انــدازی و ترویج چنین 
که به صورت  موزه های اصیلى 
گذشته ی  علمى و متقن بخشى از 
کشور را نشان مى دهند، نه تنها 
ظرفیــت رقابت پذیری و تصویر 
ملى را بهبود مى دهد، ایده های 
سطحى و غیر اصیل سایر موزه ها 
را به حاشیه مى کشد و عقالنیت 
انسان ها را شکوفا مى سازد. در 
گفتگوهای روزانه زیاد شــنیدیم 
که »فالن حرف به درد موزه ها 
مى خورد« و این یعنى شاید در 
پــس ذهن مــا، این نکتــه بوده 
که هــر چیزی بــه درد  و هســت 
ما نمى خورد، در موزه است! و 
این اندیشه به بی مهری نسبت 
به فرهنــگ موزه داری و احیای 
میراث تاریخى و درنتیجه بی رونقى 
و بی رمقــى موزه هــا منجر شــده 
درحالى کــه موزه ها و موزه داری 
سرشــار از فرصت هایــی بــرای 
کارآفرینان فرهنگى است. الهى 
کارآفرینان فرهنگى ما را به سوی 

موزه ها بفرست!
 یادداشــت پنجــم، »َپربــاز؛ 
کارآفرین«  همه ی تازگى های یک 
به قلم دکتر مصباح الهدی باقری 

کارآفرین بالفطره  ماجرای یــک 
که از نوجوانى  را روایت مى کند 
با ایده های خاّلقانه در مسجد 
محــل در پــی »آرزوهــای یــک 
درخت چنار« بود و در مدرسه 
با طرح هایی مثل »کتاب بتاب« 
کتابخانه مال منه«  و »یک متر 
زمینــه ی نوجویــی و رشــد خود 
و بقیــه ی دوســتانش را فراهــم 
مى ســاخت و بــا همیــن روحیه 
در اوان جوانى موفق شــد یک 
پلتفــرم حرفه ای به نــام »زندگى 
در  و  بیانــدازد  راه  را  فــردا« 
ادامه ی موفقیت هایش، اولین 
کســب وکار  موفقیــت جدی در 
کند. نویســنده در  را نیــز تجربــه 
ادامه ی این روایت، به موفقیت 
دیگــری از قهرمــان داســتان در 
بستر مجازی اشــاره مى کند: باز 
گرام  کردن یک صفحه ی اینستا
که تجّلى یک  به نام »سنگواره« 
کارآفرینى هنری بود. فعالیت های 
اجتماعى و خیرخواهانه ی قهرمان 
داستان و ایده هایش برای فردا و 
که سرشار از امید است،  فرداهایی 
بخش پایانى این نوشتار صمیمانه 
را شــکل مى دهد: »مگه میشه 
کرد؛ هیچ  بدون خالقیت زندگى 
کاری تو زندگیم بدون خالقیت 
گه خالقیت بمیره،  نیست. اصاًل ا
آدم فقط نفس مى کشه، همین و 

کارآفرین  بس ... «. خدایا ما را 
نکرده از دنیا مبر.

 در یادداشت ششم، »برای 
تغییر دیگــران مدیر شــو«، دکتر 
محمد نوروزی با یک مقدمه ی 
بلند به تبیین برنامه ی مدیرشو 
از ایــده تــا عمــل مى پــردازد و 
حــّس و حالــش را از اســتقبال 
که دانشجوها  کم نظیری مى گوید 
کرده بودند؛ طرحى  از مدیرشــو 
که به دنبــال آموزش مدیریت از 
طریــق موردکاوی های واقعى و 
جّذاب است: »کارآفرینى یک جور 
ســبِک زندگــى اســت، یک جور 
دیوانگى است، یک جور عشق 
است. اصاًل وقتى حس مى کنى 
کرده ای و چیزی  که ارزشى را خلق 
به این جهــان افزوده ای ســر از 
پــا نمى شناســى و ایــن خودش 
بزرگ تریــن لــّذت عالــم اســت 
...«. موفقیت در اجرای ایده ی 
مدیرشــو، نویسنده ی عالقمند 
بــه ســه گانه های ســینمایی و 
همراهانش را برای تداوم طرح 
قانــع مى کند: »مدیرشــوی دو، 
آن قدر جذاب و زنده برگزار شد 
کم کم مدیرشو، هویتى متفاوت  که 
که استفاده  یافت«. به خصوص 
از ابزارهای بازی وار سازی و تعریف 
نظام هایی برای جذابیت رویداد، 
زمینه را برای یادگیری هدفمند 

فرهنگى از جمله موسیقى، سینما، 
کرده  و بازی های رایانه ای ایجاد 
اما ریسک های خاص خودش 
را هــم دارد و الزامــًا هــم موفــق 
کامل نمى شود.  به تأمین مالى 
بــا ایــن وجود نویســنده بــه ذکر 
نمونه های موفقى از تأمین مالى 
جمعى در حوزه های صنعتى نظیر 
خودروی خورشیدی و محصوالت 
کشاورزی، حوزه های فناورانه نظیر 
گجت های الکترونیکى و بازی های 
رایانه ای، و حوزه های فرهنگى 
و هنــری مانند فیلم ســینمایی، 
کتاب،  کتابخانه های عمومى، 
دانشــنامه و فرهنــگ مصــور، 
مجسمه سازی، و آثار تاریخى و 
فرهنگى مى پــردازد. این مقاله 
احتمااًل مى تواند یکى از اصلى ترین 
کارآفرینان فرهنگى  نگرانى های 
کند. الهى به تأمین مالى  را رفع 
کن. کارآفرینان فرهنگى برکت عطا 

 »نرسیده به حضرت فیل...« 
یادداشــت چهارم بــه قلم رضا 
پاینده، سفرنامه و شرحى است 
کامبرین  بر موزه دیرینه شناسِى 
کارآفرین آن آقای  یزد و نوآوری 
پژمان پــور. ایــن نوشــته بــا ذکــر 
کارکردهای مختلف موزه ها، آنها 
کارآفرینى  را ظرفیت عظیمى برای 
کسب وکار را به  مى بیند و اهالى 
موزه و موزه داری، البته با رعایت 
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کرده  و پویای دانشجوها ایجاد 
بــود. ایــن دوره از برنامه با یک 
کاری یک هفتــه ای در  اردوی 
میبــد و اردکان هــم همراه شــد 
کنار چهار نفر  که دانشــجوها در 
از استادان دانشکده موفق شدند 
یک هفته ی واقعــى را در میان 
کننــد و بیاموزند  کار  کارخانه هــا 
و لذت ببرند. پیشنهاد مى کنم 
ادامه ی داســتان و مدیرشــوی 
3 را به قلم جّذاب دکتر نوروزی 
بخوانیــد. الهــى مدیــران مــا را 

کن. کارآفرین 
کــه   در یادداشــت هفتــم 
»داستان یک امضا« نام دارد، 
محمدرضــا ارکان و وحیــد ولى 
به شــرح دردمندانــه ای از یــک 
که  مسأله ی مّلى اشاره مى کنند 
گرفته:  گریبان نظام آموزشى ما را 
فاجعه ی تخریب منابع انسانى! و 
به معرفى ایده و برنامه شان برای 
گیر مى پردازند:  رفع این مشکل فرا
طرح امضا. این نوشته با یادی 
از چنــد نفــر از دانش آمــوزان 
کنکورهــای دهــه ی  موفــق در 
کــه همگى  اخیــر آغــاز مى شــود 
در بهتریــن رشــته های بهتریــن 
دانشگاِه ریاضى خوانده ها، حتى 
لیسانس شان را هم تمام نمى کنند 
و عالمــًا و عامدًا درس خواندن 
در رشــته ها ی مصلحتــى را رها 

مى کنند و به رشته و بعدها شغل 
مــورد عالقه شــان برمى گردند. 
نویســندگان به دنبــال پاســخ به 
که چرا دانش آموزان  این سؤالند 
مسیر تحصیلى و شغلى خودشان 
را درست انتخاب نمى کنند؟ و 
همین مى شــود انگیزه ی اصلى 
گروه و ایده ای خالقانه به  پیدایش 
نام »طرح جامع انتخاب رشته ی 
که به دنبال طّراحى مدلى  امضا« 
برای انتخاب رشته ی دانشگاهى، 
برای اولین بار در سال 97 در سه 
مدرسه به اجرا رسید و در سال 
دوم هم در َده مدرسه ی دیگر، 
هــم بــرای دانش آمــوزان علــوم 
 انسانى و هم برای دانش آموزان 
ریاضى. طرح امضا در واقع چیزی 
فراتر از یک انتخاب رشته است؛ 
یک ســفر هشــت روزه اســت و 
که  به هــر دانش آموز مى آمــوزد 
کن! ...  امضای خودت را پیدا 
برای شناخت این سفر و چگونگى 
آن توصیه مى کنم ســری هم به 
که  این یادداشت جّذاب بزنید 
کرده ایــم.  کمابیــش تجربــه اش 
خدایــا دانش آمــوزان را هــم در 

کارآفرینى بیانداز. مسیر 
 یادداشت هشتم را محسن 
مشرقى با عنوان »ایده ای به نام 
مسجدکاال« نوشته و شرح یک 
کارآفرینى فرهنگى-مذهبى است 

1111نوآفریننوآفرین |  | شماره هنم | بسار ه تابستان شماره هنم | بسار ه تابستان 13991399

اهق  ّدماهق  ّدم



گروهى از بچه های مســجد  که 
کاشان راهش  حضرت ام البنین 
انداختنــد و خیلــى زود مــورد 
کاالهای  استقبال فعاالن تأمین 
گرفت. به  موردنیاز مساجد قرار 
گفته ی وی »به واسطه مسجدکاال 
کارگاه تولیدی جدید شکل  چند 
کارگاه های سابق تولید  گرفته و 
کانال  محصوالت مســجدی از 
مســجدکاال فروش دارند. برای 
حدود 50 نفر به طور غیرمستقیم 
کارآفرینى  و 8 نفر به طور مستقیم 
شــد. در مناسبت های مذهبى 
کشور ســفارش داریم  از سراســر 
و چندیــن مســجد در خــارج از 
کشور و صدها مسجد در داخل 
کرده ایم«.  کشور را تأمین و تجهیز 
کارآفرینان  انگیزه ی جالب توجه 
کاال با این واقعیت شکل  مسجد 
کشــور  که بــازار مســاجد  گرفتــه 
گرچــه غیرمســنجم، ولى بکر و  ا
دست نخورده اســت. ظرفیت 
کشــور، در  75 هزار مســجد در 
همین حدود حسینیه و ده ها هزار 
کمى نیست. به  نمازخانه، بازار 
این اعداد داخلى، مساجد خارج 
کرد.  کشور را هم مى توان اضافه  از 
کافى  پس این بــازار به اندازه ی 
جذاب است. برای عالقمندان 
مى تــوان روایــت ایــن تجربــه را 
نمونه ی یک بازاریابی ایمان مدار 

که نشان مان  هم به شمار آورد 
کارآفرینــى مى تواند به  مى دهد 
کشــور  رونق مأموریت مســاجد 
کارآیی عملکرد  هم بیانجامد و 
گر  مسجدی ها را هم باال ببرد؛ ا
البته این رویکرد را هم در خدمت 

اهداف مان در بیاوریم.
 یادداشت نهم به »داستان 
صفــر«  ورژن  اســباب بازی؛ 
اختصاص دارد و حسین عباسى 
کرده با این خبر تکان دهنده  سعى 
که »صادرات اسباب بازی چین 
بیشتر از صادرات نفت در ایران 
گزارشى از برگزاری پنجمین  است«، 
جشنواره  ملى بازی و اسباب بازی 
کودکان و  کانون پرورش فکری  در 
نوجوانان ارائه نماید و خواننده را 
کارآفرینى در این  با ظرفیت بزرگ 
کند. جالب این که  عرصه آشنا 
در حال  حاضــر، ایران با حدود 
ساالنه 155 میلیون دالر واردات، 
یکى از بزرگ ترین واردکننده های 
که بیشتر  اسباب بازی جهان است 
از میانگیــن واردات جهانــى در 
این صنعت، اسباب بازی وارد 
مى کند! و تقریبًا 85% بازار ایران 
را محصوالت خارجى پوشــش 
که  گزارش خوبی  مى دهند. وی با 
کارآفرینان این  از تولیدکننده ها و 
حوزه ارائه مى دهد نتیجه مى گیرد 
که صنعت اســباب بازی ایران، 
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نیاز به یک خانه تکانى اساســى 
دارد؛ هم باید مختصات خانه 
جدید را شناخت و هم چیدمانش 
را تغییــر داد و درعین حــال باید 
کــه  اســباب بازی یک  دانســت 
موجود زنده است و روح دارد! 
کارآفرینان فرهنگى ما را با  الهى 

بازی و اسباب بازی آشتى ده.

 در بخــش نــوآوری فلــش 
مقالــه ی »نهادســازی فرهنگى 
دکتــر  از  اســالمى«  انقــالب 
مصباح الهدی باقری، به تنهایی 
که قرار بوده به  بار این بخش را 
کالن  کاربرد نوآوری در ساخت 
اجتماعى و حکمرانــى بپردازد، 
حــرف  مى کشــد.  دوش  بــه 
که  حساب نویســنده آن است 
در هنگامه ی شکل گیری انقالب 
که یک انقالب فرهنگى  اسالمى 
بــود، نهادســازِی فرهنگى یکى 
از برجسته ترین و راهبردی ترین 
کبیر انقالب  ایده های بنیان گذار 
بوده و حضرت امامره با طراحى 
و تأســیس نهادها و مؤسسات 
انقالبــی متناســب بــا معمــاری 
مطلوب جامعه )از دیدگاه ایشان( 
و نیازهــا و اقتضائات جامعه ی 
انقالبی ایراِن اســالمى، تالش 
نمود تا تفکر و هدف انسان سازِی 
کند؛ نهادهایی  انقالب را نهادینه 
که همه ی آنها یک درون مایه ی 

مشــترک داشــتند و آن، تربیــت 
کادر  انســان -جلوتــر از تربیــت 
بــرای انقــالب- بود. نویســنده 
با معرفــى َده نهاد مولود امام و 
انقالب که همگى با مأموریت های 
تخصصــى ولى با همان رویکرد 
تربیتى و زمینه ساز فرهنگى تأسیس 
که  کید دارد  شدند، براین نکته تأ
هرکــدام از آن نهادها از جهتى، 
هم عامالن و خدمت دهندگان را 
هدف تربیت و ساخت شخصیت 
مؤثر اســالمى قرار مى داد و هم 
خدمت گیرندگان و ولى نعمتان را. 
نویسنده در پایان، دیدگاه امامره 
را یک نگاه بلند و مترّقى فارغ از 
ساخت یک سازمان با مأموریت 
محدود و تک ُبعدی برمى شمرد و 
به این خاطر الزم مى داند »نو به 
کارآمدی این نهادها  نو ارزشیابی 
با مطلوب های مصّرح یا ضمنى 
امام و رهبری فرزانه انقالب انجام 
شده و در راستای تحول، ترمیم، 
تکمیل، بهبود یا اصالح و زیر و 
کــردن آنهــا مطابــق با هدف  رو 
ساختى اولیه شان اهتمام شود.«

 بخش کرکره را با »استحاله« ی 
دکتر محمد نوروزی مى خوانیم. 
کارآفرین  روایت خودنوشِت یک 
که  واقعى در عرصه ی فرهنگ 
با وجــود مخالفت جّدی اش با 
دخالت های دولت و به خصوص 

کارآفرین و با این دیدگاه  با دولت 
کارآفرینى، دولت  که »در فرآیند 
راه حل نیست بلکه دولت خودش 
مسئله اســت! هرچقدر دولت 
کارآفرینى  کمتر حضور داشته باشد 
بیشتر رشد مى کند« باالخره وارد 
دولت مى شود به تدریج ماهیت 
کارآفرینى خود را از دست مى دهد 
و ســرآخر همــان حرف هایــی را 
که سالها و سالها مدیران  مى زند 
دولتى محافظه کار مى زدند و او 
قباًل به آنها انتقاد مى کرد: »امروز 
برای یــک مناظــره در تلویزیون 
دعوت شده بودم ... خطاب به 
گفتم: پسرم،  کارآفرین جوان  یک 
اواًل شــما همــه ی مالحظات را 
نمى دانید! ثانیًا دغدغه ی خوبی 
دارید ولى فرهنگ، چیزی نیست 
که با نگاه بازاری بشود درباره اش 
کرد! بعد هم به نکاتى  صحبت 
کارآفرین اشاره  درباره ی دولت 
کردم!« خواندِن این متن نغز و 
لطیف را به شما خواننده ی عزیز 
توصیه و از دولت و دولتمرداِن 
که ما را  کارآفرین استدعا مى کنم 
به خیر تو امید نیست، شر مرسان! 

کارویژه ی   بخش رادیو مــا 
خود را با یادداشت »تحریم ات را 
قورت بده! میانبر تحریم ُبر« پیش 
گزارش نشست مهندس  که  برده 
صابر میرزایی از مرکز همکاری های 

تحّول و پیشرفت ریاست جمهوری 
است و دکتر سیامک طهماسبى 
زحمــت تنظیــم آن را به عهــده 
که  داشته اســت. مرکز یادشده 
سابقه ای از سال 1362 را یدک 
مى کشد در راستای شتاب گیری 
کاری  کشور، محورهای  پیشرفت 
مختلفى مانند پژوهش و مشاوره 
گلوگاه هــای  در خصــوص رفــع 
فناورانه ی تولید ملى، توسعه ی 
همکاری های بین المللى و رصد 
و ترویــج فناوری هــای نوپدید و 
کار خود  آینده ساز را در دســتور 
قــرار داده و معــاون پژوهــش و 
توســعه ی مرکز در این نشســت 
راهبردهای نوآورانه ی بالقوه برای 
کشور را مورد بررسى قرار  پیشرفت 
مى دهد. وی در این سخنرانى 
ابتدا به تحلیل وضعیت و موقعیت 
کالن جمهــوری اســالمى ایران 
مى پــردازد، ســپس بــا توجه به 
شناخت ایجادشده و واقعیات 
موجود، بر راهبردهای جدید و 
کشــور  تهاجمى برای پیشــرفت 
کلیدی وی  کید مى کند. سخن  تأ
»اهمیت و اولویت پیمان های 
منطقه ای در جهت مکّمل سازی 
اقتصادهای همسایگان« است. 

 بخش دارالفنون این شماره 
را »مدرسه ایرانى« على قربانى 
که شرحى بر برنامه ی  پی مى گیرد 
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دغدغه مند و تلویزیونى مدرسه 
ایران نوشــته و ساختهشــدن و 
پخــش آن را نشــانه ی  تحقــق 
نــوآور در  جوانــه  ی جریاناتــى 
کارآفرینــى آموزشــى و نشــانه ای 
امیدبخش برای همه ی فعاالن 
و دغدغه منــدان مدرســه ای 
مى داند: »هرچند مدرسه ایران 
کاماًل  در تحقق اهداف اولیه اش 
موفق نبوده اما بابی برای پرداختن 
متفــاوت بــه آموزش وپرورش از 
سطح مدرسه باز نمود.«. یکى از 
ویژگى های این تولید نوآورانه ی 
تلویزیونــى، اتاق فکر آن اســت 
که مجموعه سیالى از 22 عضو 
کــه هــر یــک نماینــده ی  بــوده 
گروه های فعال اجرایی  یکــى از 
یــا پژوهشــى در حــوزه تعلیــم و 
تربیت هستند. نویسنده معتقد 
است مهم تر از اینکه در فضای 
کشــور چــه  بســته ی رســانه ای 
اتفاقاتى در ادامه برای مدرسه 
ایران رخ خواهد داد، توجه به 
گروه های تازه نفس و  ابتکار عمل 
که  خوش فکر تحول خواه است، 
راهى متفاوت از سندنگاری های 
متــداول را بــرای تحقــق تحــول 
کــه  گرفته انــد  واقعــى در پیــش 
گام های آن شکل دهى  یکى از 
به جریــان جدیــد رســانه ای در 
حوزه ی آموزش وپرورش است؛ 
که امیدهای اولیه ی خود  جریانى 

را در مدرســه ایران محقق دید 
اما به این حد بســنده نخواهد 
آینــده ای  در  انشــاهلل  و  کــرد 
گسترده تر و در  نزدیک به شکلى 
قالب هایی متنوع و تخصصى در 
گام  که توضیح داده شد  مسیری 
رسانه ای را به پیش خواهد برد.

 در بخــش ســرای دانــش، 
ادامه ی چالش هــای نوآوری را 
که  در قالب مقاله ای مى خوانیم 
از چالش چهارم، »نوآوری ملى و 
منطقه ای به نوآوری سیستم های 
جهانى« تا چالش نهم »از برنده 
همــه را مى برد تا انصــاف برای 
همــه؟« پیــش مــى رود. حرف 
حساب چالش های این شماره، 
»لزوم بازنگری و بازاندیشــى در 
مفهوم نوآوری اجتماعى و رابطه ی 
آن با پیشــرفِت جوامع و سبک 

زندگى مردم« است. 
 در بخــش معرفــى منابــع 
اطالعاتى مفید و مرتبط با نوآوری و 
کارآفرینى فرهنگى، دو منبع معرفى 
کتاب »ساخت وساز  شــده اند: 
خاّلق؛ DNA نوآوری پایدار«، اثر 
گری پیسانو، استاد حوزه کسب وکار 
که در سال   دانشگاه هاروارد است 
2019 منتشر شده و نویسنده سعى 
که  کرده به این سؤال پاسخ دهد 
آیا شرکت های بزرگ هم مى توانند 
کتاب خود  نوآور باشند؟ وی در 
با بررسى شرکت های بزرگ نوآور 

گذشته، راه حل های  در سه دهه 
جدیدی را برای این شرکت ها ارائه 
داده و از مزیت اندازه و مقیاس 
این شرکت ها به عنوان یک اهرم 
کردن اثرات نوآوری  کثــر  در حدا
کرده است.  در این شرکت ها یاد 
فرضیه ی مهم نویسنده آن است 
که شرکت های بزرگ الزامًا نسبت 
کوچک برای ایجاد  به شرکت های 
نــوآوری عقب تر نیســتند و برای 
تأیید آن، نمونه های مختلفى از 
شرکت های بزرگ را بررسى مى کند 
و نهایتًا علت تامه ی شکست و 
موفقیت شــرکت های بــزرگ در 
مسئله نوآوری را »رهبری نوآورانه« 
عنوان مى کند. مقاله ی »نوآوری 
یک واژه ی مبهم است: به چالش 
کشیدن نوآوری در صنایع خالق« 
مفهوم نوآوری در صنایع خاّلق 
گردآوری  را بر اســاس داده های 
کارآفرینان فعال  شــده از 43 نفر 
کرده و نظرهای  این حوزه تبیین 
آنان را در سه رویکرد جمع بندی 
مى کند: یک( نــوآوری به عنوان 
محصول، خدمت، فرایند یا هر 
کاماًل جدید؛ دو( نوآوری با اثر  چیز 
اجتماعى؛ و سوم( نوآوری به عنوان 
بازترکیب عناصر جدید و موجود. 
نویســندگان مقاله ادعا مى کنند 
که رویکرد آخــر در صنایع خاّلق 
بیش از ســایر نوآوری ها متداول 
اســت و مى توان از آن به عنوان 
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فرایند مرکزی تولید خاّلق نام برد. محمد 
کتــاب را به عهده  رحمتى زحمت معرفى 

داشته  است.
 بخــش اختصاصــِى ســرای دانش در 
این شماره از نوآفرین، برنامه ی آموزشی 
کــه طــّى آن دکتــر ذوالفقاریــان در  اســت 
مقالــه ی »نگاهى به برنامه های آموزشــى 
و دانشــگاهى مرتبــط با صنایــع خاّلق« و 
بــا توجه بــه اینکــه در دهه ی اخیــر تعداد 
برنامه های آموزشى مرتبط با صنایع خالق 
در دانشگاه های جهانى رشد چشم گیری 
داشته، به شناسایی و معرفى این برنامه های 
که عمدتًا در دوره ی تحصیالت  آموزشى 
تکمیلى ارائه مى شوند مى پردازد و از جمله 
به دوره هــای متنوعــى در دانشــگاه های 
کانادا، چین، فرانسه  انگلستان، استرالیا، 
و هلند اشاره مى کند. نویسنده همچنین 
با اســتناد بــه پژوهش های جدیــد پس از 
بررسى برنامه های آموزشى متعدد صنایع 
کز  خالق، بــه طبقه بنــدی دروس این مرا
کلیدی این  آموزشى نیز پرداخته و ویژگى 
برنامه های آموزشى را مورد بحث و بررسى 
قرار مى دهد. مرور این مقاله، جای خالى 
چنین دوره های آموزشى میان رشته ای را 
کشورمان به رخ  در دانشــگاه های خوب 
مى کشد و البته ضرورت راه اندازی این طور 
گوشزد مى نماید؛ به امید آن روز. دوره ها را 

و این تحفه ی ما مشتاق توجه شماست 
گر ببینید و بخوانیدش:  ا

سوی خود خوان یک رهم
تا تحفه جان آرم تو را
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 • امیرخانی شنیدنی از 

 امیرخانی خواندنی، دیدنی تر است 

امیرحسین مالحسین

 • نوعی زیستن

حسین نظری

 • »باخ« و »میکل آنژ« با پول شما 

محمد رحمتى

 • نرسیده به حضرت فیل ... 

رضا پاینده

 • پرباز

دکتر مصباح الهدی باقری

 • برای تغییر دیگران مدیرشو 

دکتر محمد نوروزی

 • همه یک امضا دارند 

محمدرضا ارکان، وحید ولى

 • آخر پای مان به مسجد باز شد! 

محسن مشرقى

 • داستان اسباب بازی؛ ورژن صفر 

حسین عباسى

کار آفرینی فرهنگی
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ســــــــــی ســــــــــال شکســــــــــت از زبــــــــــان نامــــــــــادری

امیرخانی شنیدنی  از
امیرخانی خوانـــــدنی، 
دیـــــــــــــــــــــدنی تر است

امیرحسین مالحسین

یادداشت اول

که بــه دبیر، دبیر مدرســه نه ها!  کن   تــو فرض 
علیرضــا دبیــر را میگویم؛ وقتــى اوایــل جوانى بود 
و هنــوز نامى به هم نــزده بود، مى گفتنــد بیا فالن 
ساعت، فالن جا؛ آقا تختى آمده مى خواهد برای 
کند. یــا مثاًل وقتــى علیرضا  عوام النــاس صحبــت 
کف میدان آزادی  بیرانوند جوانکى بود و شب ها 
کارتن مى انداخت و مى خوابید مى گفتند آقاجان! 
کوچه باالتر، سر نبش آن چهارراه،  چه نشستى؟ دو تا 
مابیــن آن فالوده فروشــى و آن تعمیرگاه ماشــین، 
احمد آقا آمده. و احتمااًل بیرانوند وقتى داشته توی 
کش خرت وپرت هایش را جمع وجور مى کرده و  سا
کدام احمد آقا؟ مى گفتند مرد حسابی!  مى پرسیده 
احمد آقا عابدزاده دیگر. با ماشینش داشته جایی 
که ماشین اسیرش مى کند و مجبور مى شود  مى رفته 
بیاید تعمیرگاه. االن هم ماشــین تعمیرگاه است و 
احمد آقا رفته فالوده فروشى بغل دست، دارد یک 
فالوده شیرازی اصل میزند با شربت و آب لیمو. نیم 
ساعت سه ربع وقت داری تا خودت را به او برسانى 
و ببینى اش! و البد بیرانوند مى گفته چرا زودتر نگفتى؟ 
ثانیًا احمد آقا هم نه و آقا احمدرضا! و ایکى ثانیه 
کوچه باالتر، سر نبش  خودش را مى رســانده دو تا 
آن چهارراه، مابین آن فالوده فروشى و آن تعمیرگاه 

بلکه دقیقه ای آقا احمدرضا عابدزاده را ببیند.
که وضع منم همین بود. جوانکى  از شما چه پنهان 
که از وقتى یــادش مى آید همیشــه خدا  دانشــجو 
بین 5-6 ایده اولش برای آینده ش، یکیش همین 
کالس  که استاد و  نویســندگى بوده، و خب ازآنجا
کوی و  نویسندگى مثل ساندویچى و بقالى، سر هر 
برزنى در این مملکت فت و فراوان است، این جانب 
کودکــى پای درس اســتاد  همیشــه از همــان اوان 
کنون خدا  بزرگ شــده بودم و استاد دیده بودم و ا
گرد برتر فن  که ازجمله َده شا به ســر شاهد اســت 
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نوشتن در این ملک محسوب 
مى شــوم!! فلذا وقتــى به چون 
که فالنى چه  منى، خبر مى رسد 
که فالن جا فالن آقا  نشسته ای 
آمده برای صحبت، بالنســبت 
کــه مى خواهند  مثل چهارپایی 
کننــد  بــرای مســابقه آمــاده اش 
و یــک نعل تــازه مى خواهند به 
که آرام و  کنند  سم پایش نصب 
قرار را از او بگیرند و او به تاخت 
بدود، من هم همچنان دویدم 
که زودتر برسم به دیدار روی یار! 
کــه نــه! همان اســتاد  البتــه یــار 
منظور اســت. راستش آن روز و 
کالس داشتیم. ولى  آن ساعت 
خب آن استاد همیشه هست و 
این استاد همیشه نیست. فلذا 

فرار از آن مــاه روی را برگزیدم و 
یــار تــازه خویــش را پســندیدم. 
همین که بــه تاخــت مى رفتم تا 
به محل برگزاری جلسه برسم به 
گویی در و دیوار و درخت  جان تو، 
و هفت آسمان با من هم نوا شده 
که  که آب زنید راه را هین  بودند 
نگار مى رسد. و اواسط مهر، دارد 
بوی بهار مى رسد! چنددقیقه ای 
دیر رسیدم. البته نه خیلى. تنها 
کافى  چنددقیقــه. ولــى همــان 
که ســالن پر شــود از ســیل  بــود 
عشاق. همه صندلى ها پر بود و 
کف زمین نشستم.  مجبوری رفتم 
مقدمات جلسه در حال برگزاری 
بود. راستش اصاًل نمى دانستم 
موضوع صحبت و محفل از چه 

قرار است؟ نمى دانستم بحث 
کارنینای  کتاب فخیمه آنا راجع به 
مرحوم تولســتوی است یا آنکه 
پیرامون سرگذشت غمبار سهراب 
در شاهنامه حکیم فردوسى! فقط 
آمده بودم. آمده بودم تا ببینم 
چه مى گوید. چه طور مى گوید. 
حالت میرغضب دارد یا به قول 
کرد به  کول است؟ شروع  غربی ها 
که آدم ها  صحبت. شنیده بودم 
یــا خــوب مى نویســند یــا خوب 
حــرف مى زننــد. امــا او خــالف 
ما آدمیزادها! عالوه بر قلمش، 
خوب هم حرف مى زد. حمُد هلل 
کــه جالدگونه هم نبــود. همان 
کول غربی در او رسوخ داشت. 
مى گفت و مى خندید. خوش بیان 

همــه صندلی هــا پــر بــود و 
مجبــوری رفتــم کــف زمین 
نشستم. مقدمات جلسه 
در حال برگزاری بود. راستش 
اصاًل نمی دانســتم موضوع 
صحبــت و محفــل از چــه 
قــرار اســت؟ نمی دانســتم 
بحث راجع به کتاب فخیمه 
آناکارنینای مرحوم تولستوی 
آنکــه پیرامــون  یــا  اســت 
سرگذشت غمبار سهراب 
در شاهنامه حکیم فردوسی! 
فقط آمده بودم. آمده بودم تا 
ببینم چه می گوید. چه طور 
می گوید. حالت میرغضب 
دارد یا به قول غربی ها کول 

است؟

همــه صندلی هــا پــر بــود و 
مجبــوری رفتــم کــف زمین 
نشستم. مقدمات جلسه 
در حال برگزاری بود. راستش 
اصاًل نمی دانســتم موضوع 
صحبــت و محفــل از چــه 
قــرار اســت؟ نمی دانســتم 
بحث راجع به کتاب فخیمه 
آناکارنینای مرحوم تولستوی 
آنکــه پیرامــون  یــا  اســت 
سرگذشت غمبار سهراب 
در شاهنامه حکیم فردوسی! 
فقط آمده بودم. آمده بودم تا 
ببینم چه می گوید. چه طور 
می گوید. حالت میرغضب 
دارد یا به قول غربی ها کول 

است؟
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کــه فروردین  و لطیفه گــو. حــاال 
99 است و من دارم مى نویسم 
که  راجع آن جلسه مهر 98، حاال 
نیم دانِگ پیونگ یانگ ش هم 
چاپ شد و خواندمش، مى توانم 
بگویم لحنش در سخنرانى عین 
همان شوخى و خنده ها و تیکه 

کالم هایش است در نیم دانِگ 
پیونگ یانگ با صولى و سیدمجتبا 
و سیدموسوی. و از آن طرف هم با 
دهان برعکس و زبان دان و بچه 
خیابان ظفر! آن حِس استاددیدنى 
که ابتدا داشــتم، شکســته بود. 
حس مى کــردم بــرادر بزرگ تری 
ایستاده و مشغول صحبت است. 
که متصور  کارنینا و شاهنامه  از آنا
بودم رسیدیم به صحبت های او 
کرد و با توزیع  که از 20:30 شروع 
ارمیایش پشــت صندوق عقب 
ماشــین ادامــه اش داد و برد به 
سمت رایزنى های فرهنگى ایران و 
کتاب در  خریدوفروش حق رایت 
خارجه. خالصه هرچه از آن استاد 
در ذهن رشته بودم، پنبه شد. از 
که حرف هایش  شما چه پنهان 
گرچه برای من از اصل و اساِس  ا
که  نویســندگى چیزی نداشت، 
خب نباید هم مى داشت چون 
اصاًل موضوع جلسه این حرف ها 
نبــود، اما نکات به درد بخوری 
دســتگیرم شــد. اســتاد، نــه! 
رضــا امیرخانى زندگــى مى کند. 
کجا  کجاست؟ به  که  مى سنجد 
مى خواهد برسد؟ چه امکاناتى نیاز 
کدامش  کدامش را دارد؟  دارد؟ 
کدامش  که ندارد  را ندارد؟ آنهایی 
کدامش را در  قابل تهیه است؟ 
گیر بیاورد؟  هیچ بازاری نمى تواند 
کدام عوامل انگیزه اش را در طى 

کند  کم وزیاد مى کند؟ چه  مسیر 
کند؟  تا بتواند خودش را ارزیابی 
چگونه باشــد تا از حس حیات 

تهى نشود؟
کــرد. از  از همین جــا هم شــروع 
گفت  کرد.  حیات داشتن شروع 
که همه باید پروژه ای در زندگى 
که  گفت  داشته باشند. و اال، فال! 
مطالعه پروژه های شکست خورده 
بــرای موفقیت مفیدتر اســت از 
دیدن پروژه های موفق. و خودش 
کرد به بازخوانى و مرور  هم شروع 
پروژه شکست خورده اش. از اینکه 
نتوانسته به بازار جهانى راه پیدا 
گفتم؟ بازار!  کردی چه  کند. دقت 
که  بله بازار! تصور من و امثال من 
عمری در پی استاد فن مقدس 
کاغذ،  کتاب و  نوشتن رفته ایم، از 
از قلــم و دوات، صنعت و بازار 
نبود. به مشتری فکر نمى کردیم. 
کتابی  به خواننــده فرهیخته ی 
که البــد در پی  مى اندیشــیدیم 
معارف و معاریف و فرهنگ درون 
کتاب است. اما رضا امیرخانى 
کتاب هرچقدر هم  که  کرد  تصریح 
کاالست.  که مقدس باشد، یک 
یک بــازار دارد. مشــتری دارد. 
واسطه، قیمت، دالل، سیستم 
توزیع و... هرکس منطق اقتصاد 
کاری را نفهمد،  و بازار و سیستم 
نمى توانــد جایــی در دل مــردم 
کند. باید به صنعت نشر فکر  باز 
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من دو شماره قبل مجله نوآفرین 
کردم. بــه نظرم این  را مطالعــه 
مدل مجالت بسیار اهمیت دارد. 
کشــور  ما بــه مجالت علمى در 
نیازمندیم. بگذارید مثالى بزنم. 
گروهى از دوستان من بودند  یک 
که بعد از سال ها تالش رفتند به 
سمت ســاخُت بافت انسانى. 
کردند. تالش  تحقیقات فراوانى 
که  کردند. به مرحله ای رسیدند 
نیازمند جذب ســرمایه شدند. 
کسى  گشتند نتوانستند  هرچقدر 
که به پروژه  این ها  کنند  را پیــدا 
کلى مکافات  بهایی بدهد. بعد از 
که 20:30  کنند  کاری  توانستند 
کند. درست بعد  کار  خبر این ها را 
از آنکه 20:30 خبر فعالیتشان را 
کرد، با انبوه مراجعه کننده  پخش 
کــه  طــرف شــدند. بیمارانــى 
مى خواســتند از ماحصــل پروژه 
آنــان بهره ببرند. غرضم از طرح 
گر ما  کــه ا ایــن خاطره ایــن بود 
کشور یک رسانه و نشریه ی  در 
که مطمئن بودیم  علمى داشتیم 
وزیر بهداشتمان آن را مى خواند، 
که  مى دانستیم همه ی آن هایی 
مسئولیتشان ربطى به این پروژه 
داشت آن را دنبال مى کردند، آن 
که دست به  وقت مجبور نبودند 
دامن 20:30 شوند! از این جهت 
وجود مجالت و ژورنال های علمى 

کشور اهمیت دارد. رسانه ی  در 
علمى نیاز داریم.

حرف از پروژه  ی دوستانم شد. 
البتــه این ها بــا اینکــه این همه 
کردند اما متأســفانه  تالش هم 
پروژه شــان  نگرفتنــد.  نتیجــه 
شکست خورد. از آن تیم سه نفره، 
دو نفــر رفتنــد خــارج. و ماندگار 
شــدند. چون اساســًا در داخل 
کــه به  کشــور امــکان ایــن نبــود 
فعالیت علمى شان ادامه دهند. 
بله پروژه این ها شکست خورد. 
اما اصــل پروژه داشــتن اهمیت 
دارد. آدم ها همه باید یک پروژه 
در دســت اجرا داشــته باشــند. 
که  همــه ما بایــد طوری باشــیم 
کردند  گر یک جایی دعوتمان  ا
کردن، برویم و از  برای صحبت 
پروژه هایمان بگوییم. مثاًل من 
رمان نویــس، تا حــاال 4 تا رمان 
نوشته ام. دوتایش خوب بود و 
دوتای دیگرش بد. شما باید از من 
بخواهید برای شما توضیح دهم 
گاهى شکست خوردم و  که چرا 
گاهى موفقیت داشته ام. البته در 
پروژه های موفق ممکن اســت 
عوامل دیگری تأثیر داشته باشد 
اما من وقتى مى خواهم دالیل آن 
پیروزی را شرح دهم، همه اش 
گره مى زنم. ولى در  را به خودم 
پروژه های شکست خورده ازین 
خبرهــا نیســت. معمــواًل آدم ها 

کرد. بله بله صنعت نشــر. ما با 
کسب وکار مواجهیم. یک  یک 
کســب وکار فرهنگى. ایده اولیه 
مى خواهد. قلم خوب مى خواهد. 
ســوژه ی مناســب و جذاب نیاز 
دارد. تقسیم بندی بازار و انتخاب 
جامعه ی هــدف مى طلبد. نیاز 
است تا نیاز مخاطب هدفت را 
که چه مى خواهد!  بفهمى! بدانى 
برای چه وقت مى گذارد و برای 
چه حاضر است پول دهد! بعد 
کنــى بــه نوشــتن. وقتى  شــروع 
اثرت تمام شــد آن را به دست 
ناشــر درســتى بدهى. ناشــر، به 
دســت سیســتم توزیع درســتى 
بســپارد. سیســتم توزیعــت بــه 
کتاب فروشى های درستى  دست 
برساند. مردم بخوانند. درکنارش، 
کنى. خوب بازخورد  خوب تبلیغ 
بگیری. مثل ایــن جدیدی ها، 
کنى.  فروش آنالین ت را تقویت 
گذشت، برای فروش  که  از این ها 
خارجى و رســیدن بــه بازارهای 
جهانــى، قوانیــن داخلــى ت تــو 
کنــد. رایزن هــای  را حمایــت 
کار  فرهنگى ت درست ودرمان 
که  کننــد. آژانس هــای ادبی ت 
مســئولیت خریدوفــروش حــق 
کتاب هــا را در بازارهــای  رایــت 
کنند  کار  جهانى دارند به خوبی 
و.... روده درازی نکنم؛ این شما 

و این رضا امیرخانى:



2121نوآفریننوآفرین |  | شماره هنم | بسار ه تابستان شماره هنم | بسار ه تابستان 13991399

لنحولنحو



که به چه علتى  دقیقًا مى دانند 
شکست خوردند. مى نشینند و 
دقیق برایتان از شکست هایشان 
مى گوینــد. نکتــه بعــدی ایــن 
کــه عمومــًا پروژه هــای  اســت 
شکســت خورده مطالعه شــان 
بیشتر مفید اســت. بیشتر قابل 

یادگیری هستند.
کتابی خواندم بنام اینوی1 اثر  اخیرًا 
آقای خلیل زاد. از مؤثران سیاست 
کتاب  خارجى ایاالت متحــده. 
پــر از اســت از دروغ. امــا یــک 
که به نظرم بسیار  نکته داشــت 
بااهمیت است. او مى گوید من 
گروه آدم دیدم. اواًل  در آمریکا سه 
آدم های صاحب پروژه. آدم های 
زنــده و در حال حرکــت. این ها 
در حــوزه خودشــان حــاال چــه 
اقتصادی باشــد، چه سیاسى، 
چه فرهنگــى و... یک پروژه ای 
در دست دارند و مشغول اند به 
گروه دوم آدم های  توسعه ی آن. 
پیرو هســتند. همیشــه منتظرند 
تــا آدم های صاحــب پروژه یک 
کاری را دســت بگیرند تا این ها 
کنار دســت او بایســتند و  بروند 
کنند و از مواهب آن  کمک  به او 

1- envoy

گروه آخر،  کار بهره مند شــوند. و 
آدم های زیرآب زن هستند. این ها 
که به دالیل  کارشان این است  هم 
مختلــف بروند و پــروژه دیگران 
کننــد. ســنگ اندازی  را خــراب 
کننــد. ما در هــر جامعــه ای این 
گــروه را داریم. و اتفاقــًا نیاز  ســه 
که در هر جامعه ای  هم هست 
گروه ها وجود داشته  هر سه این 
کشور را به  باشند. این سه دسته 
توسعه مى رسانند. اما نویسنده 
نکته ای را اضافه مى کند. او دو 
نمایندگى در عراق و افغانستان 
دارد. مى گویــد مــن وقتى آمدم 
ک را دیدم،  گوشــه ی خا و این 
تغییری در آن دسته بندی ذهنیم 
حاصل نشد. اما نکته جالب این 
که تعداد آدم های صاحب  بود 
کم بــود. و تعــداد زیرآب  پــروژه 
گاهى  زن هــا بســیار بــاال. اصــاًل 
کار  مى دیدی هیچ پــروژه ای در 
نیســت. اما یــک عده داشــتند 
زیرآب مى زدند! در حال حاضر 
که در ایراِن ما  گر از من بپرسید  ا
کم اســت؟ مى گویم  چه چیزی 
کــم داریم و  آدم صاحــب پروژه 
اصــاًل مهم نیســت جهت گیری 
کدام سمت باشد.  پروژه ی او به 

اگر از من بپرسید در ایراِن ما چه چیزی کم 
است؟ می گویم آدم صاحب پروژه کم داریم 
و اصاًل مهم نیست جهت گیری پروژه ی او 
به کدام ســمت باشــد. همین کــه آدم های 
صاحب پروژه پیدا شوند، کشور به سمت 

توسعه حرکت می کند.

همین که آدم های صاحب پروژه 
پیدا شوند، کشور به سمت توسعه 
حرکت مى کند. حتى پروژه های 
گــر آنهــا  کــه ا ضدانقالبــی. چرا
جــان بگیرند، ما هــم مى رویم و 
کار مى کنیم و پروژه های انقالبی 
تولید مى کنیم. نکته بســیارمهم 
که پــروژه لزومًا نباید  این اســت 
معطوف و وابسته به قدرت باشد. 
مثاًل همین آقای خلیل زاد وقتى 
کار  دولت بوش رفت و اوباما روی 
آمد، او را به کلى از صحنه حذف 
کنار به  گوشــه  کردنــد. امــا او در 
کار خودش ادامــه داد و بعدها 
ثمراتش را هم دید. او در سیاست 
خارجى آمریکا صاحب تأثیر و نفوذ 
است اما اصاًل به قدرت وابسته 
نیست. بیشتر دعواهای ما بر سر 
که چرا فالن مسئول  این است 
گر من را  این طور عمل مى کند. ا
به جای او مى گذاشتند مشکالت 
کار  را حل مى کردم! باید هرکسى 
خودش را درست انجام دهد و 
کار  گر درست  که ا مطمئن باشد 
کند حتمًا آن مسئول تغییر مى کند 

و قدرت را به او مى سپارند.
بــه نظــرم سیاســت گذار در هــر 
که  کسى باشد  عرصه ای، نباید 
خــوب بلد اســت حــرف بزند. 
کســى  نــه؛ سیاســت گذار بایــد 
کــه پــروژه زیــاد دیــده و  باشــد 
اتفاقــًا چندین پروژه موفق هم 

بــه نظرم سیاســت گذار در هــر عرصه ای، نباید کســی باشــد که خوب بلد اســت 
 چندین 

ً
حرف بزند. نه؛ سیاست گذار باید کسی باشد که پروژه زیاد دیده و اتفاقا

پروژه موفق هم در زندگیش به ســرانجام رســانده. همچنین شخصیتی ست که 
چم وخم کار در دســتش است و خوب مســئله را می فهمد. من در نفحات نفت 
نوشتم که مرحوم معارف، باوجود اینکه بسیار انسان اهل فکری بود و در نوشتن 
قوانین اقتصادی هم فعالیت داشت، اما تابه حال یک بار هم نشده که دستمزد 
دو تا کارگر را پرداخت کرده باشــد. آخر چطور می شــود این چنین شــخصیتی در 
قانون نویســی ورود کند؟ یا مثاًل در صداوســیما ســال های پیش، یکــی از اهالی 
فلســفه، آئین نامه ای نوشــت که برای ســاخت فیلم و ســریال باید این 150 مورد 
رعایت شــود. مثاًل نوشــته بود کرامت انســانی! نویســنده و تهیه کننده هم برای 
اینکه او را راضی کنند دیالوگی در فیلم می نوشتند تا قانون گذار راضی شود یا به 
عبارتی او را دور می زدند! پروژه داشتن برای همه اهمیت دارد. اما برای قانون گذار 

الزم است که چند پروژه موفق را به ثمر رسانده باشد.

اگر از من بپرسید در ایراِن ما چه چیزی کم است؟ می گویم آدم صاحب پروژه کم داریم و اصاًل مهم 
نیســت جهت گیری پروژه ی او به کدام سمت باشــد. همین که آدم های صاحب پروژه پیدا شوند، 

کشور به سمت توسعه حرکت می کند.
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در زندگیش به ســرانجام رســانده. 
که چم وخم  همچنین شخصیتى ست 
کار در دستش است و خوب مسئله 
را مى فهمــد. مــن در نفحات نفت 
که مرحوم معارف، باوجود  نوشتم 
اینکه بسیار انسان اهل فکری بود 
و در نوشــتن قوانین اقتصادی هم 
فعالیت داشت، اما تابه حال یک بار 
کارگر  که دســتمزد دو تا  هم نشــده 
کرده باشد. آخر چطور  را پرداخت 
مى شــود این چنیــن شــخصیتى در 
کند؟ یا مثاًل در  قانون نویسى ورود 
صداوسیما سال های پیش، یکى از 
اهالى فلسفه، آئین نامه ای نوشت 
که برای ساخت فیلم و سریال باید 
ایــن 150 مــورد رعایت شــود. مثاًل 
کرامت انسانى! نویسنده و  نوشته بود 
تهیه کننده هم برای اینکه او را راضى 
کنند دیالوگى در فیلم مى نوشتند تا 
قانون گذار راضى شود یا به عبارتى 
او را دور مى زدنــد! پــروژه داشــتن 
بــرای همه اهمیــت دارد. اما برای 
که چند پروژه  قانون گذار الزم است 

موفق را به ثمر رسانده باشد.
من امــروز مى خواهم داســتان یک 
پــروژه ی شکســت خورده خــودم را 
گذاشتم  کنم. اسمش را  برایتان تعریف 
پانزده سال شکست به زبان نامادری.

این مطلب را من در سال 94 آماده 
که  کرده بودم. مربوط به این است 
على رغم تالش هایم، در اینکه یکى 
کتاب هایــم در خــارج به صــورت  از 

موفقیت آمیزی چاپ بشود، ناموفق 
کــه به صورت  بــوده ام. تا ســال 94 
قطعــى ناموفق بــودم. حاال )ســال 
98( به صورت نسبى ناموفق هستم. 

بگذارید برایتان توضیح بدهم.
که خانه ی  من خیلى عالقه داشتم 
نویســندگان بــزرگ جهــان را ببینم. 
مى خواســتم بدانــم چــه جــوری 
کرده انــد؟ رفتــم دور دنیا و  زندگــى 
خانــه بعضى هــا را دیــدم. رفتــم به 
خانــه تولســتوی. تولســتوی خیلــى 
برایــم مهم بــود. مى خواســتم ببینم 
کــه او ما را عاشــق رمان  همان طور 
کرد و ما به اثر یک نویسنده ی روس 
که  عالقه مند شدیم، آیا امکان دارد 
کتاب مرا هم در دنیا بخوانند؟ و با 
کننــد؟ او در  آن احســاس نزدیکــى 
خانــه اش یک پتو از جنــگ جهانى 
که مى گویند بهترین آثارش را  داشت 
با این پتو نوشته. من حتى بر سر قبر 
او هم رفتم و مثل امام زاده ها برایش 

زیارت عاشورا خواندم!
به خانه ِهنری  وی هم ســر زدم. در 
آمریــکا از همه چیز پول درمى آورند. 
کرده اند به موزه.  خانه اش را تبدیل 
که او همیشــه با یک ماشین  دیدم 
تایپ، مى نوشته. فهمیدم علتش آن 
گردن و  که مى خواسته از آرتروز  بوده 
دست در اثر نوشتن طوالنى مدت و 
کند. برای من مهم  مستمر، نجات پیدا 
که این طور  که این ها چه داشتند  بود 
نوشــتند؟ خیلى به این مسائل فکر 
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حرفه ی خودش مسلط باشد، 
باید ُبعد اقتصادی ماجرا را هم 
بفهمــد. باید به سیســتم توزیع 
کند. نویســنده  کتــاب هم فکــر 
باید بازار را بشناسد و اال حتمًا 
شکست مى خورد. همه خانه ها 
کتابخانــه دارند. خیلى ها  یک 
کتابخانه شان  عالقه دارند ظاهر 
زیبا باشــد و به دکور خانه شان 
که یک  بیاید. پــس همان طور 
پیتزافــروش به جعبــه پیتزایش 
فکر مى کند، من هم باید به ظاهر 
که  کنم. تفاوتى نمى کند  کتابم فکر 
تفسیر المیزان باشد یا شکسپیر. 
فارغ از محتوا، مهم این است 
کاال،  کتاب من، به مثابه یک  که 
کتابخانه ی مردم باز  جایی در 
که  کند. این به این معنى نیست 
من به محتوا اهمیتى نمى دهم؛ 
اتفاقــًا خیلى هم بــه محتوا فکر 
کتــاِب مــن  مى کنــم ولــى بــازار 
کتــاب مــن  الزامــًا بــا محتــوای 
ارتباطــى ندارد و ایــن  ماحصل 
تجربــه اســت. مــن جــزو اولین 
که  نویســندگان انقالبی هستم 
کتاب هایــم در خیابان انقالب 

که هرچه  مى کردم. بعد فهمیدم 
این ها داشته اند، من هم دارم. 
گر هنری  وی در جنگ راننده ی  ا
آمبوالنس بوده، خب من هم این 
که بروم سوریه  امکان را داشتم 
گر  و جنگ را از نزدیک ببینم. یا ا
سفر خاصى مى رفته اند، خب من 
کره  که به  هم حاال امکان دارم 
که  کنم. بعد فهمیدم  شمالى سفر 
بین من و آن ها تفاوتى نیست. 
کلمه داشتند  آن ها یک مشت 
برای نوشتن، من هم یک مشت 

کلمه دارم برای نوشتن.
کــه من بــه آن  نکتــه ی مهمــى 
کتاب هرچقدر  که  رسیدم این بود 
که مقدس باشــد، آن را رو  هم 
به قبله هم نوشته باشند، اول 
و آخــرش بــا بســم اهلل باشــد، 
یــک  نهایتــًا مى خواهــد وارد 
کتاب  چرخه اقتصادی بشود. 
کاالســت. بایــد تولید  هم یک 
کند.  شود. یک ناشر آن را چاپ 
قیمت گــذاری بشــود. بــرود در 
زنجیره توزیع. و مصرف کننده آن 
را بخرد. پس یک نویســنده ی 
که باید به  خوب، عالوه بر آن 

نکته ی مهمی که من به آن رسیدم این بود که کتاب هرچقدر 
هم که مقدس باشد، آن را رو به قبله هم نوشته باشند، اول 
 می خواهد وارد یک چرخه 

ً
و آخرش با بسم اهلل باشــد، نهایتا

اقتصادی بشــود. کتاب هم یک کاالســت. باید تولید شــود. 
یک ناشر آن را چاپ کند. قیمت گذاری بشود. برود در زنجیره 
توزیع. و مصرف کننده آن را بخرد. پس یک نویسنده ی خوب، 
عــالوه بر آن کــه باید به حرفه ی خودش مســلط باشــد، باید 
ُبعــد اقتصادی ماجــرا را هــم بفهمد. بایــد به سیســتم توزیع 
 
ً
کتاب هم فکر کند. نویسنده باید بازار را بشناسد و اال حتما

شکست می خورد.

فروش رفت. نکته قابل توجه، 
خالقیت و قدرت قلم من نبود، 
که زمانى  کار آن بود  بلکه اصل 
که خیلى از نهادها متوجه نبودند، 
کــه باید با  مــن از اول فهمیدم 
کنم.  کار  یک پخش کننده خوب 
من روزی توانســتم نویسنده ی 
که فهمیدم نشر  حرفه ای باشم 
کتاب  هم یک صنعت است و 
کاال اســت. 23-22  هم یــک 
کــه ارمیا را نوشــتم.  ســالم بود 
کار  که با آن  کامپیوتر داشتم  یک 
مى کردم. یکى از فامیل هایمان 
کار اقتصادی مى کرد. یک روز به 
کار مى کنى؟  گفت رضا! چه  من 
گفتم مى نویسم. نویسنده هستم. 
که  گفــت ببیــن! مــن مى فهمم 
یک پــروژه ممکن اســت زمان 
ببــرد تــا بــه ســوددهى برســد. 
حتى پنــج یا َده ســال. اما باید 
تا قبل از سوددهى، پول خرج 
ک وسایل را  و مخارج و استهال
کار به دست بیاوری.  از همان 
گــر بعدازظهرهــا مى نشــینى و  ا
ک  مى نویسى ولى پول استهال
کار  کامپیوترت را درنمى آوری، نگو 

مى کنم. بگو دارم تفریح مى کنم. 
خیلى به من برخورد! 

کتابی که نوشتم، نشر سمپاد  اولین 
کرد. دکتر ارجاعى،  آن را چاپ 
رئیس آنجا بود. رابطه ی ما معلم 
گفت من  گردی بود. به من  و شا
که نمى توانم به تو پول بدهم. بیا 
کردم  این 3000 جلد برای تو. فکر 
کنم؟ نمى توانستم همه  باید چه 
کتاب ها  که هدیه دهم!  3000 تا را 
گذاشــتم توی صندوق عقب  را 
ماشین. مستقیم رفتم پیش یک 
که اتفاقًا توده ای هم  پخش کننده 
گفتم استاد امیرخانى را  بود. به او 
که مى شناسید؟ بعد احتمااًل طرف 
با استاد امیرخانى خطاط اشتباه 
گفت: بله من ارادت دارم  کرده و 
گفتم: اســتاد  خدمــت ایشــان. 
کتاب هــا  گفتــه ایــن  امیرخانــى 
کنید.  را شــما فقط باید پخــش 
کار  من َده سالى با این توده ای 
گفتم  کتاب هــا را بردم و  کردم. 
استاد امیرخانى ســالم رسانده 
که  کتاب را دادم و بعد  است و 
گفت: آقا،  آمدم بیرون یک دفعه 
گفت: این چه  گفتم: بله؟!  آقا. 
که  کتابی است استاد زده است 
کردم  قیمت نــدارد؟! من نگاه 
و دیــدم راســت مى گویــد اصاًل 
کتاب قیمت ندارد و خب این 
کتاب را ســازمان استعدادهای 
کرده بود و دلیلى  درخشان چاپ 

نکتــه ی مهمی که من به آن رســیدم این بــود که کتاب هرچقــدر هم که مقدس باشــد، آن را رو به 
 می خواهد وارد یک چرخه اقتصادی 

ً
قبله هم نوشــته باشند، اول و آخرش با بسم اهلل باشد، نهایتا

بشــود. کتاب هم یک کاالســت. باید تولید شــود. یک ناشــر آن را چاپ کند. قیمت گذاری بشــود. 
برود در زنجیره توزیع. و مصرف کننده آن را بخرد. پس یک نویســنده ی خوب، عالوه بر آن که باید 
به حرفه ی خودش مســلط باشــد، بایــد ُبعد اقتصــادی ماجرا را هــم بفهمد. باید به سیســتم توزیع 

 شکســت می خورد.
ً
کتاب هم فکر کند. نویســنده باید بازار را بشناســد و اال حتما
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نداشــت قیمت داشــته باشد. 
ســریع رفتم انقــالب و یک مهر 
فــوری 800 تومان خریدم و مهر 
گفت: از استاد  زدم و دادم به او. 
عجیب است این طور اشتباهى 
گفتم: بله استاد پیر  کرده باشد. 

شده اند دیگر!
گفتم پروژه داشتن  که  همان طور 
برای همه مهم است. نظارت بر 
پروژه و ارزیابی پروژه هم اهمیت 
کلماتى که  دارد. من همیشه میزان 
در روز مى نویسم و میزان ساعاتى 
کارم هســتم را ثبت  که در دفتر 
مى کنــم و روی نمودار مى آورم. 
کار خــودم را ارزیابــی  این گونــه 
کلمات  گرچند روز تعداد  مى کنم. ا
کاهش  کارم  کم شود یا ساعات 
داشته باشد، روی نمودار خودش 
را نشان مى دهد. سریع متوجه 

کار مى لنگد  که یک جای  مى شوم 
و آن را اصالح مى کنم. من برای 
کتاب هایم هم در  میزان فروش 
سال های مختلف نمودار دارم. 
این ارزیابی هــا زوایای پنهان کار 

من است. 
که همان ِارمیا  کتاب من  اولین 
است سال 74 چاپ شد از سال 
74 تا سال 79، ســه هزار جلد 
آن بیشــتر فــروش نرفتــه. االن 
کــه مــن نویســنده ی  مى گوینــد 
کتاب اول من  خوبی هستم ولى 
سه هزار جلد، شش سال طول 
کشید تا فروش برود. به نمودار 
که نــگاه مى کنم مى بینــم بعد از 
که مى گــذرد، ارمیا تقریبًا  مدتى 
سالى پنج هزارتا فروش مى رود. 
کتاب اســت و یک  ایــن همان 
کلمه ی آن تغییر نکرده است و من 

هم همان رضا امیرخانى هستم؛ 
پس چه اتفاقى دارد مى افتد؟ 
مردم دارند اعتماد مى کنند و با 
که این  خودشان مى گویند حاال 
کتاب او را خواندیم و خوب بود 
کتاب اولى را هم ببینیم  برویم آن 
کرده است. درصورتى که  کار  چه 
کتــاب اول، جزو  ممکن اســت 
کارهای ضعیف من باشــد ولى 
کار سال های بعد، سالیانه  همان 
پنج هزار تا مى فروشد و این زندگى 
حرفه ای اســت. نمودار فروش 
نمایی است. e به توان x است. 
که با  کارهایی  به نظرم همــه ی 
مخاطب و مشتری سروکار دارد، 
این شــکلى اســت. قرار نیست 
گر  کنید. و ا شما همان ابتدا سود 
کنید، البد یک عامل  هم سود 
دیگری مؤثر است. شاید رانت 

کــه  هــم  هرچقــدر  کتــاب 
مقــدس باشــد، آن را رو بــه 
قبله هم نوشته باشند، اول 
و آخــرش با بســم اهلل باشــد، 
 می خواهــد وارد یــک 

ً
نهایتــا

چرخــه اقتصــادی بشــود. 
کتــاب هــم یــک کاالســت. 
بایــد تولید شــود. یک ناشــر 
آن را چاپ کند. قیمت گذاری 
بشود. برود در زنجیره توزیع. 
و مصرف کننــده آن را بخــرد. 
پس یک نویسنده ی خوب، 
عالوه بر آن که باید به حرفه ی 
خودش مسلط باشــد، باید 
ُبعــد اقتصــادی ماجــرا را هم 
بفهمد. باید به سیستم توزیع 
کتاب هم فکر کند. نویسنده 
 
ً
باید بازار را بشناسد و اال حتما

شکست می خورد.
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که  کتاب هایی  داشته باشید! البته 
که شــما برند شده باشید  در زمانى 
منتشر شود، شیب فروششان از همان 
ابتــدای انتشــار زیاد اســت. به این 
که مخاطب ساده است و فکر  علت 
کتــاب جدید هــم به خوبی  مى کند 
کتاب قبلى است و از همان آِن اول، 
زیاد مى خرد. این شیب مدیون صبر 
که ســه هزار  اســت. صبــر در زمانى 
جلد در شش سال فروش مى رفت.
در بین نویســنده ها یــک پدیده ای 
رخ مى دهــد. آنــان وقتــى اثرشــان 
گل مى کنــد و همــه آن را مى خوانند 
و حســابی معروف مى شوند، دیگر 
تمایلى به نوشتن اثر جدید ندارند. 
مثاًل خانم ســیمین دانشــور. بعد از 
سووشون دیگر هیچ ننوشت. چرا این 
که  اتفاق مى افتد؟ علت آن است 
نویسنده از لحاظ روانى راضى مى شود 
به همان یک اثر. دیگر برایش فرقى 
کتابش چاپ پنجاه وسوم  که  ندارد 
رسیده یا پنجاه وچهارم. با خودش 
که  کتاب بعدی را بنویسم  مى گوید 
چه شود؟ باز هم همین اتفاق میفتد 
کار مى کشــد.  دیگر. فلذا دســت از 
که تک  نویسندگان بســیاری داریم 
که  اثر هســتند. علت همین اســت 
توضیح دادم. شاید بتوانیم به این 

اتفاق جوان مرگى بگوییم. 
که نمودار فروشم  من سال 79 فهمیدم 
نمایی است. آن روزها خیلى روزهای 
خوشحال کننده ای برای من بود. اما 

من سال 79 فهمیدم که نمودار فروشم نمایی است. آن روزها 
خیلــی روزهای خوشــحال کننده ای برای من بــود. اما بعدش 
چه؟ مطمئن بودم که بازار ایران تمام شــدنی ســت. فهمیدم 
حاال زمان آن اســت که به بــازار جهانی فکر کنم. ابتدا شــروع 
کردم به انگلیســی نوشــتن. خیلی هم تالش کردم. اما نشــد. 
بازخوردهایی دیدم که به نظرم آمد نمی توان با زبان غیرمادری 
نوشــت. یعنی اگر کســی بخواهد با غیرزبان مادری بنویسد، 
باید وطن خودش را تغییر دهد. پس انگلیسی نوشتن را رها 
کردم. هیچ نویســنده ی ایرانی را ســراغ ندارم که در انگلیسی 

نوشتن موفق بوده باشد.

که بازار  بعدش چه؟ مطمئن بودم 
ایران تمام شدنى ست. فهمیدم حاال 
کــه به بــازار جهانى  زمان آن اســت 

کنم.  فکر 
کردم به انگلیسى نوشتن.  ابتدا شروع 
کردم. اما نشــد.  خیلــى هم تــالش 
که به نظرم آمد  بازخوردهایی دیدم 
نمى توان با زبان غیرمادری نوشت. 
کســى بخواهــد با غیرزبان  گر  یعنى ا
مادری بنویسد، باید وطن خودش 
را تغییر دهد. پس انگلیسى نوشتن 
کردم. هیچ نویسنده ی ایرانى  را رها 
که در انگلیسى نوشتن  را سراغ ندارم 

موفق بوده باشد.
که برداشتم این بود  دومین قدمى 
کردم  کشورهای مختلف سفر  که به 
تا بتوانم یک پخش کننده ی خوب 
)مثل همان توده ای در ایران( پیدا 
کتاب هایم  کنم. و بتوانم حق رایت 
کار  را بفروشــم. در همیــن ابتــدای 
فهمیدم وقتى که به خارج سفر مى کنید، 
مى توانید به راحتى به ایران برگردید و 
گفتن. به دروغ  کنید به دروغ  شروع 
کتاب من  که فالن  قدر از  آمار بدهید 
استقبال شد. فالن طور از من تجلیل 
شد و... ادعاهای شما به هیچ وجه 
صحت ســنجى نمى شــود. مثاًل ما 
با یک تیــم )دولتى( رفتیــم در یکى 
کتــاب.  از نمایشــگاه های خارجــى 
که ما تا رفتیم  داستان ازین قرار بود 
در نمایشــگاه و در غرفه مان مستقر 
شدیم، عده ای از منافقین آمدند و 
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کردند به فحاشــى علیه  شــروع 
جمهــوری اســالمى. همــه تیــم 
کردنــد. من آنجا  همراه مــا فرار 
کردم.  ماندم و بــا آن ها بحــث 
کــه از امیرخانى در  گفتنــد  بعــد 
نمایشگاه استقبال مردمى به عمل 
آمده. درحالى کــه هیچ کس مرا 
به عنوان رضا امیرخانِى نویسنده 

نمى شناخت. 
کشور ما در اقصى نقاط جهان، 
رایــزن فرهنگــى دارد. ایــده ی 
کنسولگری فرهنگى را از فرانسه 
کردیــم. یک دوره ای رفتم  کپی 
و خواســتم بــا ایــن رایزن هــای 
کنم تا بتوانم  فرهنگى همکاری 
کتاب هایــم را بــه بــازار خارجــى 
برســانم. مــن رفتــم و این هــا را 
دیدم. بندگان خدا هیچ تخصصى 
در عرصه ی فرهنگ نداشتند. 
البته ادعای تخصص داشتن را 
هم نمى کردند. در هر صورت در 
گرفته بودند  وزارت خارجه مقام 
و رایزن فرهنگى شده بودند. اما 
که مشخص بود آن بود  چیزی 
کمکى  که این ها به هیچ وجه هیچ 
کتاب به من نخواهند  در فروش 
کرد. چون اصاًل توانش را ندارند.

تالش بعدی برای رسیدن به بازار 
کتاب داستان  که  جهانى آن بود 
سیستان را با هزینه شخصى دادم 
به یــک مترجم اهل عــراق، و با 
نظارت خودم، صفحه به صفحه 

کردیم. فکر  به عربی ترجمه اش 
کتــاب بــرای  کــه ایــن  مى کــردم 
مخاطب لبنانى جذابیت داشته 
کمى طنز است و  کتاب  باشــد. 
کار ترجمه را سخت مى کرد.  این 
کردیم در ترجمه اش  کلى تالش 
ولى بازهــم در مواردی خوب از 
کتــاب را دادم به  آب درنیامد. 
یک ناشر لبنانى. بعد از آنکه دوباره 
کردیم، با ناشر  ترجمه را تصحیح 
کتاب  که  قرارداد بستم. و قرار شد 
گواری  کنند. اما اتفاق نا را چاپ 
افتاد. در جنگ 33 روزه، دفتر 
آن ناشر مورداصابت موشک قرار 
که  گرفــت و از بین رفــت. هنوز 
کتاب من زیر چاپ  هنوز است 
کار  نرفته. چون دیگر ناشری در 
نیست. و طبق قانون لبنان هم 
کسى فروخته ام،  کتاب را به  وقتى 
نمى توانم به ناشر دیگری بدهم 

کند. تا برایم چاپش 
مشکل دیگر در مسیر ورود به بازار 
جهانى، نپیوستن ایران به قانون 
کتاب من به  رایت است. چند 
زبان ترکى استانبولى چاپ شده. 
اما ناشر درست پول مرا نمى دهد. 
در نمایشگاه فرانکفورت توانستم 
گیر بیاورم. رفتم نماینده  ناشر را 
دولــت ترکیــه را هــم آوردم تا به 
کند. بعد از آنکه  گوش  شکایتم 
ماجرا را توضیح دادم، برگشتند 
کپی رایت را  که  گفتند شما  به من 

قبول ندارید. به چه چیز شکایت 
مى کنید؟ من حسابی جا خوردم. 
یک شــبه این مســائل قابل حل 
نیست. اما باید به سمتى برویم 
که به این قوانین جهانى بپیوندیم.

مشکل دیگر تحریم است. زمان 
که ما دچار  آقــای احمدی نژاد، 
کانادایی  تحریم ثانویه شدیم، ناشر 
گفت  کرد.  کل قرارداد ما را ملغى 
تعامل مالى با شما ممنوع شده.
گاهــى هــم در ایــن عدم  البتــه 
موفقیــت، اشــکال در خود من 
بوده ست. روزی در افغانستان 
را در  مــن  کتــاب  کــه  دیــدم 
کتاب فروشى مى فروشند. پرسیدم 
کتــاب را آورده اید؟  چطــور این 
که از ایران قاچاق  گفت  مغازه دار 
کتاب های  مى آورنــد. اتفاقــًا از 
خــوب و پرفروش ماســت. من 
که اصاًل هیچ توجهى  متوجه شدم 
به مخاطب افغانستانى نداشته ام. 
خواننــدگان من در افغانســتان 
کانادا هســتند.  خیلى بیشــتر از 
اخیرًا یک ناشر افغانستانى رایت 
کابلستان را از من خرید.  جانستان 
مــن باید بــه منطقه خــودم فکر 
کنم. تاجیکســتان هم زبانشان 
کمى  فارسى ســت. البتــه آن ها 

نسبت به ما حساس هستند.
کیفیــت  کمــى دربــاره  بگذاریــد 
حضورمــان در نمایشــگاه های 
کتــاب توضیــح دهم.  خارجــى 

همه اعضای تیم ایرانى یکدست 
لباس مى پوشند. از تمام فضای 
کتــاب  نمایشــگاه )نمایشــگاه 
فرانکفورت معتبرترین نمایشگاه 
کتــاب اســت( بازدیــد  ســاالنه 
کارهایشان را با  گزارش  نمى کنند. 
کن تاریخى و...  چهارتا بازدید از اما
پر مى کنند. به هنگام نماز و ناهار 
درب غرفه را مى بندند. انگار به 
ادارات دولتى تهران آمده باشیم. 
فقط از تنها رستوران ایرانى آنجا 
خرید مى کنند. درحالى که مى توان 
رفــت و بــه رســتوران های دیگر 
کشورهای اسالمى سر زد. نماز 
را در سفارت خانه مى خواندند. 
ولى من مى رفتم به مساجد اهل 
سنت سر مى زدم. حتى در مسجد 
گرفتم و  جامــع افغانى هــا اتــاق 
خوابیدم. خالصه وضع این طور 
است. ما بعد از مدتى فهمیدیم 
کتاب به  که اصاًل نحوه فروش 
که برویم با  خارجى ها این نیست 
کنیم. بلکه باید  ناشران صحبت 
کرد. آن ها  با ِایجنت ها صحبت 
کتاب  که رایت  دالل هایی هستند 
را از شما مى گیرند و مى روند برای 
شما با ناشران صحبت مى کنند تا 
کنند و قرارداد  کتاب شما را قبول 
کتاب در دنیا،  امضا شود )فضای 
چیزی شبیه معامالت در جهان 
فوتبال است. بازیکن ها مستقیم 
با باشــگاه طرف نیســتند. بلکه 
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بین باشگاه و بازیکن، ایجنت ها 
واسطه گری مى کنند(. شاید بد 
که در ایران قانون  نباشد بدانید 
که هرکسى بتواند  تصویب شده 
کتاب هــای ایرانــى را در دنیا به 
چاپ برساند به او سه هزار دالر 
پول مى دهند. همین نفهمیدن 
نحوه تعامالت بین المللى باعث 
که دزدی ها و فسادهای  شده 
کوچک سه هزار دالری رخ دهد.

که  گفت تنها موردی  شاید بتوان 
من با یک توفیق نســبى مواجه 
کتابم به روسى بود.  شدم ترجمه 
البتــه در ایــن توفیق هــم رایزن 
فرهنگى ما هیچ اثری نداشت. 
بلکه شــانس بــا من همــراه بود 
که توانســتم یک مترجم روسى 
گیــر بیــاورم. به نظــرم از اعضای 

کا.گ.ب1 بــود. در هــر صورت 
کــرد و آقــای  کتــاب مــرا ترجمــه 
جهانگیــری ُدری هــم زحمــت 
گرفت. من  تصحیح را بر عهده 
که  آن وقتــى خوشــحال شــدم 
کتــاب در روســیه تجدید چاپ 
کتاب را در  شــد. و آن وقتى کــه 
کتاب فروشــى در روســیه  یــک 
دیــدم. یعنى به صــورت واقعى 
و طبیعى من به بازار جهانى وارد 
شده بودم. هرچند این موفقیت 

کوچک و نسبى ست.
این روایت پروژه من در ورود به 
کتاب بود. البته هنوز  بازار جهانى 
ناامید نیستم. و امیدوارم روزی 
کامل برسم.  که به موفقیت  بیاید 

1- K.G.B

زود بیرون آمدم. اما در همان دو 
سه ماه، آنچه دیدم و شنیدم از 
کار، دقیقًا همین هایی بود  نحوه ی 
که امیرخانى مى گفت؛ بی برنامه. 
نابلد. ضعیف. تخصص نداشتن 
در عرصه ی خارجى. متأسفانه 
معدود آژانس های ادبی ما بسیار 
شــبیه رایزن هــای فرهنگى مان 
که این  عمل مى کنند. خالصه 
قصــه، پــر غصــه اســت. اینکه 
کرد تا اوضــاع روبه راه  چه بایــد 
شود، دقیقًا نمى دانم. اما شاید 
مهم ترین اتفاق باید در ذهن ما 
کتاب، به  بیفتد. آن هم اینکه به 
کاال، و به نشر به مثابه  چشم یک 
کسب وکار رقابتى  یک صنعت و 
کنیم. چه در داخل.  سودآور نگاه 

چه در خارج.

عــرض تبریک! شــما هم موفق 
 به دیدار روی اســتاد شــدید
کلمات استاد!  که نه!  هرچند روی 
استاد هم نه؛ آقا رضا امیرخانى.

کــه حرفش  ایــن اواخــر بحثش 
نمایشــگاه  ســمت  بــه  رفــت 
کتاب فرانکفــورت و صحبت از 
کتب،  خریدوفروش حق رایت 
راستش مرا برد به اوضاع واحوالم 
در شــش هفت ماه پیش ازین 
که دست روزگار مرا  جلسه. زمانى 
کردن در یکى  کار  کشانده بود به 
ازین آژانس های ادبی ایرانى. ما 
کم  کشور آژانس ادبی خیلى  در 
کمتر از انگشتان دست. از  داریم. 
قضا من به یکى از این ها مرتبط 
شده بودم. فکر نمى کنم بیشتر 
از دو سه ماه دوام آورده باشم. 
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مقدمه
در روزگار فرانوی حاضر، ابزار به هم پیوستن دغدغه های 
اقتصادی و فرهنگى عبارت است از بازگشت به مفهوم 
که آفرینش ارزش  بنیادین آفرینش ارزش؛ یعنى جایی 
اقتصــادی و فرهنگــى به مثابــه پیامدهــای پیرامونى 
که خواست دریافت  گرد هم مى آیند؛ جایی  توسعه 
کاالها و خدمات مادی با نیازها و خواسته های ژرف تر 
انسان ها هماهنگ شده و در لوای اصالت فرهنگ، 

الگوی مصرف جامعه به شرح صدر مى رسد. 
کوشــیده اســت تا ضمــن پرداختن به  نوشــتار حاضر 
کارآفرینى فرهنگى و خلق  چیستى و ضرورت جایگاه 
کارکردها و  ارزش اقتصادی از قـَبل مباحث فرهنگى، 
آسیب های مربوطه را به اختصار مورد اشارت قرار دهد. 
که پرداختن به همه جوانب این  از سوی دیگر هرچند 
گنجاندنى نیســت لکن  بحــث، در مجال این مقال، 
کــه بدون توافق بــر تعریف فرهنگ و  پرواضح اســت 
اقتصــاد و بدون توجه به تبیین رابطه آن دو، هرگونه 
گفتن و قلم فرسایی در این خصوص، »چونان  سخن 
کات ناقص  فیل نمایی در تاریکى« دستاوردی جز ادرا

گزارش ها و روایات مشوش نخواهد داشت.  و 

نوعی 
زیستن

حسین نظری

یادداشت دوم

کار آفرینی  فراتر از یک حرفه
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تعریف اقتصاد و فرهنگ
گر در بین همه تعاریف ارائه شده  ا
از فرهنــگ، توافق بر »مجموعه 
پدیده های ماّدی و ایدئولوژیک 
گــروه )قومى یــا مّلى( و  که یــک 
یک تمّدن به موجب آن خود را 
از دیگران متمایز مى کند« مقبول 
افتــاده و اقتصــاد را نیــز »دانش 
تخصیــص منابــع محــدود بــه 
انسان ها« بشماریم، آنگاه جای 
که چه  این پرســش خواهد بود 
رابطــه ای میــان ایــن دو مفهوم 
گر  گزاف نباشــد ا قائلیم؟ شــاید 
که تصور صحیح هر دو  ادعا شود 
مفهوم، ما را به تصدیق تأثیرات 
متقابلشان برمى انگیزاند، به گونه ای 
کــه اساســًا نتــوان بــر اســتقالل و 

جدایی مطلق آن دو رأی داد.
کید بر  کــه به ظاهر، تأ حتى آنجا 
عقالنیت ابزاری )راسیونالیسم( به 
منظور تجویز اصولى جهان شمول 
در رفتارهای اقتصادی جوامع، 
متــرادف بــا اعتقــاد بــه جدایِی 
رابطه فرهنگ از اقتصاد قلمداد 
مى شود، باز هم نمى توان رّد پای 
پیاده نظام یکسان سازی فرهنگى 

را نادیده انگاشت.

از طــرف دیگر، در تبییــن رابطه 
فرهنگ و اقتصاد، چه قائل به 
ارتباطــى از جنس زیربنــا و روبنا 
که این  باشیم و چه معتقد باشیم 
رابطه بوی ثنویت و دوگانگى و 
جدایی مى دهد، آن را نپذیرفته و 
برای برون رفت از یکسان انگاری 
ارزش ایــن دو، ارزش غایــی را 
بــرای فرهنــگ و ارزش رتبــى را 
کنیــم و بعد برای  بر اقتصــاد بار 
که »در  کنیم  کید  محکم کاری تأ
این ارتباط متقابل نه از داللت های 
فرهنگ بر اقتصاد غافلیم و نه از 
داللت های اقتصاد بر فرهنگ، 
امــا وزن بیشــتری بــه فرهنگ و 
ارزش های یک نظام مى دهیم«، 
باز هم نمى تــوان بطورحتم دل 
کــه برهم کنش  خــوش داشــت 
این دو مقوله مهم را به درستى 

کرده ایم. تصویر 
نگارنده هر چند خود را به دیدگاه 
دوم )عدم دوگانگى( نزدیک تر 
گمان بر این دارد  مى داند لکن 
که تبیین دقیق این رابطه، فارغ 
گرفتن نگاهى هســتى  از در نظر 
شناسانه بر ارتباط معاش و معاد، 
ره به جایی نخواهد برد و بی راه 
که بر اســاس ایــن نگاه  نیســت 
رابطه مذکــور را، دوگانه هایی از 
جنس »روح و جسم« و »ظاهر 
و باطن« بدانیــم. یعنى درواقع 
اقتصاد به  منزله ی جسم و مرکبى 

اقتصــاد بــه  منزله ی جســم و مرکبــی برای 
فرهنــگ می باشــد و رفتارهــای اقتصادی 
جامعــه، ظاهری اســت برخاســته از بطن 
فرهنــگ. در ایــن نــگاه، توجــه توأمــان بــه 
پیکر و روح، از مختصات جامعه ی رشید 
و سالم بوده و هرگونه زیاده روی و کم نهادن، 
نتیجه ای جز عدم پویایی و نچرخیدن چرخ 

پیشرفت جامعه نخواهد داشت.

برای فرهنگ مى باشد و رفتارهای 
اقتصادی جامعه، ظاهری است 
برخاسته از بطن فرهنگ. در این 
نگاه، توجه توأمان به پیکر و روح، 
از مختصات جامعه ی رشــید و 
ســالم بوده و هرگونه زیاده روی 
کم نهادن، نتیجه ای جز عدم  و 
پویایی و نچرخیدن چرخ پیشرفت 

جامعه نخواهد داشت.
کریــم از یک ســو، بن مایه  قــرآن 
معــاش جامعــه -یعنــى مــال و 
دارایــی مــادی- را مایــه قــوام 
اجتماع دانسته و توصیه مى کند 
کــه نبایــد زمــام آن بــه دســت 
نابخردان باشد1 و از سوی دیگر 
بــه  تمامــى تالش های انســان، 
ازجمله تالش های اقتصادی رنگ 
خدایی بخشیده و سمت وسوی 
نهایی حرکات اقتصادی را »ذکر« 

معرفى مى کند2.
بزرگ مفسر و اسالم شناس معاصر، 
مرحوم عالمه طباطبایی؟هر؟ در 
کم نظیر المیزان،  دایرة المعارف 
سّر مایه ی قوام بودن منابع مالى 
برای جامعه را این چنین تبیین 

مى کند:
که  »مجموع امــوال و ثروتى 
کره زمین و زیر آن و  در روى 

تى  َجَعَل 
َ
ْمواَلُکُم اّل

َ
ــَفهاَء أ 1- َو ال ُتْؤُتوا الّسُ

ْکُســوُهْم  اهلُل َلُکْم ِقیامًا َو اْرُزُقوُهْم فیها َو ا
َو ُقوُلوا َلُهْم َقْواًل َمْعُروفًا )5 نساء(

2- ِرجاٌل ال ُتْلهیِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذْکِر 
کاِة َیخاُفوَن  الِة َو إیتاِء الــّزَ اهلِل َو ِإقــاِم الّصَ
ْبصاُر )37نور(

َ
ُب فیِه اْلُقُلوُب َو اأْل

َ
َیْومًا َتَتَقّل

اقتصاد به  منزله ی جسم و مرکبی برای فرهنگ می باشد و رفتارهای 
اقتصادی جامعه، ظاهری است برخاسته از بطن فرهنگ. در این 
نگاه، توجه توأمان به پیکر و روح، از مختصات جامعه ی رشید و 
سالم بوده و هرگونه زیاده روی و کم نهادن، نتیجه ای جز عدم پویایی 

و نچرخیدن چرخ پیشرفت جامعه نخواهد داشت.
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باألخــره در دنیــا وجود دارد 
کنان این  متعلق به عموم سا
کره اســت... و چــون چنین 
است الزم اســت مردم این 
حقیقــت را تحّقــق دهنــد و 
که عموم بشر جامعه اى  بدانند 
که تمامى اموال دنیا  واحدند 
متعلق به این جامعه است و 
بر تک تک افراد بشر واجب 
است این مال را حفظ نموده 
و از هدر رفتــن آن جلوگیرى 

کنند... «1.
که  مفهوم این سخن آن است 
که به رشد و نمو  هر حرکتى هم 
دارایی های جامعه اسالمى کمک 
کند، درواقع به مایه قوام جامعه، 
مدد مى رساند و هرچه مایه قوام 
بیشــتر، قامــت جامعــه رســاتر. 
متأســفانه در برهه هایی، عدم 
ک صحیح رابطه ی متقابل  ادرا
کژتابی از مفاهیمى  دنیا و آخرت و 
چون زهد، خّطى انحرافى بر باور 
کشــانید و تولید  برخــى مؤمنین 
ثــروت را بــه حاشــیه هایی دور 
افکند. در همین راستاست نفرین 
که در  کسانى  امیرالمؤمنین؟ع؟ به 
عین برخورداری از مواهبى چون 
ک، همچنان در فقر به سر  آب وخا
مى برند2 و دل خوش اند به آیینى 

1- ترجمه تفسیرالمیزان، ج4ص271
2- )وســائل الشــیعه،ج17، ص41( َعْن 
ِمیُر 

َ
َکاَن أ ِبیِه ع َقاَل 

َ
ٍد َعْن أ َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ

اْلُمْؤِمِنیَن ع َیُقوُل  َمْن  َوَجَد َماًء َو ُتَرابًا ُثّمَ 
ْبَعَدُه اهلل

َ
اْفَتَقَر َفأ

حداقلى از اسالم. توجه به مناط 
ک چنین تعابیری، ما را به  و مال
که  این واقعیت رهنمون مى کند 
این بیانات درواقع از باب تمثیل 
گفت  بوده، نه تعیین و مى توان 
که هرگاه برخورداران از مواهِب 
ثروت آفرین، به جهت غفلت از 
آن مایه ها، همچنان در فقر به سر 
برند، از رحمت خدا به دورند.

کرد  کنون مى توان به روشنى ادعا  ا
که در فضای ملتهب اقتصادی 
که ادبیات  امروز جامعه و در جایی 
اقتصادی مان، با واژگانى چون 
»اقتصاد مقاومتى«، »اقتصاد و 
فرهنــگ با عزم ملى و مدیریت 
جهــادی«، »رونــق تولیــد« و 
»جهش تولید« بیش از زمان های 
دیگر، امداد مؤمنین را مى طلبد، 
هرگونه یاری رسانى به آن، در واقع 
لّبیک به استنصار قوام جامعه  ی  
کیست آن که در  ایمانى است و 
کنــد و منکر  ایــن زمــان زیســت 
امــکان یاری رســاندن فرهنــگ 
و محصوالت فرهنگــى به پیکر 
مجروح اقتصاد شود؟ از سوی 
دیگر ازجمله لوازم پذیرش روح  
کالبد جامعه و  بودن فرهنگ بر 
که این روح  اقتصاد این اســت 
صیانــت و پاســبانى مى خواهد 
تا همچنــان امیر باشــد و براند، 
درغیر اینصورت در دام ُهرُهری 
زیســتن و اســارت اقتصاِد سود 

انگاِر بریده از ارزش های متعالى، 
که »َکْم ِمْن َعْقٍل  گرفتار مى شود 

ِمیٍر«3.
َ
ِسیٍر َتْحَت َهَوى أ

َ
أ

براین اساس چاره ای نیست جز 
اینکه بپذیریم عده ای از مؤمنین 
در جامعــه ی اســالمى، به نحو 
کفایی مکّلف اند به اینکه  واجب 
زندگى خــود را بر امــور فرهنگى 
کنند و بــا توجه به اینکه  متمرکز 
از ضــرورت معاش این عده نیز 
امکان چشم پوشى نیست، یکى 
از بهترین راه ها، تکیه بر »کارآفرینى 
که پایش بر زمین  فرهنگى« است 
فرهنگ ریشه دوانده و دستش 
بر شاخســار اقتصــاد آویخته؛ از 
فرهنگ مایه مى گیرد و به اقتصاد 
مى بخشد و متقاباًل از اقتصاد دم 
مى گیرد و ریه های فرهنگ را جوان 
مى کند و این رفت وبرگشت ها و 
دیدوبازدیدهای مداوم فرهنگ 
کــه مى توانــد  و اقتصــاد اســت 
زمینه ســاز حیات طیبــه جمعى 
باشد. بنابراین به جرئت مى توان 
گفت »کارآفرینى فرهنگى« صرفًا 
یک حرفه و پیشه نیست بلکه 
در دل خــود نوعى از زیســتن را 
مى نماید و برای خودش سبکى 
کارآفرینــان  اســت از زندگــى و 
که  کسانى هستند  فرهنگى هم 
در راه بهبود یا حّل مسائل فرهنگى 

به خلق ارزش مى پردازند.

3- شــرح نهج البالغة البن أبی الحدید 
/ ج 19 /ص 31

چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم عده ای از مؤمنین در جامعه ی 
ف اند به اینکه زندگی خود را بر 

ّ
اسالمی، به نحو واجب کفایی مکل

امور فرهنگی متمرکز کنند و با توجه به اینکه از ضرورت معاش این 
عده نیز امکان چشم پوشی نیست، یکی از بهترین راه ها، تکیه بر 
»کارآفرینی فرهنگی« است که پایش بر زمین فرهنگ ریشه دوانده 
و دستش بر شاخسار اقتصاد آویخته؛ از فرهنگ مایه می گیرد و 
به اقتصاد می بخشــد و متقابــاًل از اقتصاد دم می گیــرد و ریه های 
فرهنگ را جوان می کند و این رفت وبرگشت ها و دیدوبازدیدهای 
مداوم فرهنگ و اقتصاد است که می تواند زمینه ساز حیات طیبه 

جمعی باشد.

چــاره ای نیســت جــز اینکــه 
بپذیریم عده ای از مؤمنین 
در جامعه ی اسالمی، به نحو 
ف اند به 

ّ
واجب کفایــی مکل

اینکــه زندگی خــود را بر امور 
فرهنگــی متمرکــز کننــد و با 
توجــه بــه اینکــه از ضــرورت 
معاش این عــده نیز امکان 
چشم پوشــی نیســت، یکی 
از بهتریــن راه هــا، تکیــه بــر 
کارآفرینی فرهنگی« اســت  «
که پایش بــر زمیــن فرهنگ 
ریشــه دوانده و دســتش بر 
شاخســار اقتصاد آویخته؛ از 
فرهنــگ مایــه می گیــرد و به 
اقتصاد می بخشد و متقاباًل از 
اقتصاد دم می گیرد و ریه های 
فرهنــگ را جــوان می کنــد 
رفت وبرگشــت ها  ایــن  و 
و دیدوبازدیدهــای مــداوم 
فرهنگ و اقتصاد اســت که 
می توانــد زمینه ســاز حیات 

طیبه جمعی باشد.
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کارکردها و آسیب ها
بــا ایــن نــگاه، مى تــوان عمــده 
کارآفرینــى فرهنگى  کارکردهــای 

را در موارد زیر جستجو نمود:
1. رفتارســازی اقتصادی مطلوب 
مبتنــى بــر ارزش هــای فرهنگــى و 

مدیریت آن رفتارها
2. کمک به توسعه هدفمند بازارهای 
که قابل  مصــرف )هر نیاز فرهنگى 
ارتباط با محصول فرهنگى باشــد 
مى تواند در این بازار نظیر خارجى 

داشته باشد(
گشــوده شــدن افق های نو در   .3
عرصه فرهنگ )ورود استارتاپ های 
کز نوآوری فرهنگى و...( فرهنگى، مرا
کمک به اتخــاذ آرایش جنگى   .4
و موضع آفندی در برابر تهاجمات 

فرهنگى
گسترش دامنه مخاطبان فرهنگ  .5
کمــک بــه  6. توســعه اشــتغال و 

کارآفرینى

آسیب ها
ایــن  ابتــدای  از  کــه  هرچنــد 
یادداشت، ز سر حّد عدم تا به 
کارآفرینى،  اقلیم تبیین و تحسین 
»این همــه راه آمده ایم!« لکن 
که  بر اهل نظر پوشــیده نیســت 

کارآفرینــى فرهنگــى نیــز  مقولــه 
از آفــات مصــون نیســت و در 
کمین این »مثبت«، »منفى«ها 
صف کشیده اند و درصورت عدم 
توجه به آن، سرکنگبین ما صفرا 
خواهد فزود! بدین ترتیب بحث 
از آسیب های احتمالى مقوله ی 
کارآفرینى فرهنگى، از اهّم مباحث 
گفتگو در این زمینه است و  قابل 
ما به توضیح مختصر سه آسیب 

بسنده مى کنیم:
که عمده ترین  1. به نظر مى رسد 
کارآفرینــى  گریبــان  کــه  چالشــى 
گرفت، غفلت  فرهنگى را خواهد 
از فلسفه ی اصلى شکل گیری آن 
است؛ یعنى جابجا شدن هدف 
و ابــزار و آلوده شــدن اقتصاد به 
کیاولیســم. مشــخصًا در دل  ما
فرهنگ اسالمى، چنانچه کارآفرینى 
فرهنگى صرفًا به  وسیله ای برای 
فروش بهتر برخى اقالم فرهنگى 
کارآفرینــان نیــز از  بــدل شــود و 
دغدغه هــای اصیــل فرهنگــى 
تهى شوند، پدیده ی بدِگل مسخ 
فرهنگى رخ داده و نه تنها نظاره گر 
خلق ارزش هــا از ِقبل این نحوه 
کارآفرینــى نخواهیــم بــود، بلکــه 

اندک اندک )و شاید هم در مواردی 
تند تند!( مسلخ ارزش ها فراهم 

آورده شوند.
2. عدم رعایت اولویت ها در تولید 
محصوالت فرهنگى نیز دومین 
چالش اساسى است که در صورت 
عدم رعایت آن، اندام توفیقات 
این عرصه، نحیف و غیرچابک 
خواهد شــد و نخواهد توانست 

بار خود را به منزل رساند.
که در  3.آســیب جّدی دیگــری 
این مقطع قابل طرح است، ورود 
کمیتى در این  ناصواب نهادهای حا
عرصه است. تجربه چندساله ی 
گویای این  کشور عزیزمان  اخیر در 
که دستگاه های  واقعیت است 
متولى امر فرهنگ، یا سهل انگارانه 
)شــاید هــم شــیطنت مآبانه!( از 
کنار رسالت خویش در عرصه ی 
فرهنــگ بــه بهانه هــای واهــى 
گذشــته اند و یا در صــورت ورود 
به این عرصــه، به جای تورهای 
ماهیگیری، عماًل ماهى به دست 

کارآفرینان فرهنگى داده اند!
که پسندیده ترین  به نظر مى رسد 
که مجموعه  نحوه ورود این است 
کمّیت، شأن خود را بسترسازی  حا
کثــری و رفع موانع از پیش  حدا
پــای فعاالن این حــوزه بداند و 
جنس حمایت خود را در راهبری 
کارآفرینى فرهنگى  بداند و جز در 
مــوارد اضطرار بــه صحنه صف 

ورود نکند. 

تجربــه چندســاله ی اخیر در کشــور عزیزمان گویــای این واقعیت اســت که 
دستگاه های متولی امر فرهنگ، یا سهل انگارانه )شاید هم شیطنت مآبانه!( 
از کنار رســالت خویش در عرصه ی فرهنگ به بهانه های واهی گذشته اند و 
یا در صورت ورود به این عرصه، به جای تورهای ماهیگیری، عماًل ماهی به 

دست کارآفرینان فرهنگی داده اند!

تجربه چندســاله ی اخیر در کشــور عزیزمان گویای این واقعیت است که دســتگاه های متولی امر 
فرهنگ، یا ســهل انگارانه )شاید هم شــیطنت مآبانه!( از کنار رســالت خویش در عرصه ی فرهنگ 
به بهانه های واهی گذشــته اند و یا در صورت ورود به این عرصه، به جای تورهای ماهیگیری، عماًل 

ماهی به دست کارآفرینان فرهنگی داده اند!
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»باخ« و »میکل آنژ« 
با پـــــــــــــول شـــــــــــما

محمد رحمتی

یادداشت سوم

 از سنگ نوشــته های چنــد هزارســاله بــر روی دیــواره ی 
غارها تــا نقش ونقــوش مختلف در معماری ها و وســایل 
گذشته، مى توان  مورداستفاده ی انسان های هزاره های 
که هنر همواره جزء جدایی ناپذیری  به این نکته پی برد 
از زندگى بشر بوده است. هنر در طول تاریِخ انسان صرفًا 
جنبه ی سرگرمى نداشته است و به مرور جنبه تجاری نیز 
کــرده و به نوعى به مفهــوم صنایع فرهنگى  به خــود پیدا 
گرفته، بیشــتر نزدیک شــده  که در اینجا موردبررســى قرار 
است. طبعًا برای ماندگاری بیشتر هنر و تبدیل شدن آن از 
یک سرگرمى به یک حرفه و تخصص، منابع مالى و تأمین  
مالى شــدن هنرمندان از سوی صاحبان سرمایه اهمیت 

تأمین مالی جمعی در صنایع فرهنگی
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حجم چرخه ی اقتصادی و 
تأمین مالی ناشی از تأمین 
مالــی جمعــی به وســیله 
تنهــا یــک پلتفــرم، کیــک 
اســتارتر، در آمریــکا از کل 
حمایت های »موقوفه ملی 
هنر« کشور آمریکا بیشتر 
بوده است و به نوعی یک 
وب سایت از یک سازمان 
مهم دولتی نقش مهم تری 
آثــار هنــری در  در خلــق 
آمریــکا داشــته اســت و 
ایــن نقــش به خصــوص 
در صنایعــی چون صنایع 
فرهنگی و هنری در حال 

پررنگ تر شدن است.

باالیی داشته است. نمونه های 
زیادی از حمایت اشراف و مردم 
از هنرمنــدان بــزرگ در طــول 
تاریــخ هنر مشــاهده مى شــود. 
به عنوان نمونه باخ )موسیقیدان 
آنــژ  لمانــى( و میــکل  مطــرح آ
)مجسمه ساز برجسته  ایتالیایی( 
کلیسا دستمزدهایی دریافت  از 
مى کردند، شکسپیر بابت اجراها 
و نمایشنامه های خود از مردم 
پول مى گرفت و چارلز دیکنز بابت 
کسب  کتاب هایش درآمد  فروش 
مى کرد. تا پیش از به وجودآمدن 
کیک استارتر،  پلتفرم هایی چون 
یک نویسنده آمریکایی پیشنهاد 
که یــک هنرمند برای  مى دهد 
ایجــاد آثــار هنــری خود نیــاز به 
حداقل هزارطرفدار دارد تا این 
طرفداران با هزینه ساالنه صد 
دالر چرخه اقتصادی الزم برای 
ایجاد آثار هنری و درآمد هنرمند 
را فراهــم آورد. البتــه چالــش 
اصلــى در چنیــن پیشــنهادی، 
هم مــکان و هــم زمــان نبودن 
چنین طرفدارانى برای پرداخت، 
هماهنگى و ارتباط مســتقیم با 
هنرمنــد اســت. به وجودآمدن 
پلتفرم هــای تأمین مالى جمعى 
اجتماعــى ای  شــبکه های  و 
چون فیس بوک و توییتر امکان 
تأمین مالــى و هماهنگ شــدن 
طرفــداران را به ســادگى فراهم 
ساخته است. حجم چرخه ی 

حجم چرخه ی اقتصادی و تأمین مالى ناشى از تأمین مالى 
کیک استارتر، در آمریکا  جمعى به وسیله تنها یک پلتفرم، 
کشور آمریکا بیشتر  کل حمایت های »موقوفه ملى هنر«  از 
بوده است و به نوعى یک وب سایت از یک سازمان مهم 
دولتى نقش مهم تری در خلق آثار هنری در آمریکا داشته 
اســت و این نقش به خصوص در صنایعــى چون صنایع 

فرهنگى و هنری در حال پررنگ تر شدن است.

اقتصادی و تأمین مالى ناشــى 
از تأمین مالى جمعى به وسیله 
کیک استارتر،  تنها یک پلتفرم، 
کل حمایت هــای  در آمریــکا از 
کشور آمریکا  »موقوفه ملى هنر« 
بیشتر بوده است و به نوعى یک 
وب سایت از یک سازمان مهم 
دولتى نقش مهم تری در خلق آثار 
هنری در آمریکا داشته است و 
این نقش به خصوص در صنایعى 
چون صنایع فرهنگى و هنری در 
حال پررنگ تر شدن است. ]1[

تأمین مالى جمعى باوجود تحول 
که در تأمین مالى آثار  و انقالبی 
هنری و صنایع فرهنگى ازجمله 
موســیقى، ســینما، بازی هــای 
کرده است  رایانه ای و ... ایجاد 
امــا از ابعــادی نیز ریســک های 
خــاص خــود را دارد. الزامًا هر 
که در  تأمیــن مالــى جمعــى ای 
پلتفرم های مربوط ارائه مى شود، 
کامــل  موفــق بــه تأمیــن مالــى 
نمى شــود و درصــد باالیــی از 
پروژه های تعریف شده نمى توانند 
حداقل الزم برای شروع پروژه را 
کنند. برای مثال در  جمع آوری 
پروژه های فیلم سازی و حوزه های 
مرتبط با سینما با توجه  به ابهام 
بــاالی خروجــى مدنظــر و فیلم 
تولیــد شــده، غالبــًا پروژه هــا با 
نرخ شکست باالتری در تأمین 
مالى مواجه مى شــوند. یکى از 
عوامل بسیارمهم در تأمین مالى 

که در تحقیقات  جمعى پروژه ها 
مختلفى به آن اشاره شده است، 
که  مخاطبان و افرادی هستند 
به صورت بالقوه امــکان تأمین 
مالــى از آن هــا وجــوددارد. در 
حلقه ی اول این افراد، دوستان و 
نزدیکان صاحب پروژه قراردارند. 
هرچــه تعــداد این افراد بیشــتر 
باشد طبعًا امکان موفقیت پروژه 
بیشتر مى شود. در الیه ی دوم 
تأمین مالى، نزدیکان و دوستان 
گروه قبل قــرار دارند. مرحله ی 
دوم از ابعــادی دارای ریســک 
بسیاربیشتری نسبت به مرحله ی 
قبل مى باشد و این مرحله جایی 
که ریسک از فرد صاحب  است 
پروژه به نزدیکان وی نیز منتقل 
که از این  مى شود. پروژه هایی 
کنند مى توانند وارد  مرحله عبور 
مرحله ی تأمیــن مالى از عموم 
مردم شوند و وارد فضای واقعى 
تأمین مالــى پروژه شــوند. این 
که افرادی  گامى است  مرحله 
که وابستگى خاصى به صاحبان 
پــروژه ندارنــد، پــروژه را دارای 
قابلیت تحقق دانســته و حتى 
ریسک شکست آن را مى پذیرند.

 ]2[
از بین روش های مختلف تأمین 
کــه شــامل چهار  مالــى جمعــى 
کلى مبتنى بر اهدا، قرض،  روش 
دریافت جایزه و سهامى مى باشد، 
که  کى از آن است  تحقیقات حا
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ظرفیت تأمین مالى جمعى مبتنى 
بر جایزه برای برخى از پروژه های 
هنری مى تواند بســیار راهگشــا 
باشــد. باوجــود موفقیت هــای 
کسب شــده در سایر روش های 
تأمیــن مالــى جمعــى، به ســبب 
وجــود انگیزه هــای شــخصى و 
اجتماعى موجود در روش تأمین 
مالى جمعى مبتنى بر جایزه، این 
روش در بســیاری از پروژه های 
هنری توانسته است موفق عمل 
کنــد. صاحبان ایــده پروژه های 
هنری به دلیل ماهیت دارای ابهام 
و احتمال شکست و محقق نشدن 
نتیجه ی مطلوب، توانایی پذیرش 
کامــل پــروژه را ندارند.  ریســک 
آن ها بنابه ریســک های اشــاره 
شده ترجیح مى دهند تا به جای 
استفاده از مدل هایی چون تأمین 
که  مالى مبتنى بر سهام یا قرض 
آن ها را در معرض ضررهای مالى 
ســنگین قرار مى دهــد، روی به 
روش هــای مبتنى بر جایــزه و یا 

اهدا بیاورند.]3[   
به جز موارد ذکر شده، استفاده از 
تأمین مالى جمعى در پروژه هایی 
که دارای یک ماهیت اجتماعى 
بوده و توانایی تحریک انگیزه های 
جمعى به جهت سرمایه گذاری را 
داشته باشد، معمواًل مى تواند یک 
تأمین مالى موفق داشته باشد. 
کاتالیزگرهایی  کنار  این ها همه در 
چون بازاریابی پــروژه و توانایی 

که دارای یک  استفاده از تأمین مالى جمعى در پروژه هایی 
ماهیت اجتماعى بوده و توانایی تحریک انگیزه های جمعى 
به جهت ســرمایه گذاری را داشــته باشــد، معمواًل مى تواند 
کنار  یک تأمین مالى موفق داشــته باشــد. این هــا همه در 
کاتالیزگرهایی چون بازاریابی پروژه و توانایی صاحبان پروژه 
در معرفــى پروژه خود از طریق ابزارهایی چون شــبکه های 

اجتماعى یا شبکه دوستان و نزدیکان، قرار مى گیرد.

صاحبان پروژه در معرفى پروژه 
خــود از طریــق ابزارهایــی چون 
شــبکه های اجتماعى یا شــبکه 
دوستان و نزدیکان، قرار مى گیرد.

کلى تأمین  درمجموع و به صورت 
مالــى جمعــى به عنــوان یکى از 
روش های تأمین مالى جدید در 
سال های اخیر رشد بسیار زیادی 
داشته است و توانسته است با 
اســتفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعى و پلتفرم های اینترنتى 
بازار بزرگى را برای نیازمندان به 
تأمین مالى فراهم سازد. در ادامه 
این یادداشت به دنبال معرفى 
برخى از پروژه های بزرگ تأمین 
مالى شــده از طریــق این روش 
هستیم و البته از بین این پروژه ها 
که  بیشتر به مواردی مى پردازیم 
مرتبط با استارتاپ های فرهنگى 
بوده و یا اینکه موضع تأمین مالى 
حول محور نوآوری اجتماعى بوده 
که در باال هم  باشد. همان طور 
کثر این پروژه ها  ذکر شد تقریبًا ا
از روش های تأمین مالى جمعى 
مبتنى بر قرض و یا ســهامداری 
استفاده نکرده اند و غالبًا بر اساس 
روش تأمین مالى جمعى مبتنى 

بر جایزه یا اهدا بوده اند.

بازی های رایانه ای
یکى از پروژه های موفق در حوزه 
تأمین مالى جمعى در بازی های 
رایانه ای، پروژه ای است مربوط 
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به یک بازی »شبیه ساز پرواز در 
فضا«. این پروژه در سال 2013 
کیک استارترز1  از طریق ســایت 
تأمین مالى شد و با توجه به اقبال 
عمومى مردم برای تأمین مالى 
این بازی باوجود هدف گذاری دو 
میلیون دالری انجام شده برای 
این پروژه، بیش از 140 میلیون 
دالر برای این پروژه تأمین مالى 
شــد. در بین پروژه هــای تأمین 
مالى جمعى تعداد قابل توجهى 
از این مدل بازی های رایانه ای 
که به دلیل اقبال  دیده مى شود 
عمومــى مــردم و بازی کننــدگان 
معمــواًل جــزو پروژه هــای موفق 
به لحاظ تأمین مالى قرار مى گیرند.

ارزهای مجازی
در بین پروژه های بزرگ تأمین مالى 
جمعى شده توسط سرمایه گذاران 
خــرد و مردم، تعــداد زیــادی از 
پروژه های مرتبط به حوزه »زنجیره 
بلوک« مشاهده مى شود. تأمین 
مالى الزم برای پروژه های اتریوم2 
و ارزهای مجازی مختلفى ازجمله 
زیرمجموعه های اتریوم، همگى 
از طریــق تأمیــن مالــى جمعــى 
 ایجادشــده اند. البته این مدل 
تأمیــن مالى جمعى بــا توجه به 

1- یکى از معروف ترین سایت های تأمین 
که افراد از طریق معرفى  مالى جمعى است 
پروژه های خود در این ســایت مى توانند 
از مــردم بــرای اجرای پــروژه خــود تأمین 

کنند. مالى 
2- Atrium

ماهیــت ایجاد یک واحــد و ارز 
کمى با حالت ها و  مالى جدیــد 
پروژه های دیگر متفاوت است 
اما به هرحــال مى تــوان آن ها را 

ذیل همین دسته نیز قرار داد.

خودروی خورشیدی
پروژه های حامى محیط زیست 
به جهت تمایل عموم مردم به 
سرمایه گذاری و حتى اهدای مبالغ 
پولى، جزو پروژه های موفق تأمین 
مالى مى باشــند. یکــى از همین 
پروژه های، تأمین مالى برای یک 
که  خودروی خورشیدی است 
گذشــته اســتارت این  در ســال 
پــروژه زده شــده بود و بــا تأمین 
مالى موفــق، توانســت بیش از 
پنجــاه میلیــون دالر ســرمایه را 
کند. ایــن پروژه  از مــردم جمــع 
توسط یک شرکت آلمانى در حال 
پیگیری است و قرار است خروجى 
کار به صــورت خودروهای  این 
کى در برخى شهرهای آلمان  اشترا

مشغول به کار شوند.

کشاورزی محصوالت 
کشــاورزی  برخــى از پروژه هــای 
به موجــب ماهیت جــذاب آن 
بــرای مــردم و ســازگاری آن بــا 
محیط زیست نیز توانسته اند جزو 
پروژه های موفق در زمینه تأمین 
مالى باشند. یکى از این پروژه ها، 
پروژه تأمین مالى برای ساخت 
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کندوهای خاص  یک ســری از 
که به جای اختالل در فرآیند  است 
زندگى زنبورها، از طریق چرخاندن 
کندو  یک اهرم عسل به راحتى از 
خارج مى شود. این پروژه به دلیل 
ماهیت ســاده آن برای مردم و 
امکان تولید عسل به صورت ساده 
در مزارع و خانه های روستایی، 
توانست باوجود سرمایه موردنیاز 
70 هزار دالری، بیش از 13 میلیون 

دالر تأمین مالى جذب نماید.

گجت های الکترونیکی
گجت ها و ابزارهای الکترونیکى 
ازآنجایی کــه بــرای نســل جوان 
جذابیــت دارنــد، معمــواًل جزو 
که مى توانند  پروژه هایی هستند 
با ضریب خوبی در تأمین مالى 
جمعى موفق باشند. نمونه های 
بسیاری از ساعت های هوشمند، 
برخى گجت های الکترونیکى برای 
گوشى های هوشمند و یا ابزارهای 
الکترونیکــى غالبــًا از این طریق 
تأمین مالى شده اند و بعدًا توسط 
شــرکت های بزرگ تــر پیگیری و 
تجاری سازی شده اند. پبل یکى از 
این ساعت های هوشمند متصل 
که به جای  بــه تلفن همراه بــود 
َده هزار دالر ســقف تعیین شده 
برای شروع پروژه توانست بیش 
کند  از َده میلیون دالر تأمین مالى 
و یکــى از بزرگ تریــن پروژه های 
تأمین در این حوزه را رقم بزند.

فیلم سینمایی
برخى پروژه های سینمایی با توجه 
که   بــه جذابیــت موضوعــى ای 
مى توانند داشته باشند، از طریق 
تأمین مالى جمعى جذب سرمایه 
گرچه نسبت موفقیت  مى کنند. ا
تأمین مالى پروژه های سینمایی 
بعضًا دارای نرخ شکست باالتری 
بــوده  امــا نمونه هــای موفقى از 
تأمین مالى در صنعت سینما یا 
فیلم سازی بر اساس تأمین مالى 
گرفته است.  جمعى نیز صورت 
یکــى از این مــوارد موفق تأمین 
مالى فیلــم ســینمایی »ورونیکا 
که بر اساس موفقیت  مارس« بود 
سریال همین مجموعه، توانست 
سرمایه ی خوبی از بینندگان قبلى 
خود جــذب نمایــد. البته فیلم 
گیشه آن چنان موفق نبود و  در 
نتوانست هزینه ساخت فیلم را 
پوشــش دهد. رقم تأمین مالى 
این پروژه دو میلیون دالر تعیین 
که توانست نهایتًا شش  شده بود 
کند و  میلیــون دالر تأمیــن مالى 
گیشه تنها 3.5 میلیون  البته در 

دالر فروش داشت.

کتابخانه های جمعی
کــه در بیــن  یکــى از مــواردی 
پروژه هــای تأمین مالــى جمعى 
به صــورت اینترنتــى و یــا حتــى 
غیراینترنتى به چشم مى خورد، 
استفاده از ظرفیت مردم جهت 

تأمین مالى الزم برای تهیه ی منابع 
کتابخانه ای است. برخى از مردم 
با هدیه کردن مبالغى یا از طریق 
کتاب های خود زمینه  هدیه کردن 
کتابخانه را  تأسیس یا ارتقای یک 
فراهم مى آورند. نمونه های زیادی 
در این مورد به چشم مى خورد 
کتابخانــه دانشــکده  کــه نمونــه 
هنرهای زیبای دانشــگاه بغداد 
کتابخانه این دانشکده  است. 
در سال 2003 به علت حمله ی 
آمریکا به عراق دچار آتش سوزی 
کتــاب این  شــد و چند َده هزار 
کستر تبدیل شد.  کتابخانه به خا
کیک  که در پایگاه  در این پروژه 
اســتارترز معرفى شده بود منابع 
الزم برای تأمین مالى بیش از هزار 
کتاب آموزشــى حوزه هنر فراهم 
آمد. معرف این پروژه آقای وفا 
بال استاد دانشکده هنر دانشگاه 
که عراقى االصل  گو است  شیکا
بوده و از این فرصت برای احیای 
کتابخانه ی متعلق به دانشگاه  این 
کرده است. شاید  بغداد استفاده 
اشاره به این نکته در اینجا خالى 
که  که هر پروژه ای  از فایده نباشد 
برای تأمین مالى پروژه های هنری 
یا غیــر هنری با مقصــد ایران در 
سایت های تأمین مالى جمعى 
معرفــى شــود، موردتأییــد قــرار 
نمى گیرد و یا بالفاصله از سایت 
حذف مى شود. یکى از جدیدترین 
کمک  این نمونه ها، جمع آوری 
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برای تجهیزات پزشکى دارو برای 
بیماران مختلف )بیماران پروانه ای 
گوفاندمى  کرونا و ...( در سایت  یا 
که بالفاصله از ســوی این  بود، 

سایت حذف شد.

کتاب، دانشنامه و 
فرهنگ مصور

بــرای  کتــاب  لــِى  ما تأمیــن 
دغدغه مندان حوزه ی فرهنگى 
گزینه های جذاب  همواره جــزو 
تأمین مالى جمعى بوده است. با 
کتاب و  توجه به ماهیت جذاب 
خروجى ملموس و مفید این سنخ 
از پروژه ها، معمواًل جزو پروژه های 
موفــق در زمینــه ی تأمیــن مالى 
جمعى قــرار مى گیرنــد. برخى از 
نمونه های تأمیــن مالى جمعى 
کشــور ما  کتب در  بــرای ترجمه 
که برای  نیز اجرایی شده است 
کتاب در حوزه های  نمونه چند 
مختلف نوآوری و فین تک از همین 
گرفته اســت. در  طریق صورت 
نمونه های خارجى نیز نمونه های 
متفــاوت و متکثــری از فرهنگ 
مصور داستان های مذهبى انجیل 
تا دانشــنامه های باشــگاه های 
بســکتبال توســط همیــن روش 

تأمین مالى شده اند.

مجسمه
در بیــن هنرهــای متــداول در 
کشورهای غربی، مجسمه سازی 

نقــش پررنــگ و ویــژه ای دارد. 
به لحــاظ تاریخــى نیــز یکــى از 
قدیمى تریــن  و  بزرگ تریــن 
پروژه هــای تأمین مالــى جمعى 
را مربــوط بــه تأمیــن مالــى برای 
ســاخت مجســمه ی آزادی در 
سال 1876 بیان داشته اند. در 
پروژه ی مجسمه ی آزادی بیش 
از ســه میلیــون دالر از 125 هزار 
جمع آوری شــد. بنابه اســتقبال 
کشورها از  پررنگ مردم در برخى 
هنر مجسمه سازی، تعداد زیادی 
از پروژه های هنری از این ظرفیت 
برای تأمین مالى جمعى استفاده 
کرده اند. در بین این پروژه ها از 
ساخت المان ها و مجسمه های 
بزرگ از شخصیت های تاریخى 
برخــى  ســاخت  تــا  هنــری  و 
و  ســمبلیک  ی  مجســمه ها
کوچــک قرار مى گیرنــد. در یکى 
از ایــن نمونه هــا بــرای ســاخت 
مجســمه های شــخصیت های 
کتاب های تاریخى یا نمونه های 
کوچکــى از ســربازان جنگــى  در 
سایت های تأمین مالى جمعى، 

کمپین تشکیل شده است. 

آثار تاریخی و فرهنگی
آثــار تاریخــى به عنــوان ذخایــر 
فرهنگــى ملت هــا مورداحتــرام 
همه ی مردم و قوم های مختلف 
هســتند. تأمین مالــى جمعى با 
استفاده از این ظرفیت توانسته 

است تابه حال آثار مختلفى را از 
گزند تخریب رهایی بخشد و یا 
با استفاده از منابع جذب شده، 
منابــع در معرض خطــر را تعمیر 
نمایــد. نمونه هــای نه چنــدان 
کشــور مــا بــرای  موفقــى نیــز در 
تأمین مالى به جهت عدم تخریب 
برخى منازل تاریخى ســده های 
ک  اخیر -که به نوعى در مرز امال
شخصى و آثار تاریخى قرار دارند- 
صورت پذیرفت. در نمونه های 
خارجى نیز موارد زیادی مشاهده 
که برای مثال مى توان  مى شود 
به تأمین مالــى برای تهیه منابع 
الزم برای تعمیرات اساسى یک 
صومعه سرای قرون وسطا در شهر 
که در معرض  کرد  ناپل ایتالیا اشاره 
تخریب قرار داشته است. در این 
پروژه 75 هزار یورو از طریق چند 
صد نفر از عالقه مندان و دغدغه 
مندان فرهنگى در سرتاسر جهان 

تأمین مالى شد.

در سایر بخش هایی که تأمین مالى 
گرفته است  جمعى موفقى صورت 
مى توان به برخى پویانمایی ها، 
کنسرت ها و موسیقى، تابلوهای 
نقاشى، برخى دوره های آموزشى 
و مدارس خــاص، نرم افزارها و 
تجهیزات ســخت افزاری اشاره 
کــه نســبت قابل قبولــى در  کــرد 
پروژه های بزرگ و موفق با تأمین 

مالى جمعى داشته اند.
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نرســـــــیده بــــه 
حضرت فیل ...

رضا پاینده

یادداشت چهارم
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و در پهنای هستى به پرواز درمى آورد. موزه داران و 
اهالى فرهنگ در جای جای دنیا تالش مى کنند تا با 
نوآوری  های خارق العاده، ارزش موزه ها را افزایش 
دهنــد و مــوزه را از محیطى منزوی بــه متن زندگى 
مردم بیاورند. امروزه، بعضى موزه ها تالش مى کنند 
تا ظرفیت خــود را در اختیار جنبش هــا و تغییرات 
گروه ها با  که  اجتماعى قرار دهند. مخصوصًا زمانى 
داعیه ی عدالت اجتماعى آغاز مى کنند، مستمسک 
تاریخ مى شــوند تا محرک تغییر در جامعه باشــند. 
تجمعات جنبش های فمینیســتى در موزه  ی زنان 
گفتگوهای تنوع جمعیتى و قومیتى در  دانمارک و 
موزه ی شهروندی بلژیک، نمونه ای از این اتفاقات 
است. در همین زمینه از نقش سیاسى موزه ها هم 
نباید غافل شد. افتتاح موزه  ی ملى تاریخ سیاه پوستان 
کشــور  امریــکا در دوره ی رئیس جمهور ســابق این 
مى تواند به اقتدارگرائى سیاســى تفسیر شود. آنجا 
که نمادهایی  گذاشته شده  که سه هزار اثر به نمایش 

از مبارزه سیاه پوستان با برده داری است.
کسب وکار هم مانند هر زمان دیگری به دنبال  اهالى 
کثری از فرصت ها هستند و موزه را  اســتفاده حدا
کارآفرینى مى بیننــد. برای  ظرفیت عظیمــى بــرای 
کى  کار اشترا نمونه در فرهنگ سازمانى دنیا، فضای 
کرده و افراد به دنبال مکانى  جایگاه ویژه ای پیــدا 
کسب وکار خود را در  الهام بخش هستند تا بخشى از 
این مکان به پیش برند. از این بابت موزه های زیادی 
در این موضوع پیش قدم شده اند و موزه ی خود 
را از یک نمایشگاه ساده به مکانى برای الهام گیری 
کرده اند؛ مثل  خویش فرمایان در سراسر دنیا بدل 
کــه مکان هایی  گو1  موزه ی هنرهای معاصر شــیکا
گفتگو اختصاص داده یا  برای آموزش و تیم سازی و 
که روزهای یکشنبه میزبان  موزه ی ویکتوریا و البرت 

1- Museum of Contemporary Art, Chicago

 در ایــن مــوزه بــه هزار ســال یــا صد هزار ســال 
قبل ســفر نمى کنیم. سفر ما به میلیون ها و یا شاید 
میلیاردها سال قبل است. سفر ما به زمانى است 
کثر  کرده و اجداد ا که خلقت معنای جدیدی پیدا 
موجــودات زنــده در آن زمان پا بــه عرصه حیات 

 ... گذاشته اند
که در ابتدای ورود به موزه  این اولین جمله ای است 
کامِبرَین یزد مى شنوید. در ایراِن چند هزارساله نزدیک 
به 650  موزه ی دولتى و خصوصى فعالیت مى کنند؛ 
گرفته تا موزه ی فرش،  از موزه بلدیه و موزه سنجش 
کبریت. تعداد موزه های دنیا  موزه ی آب و موزه ی 
کشور  که این عدد در  نزدیک به 55 هزار تاســت 
گاه این  نوپایــی مثل امریکا به 35 هزار مى رســد و 
موزه ها در اقصى نقاط دنیا آن قدر عجیب اســت 
کسى حتى فکرش را هم نمى کند؛ مثل موزه ی  که 
جمجمه ها در پاریس، موزه ی روابط شکست خورده 
گرب، موزه ی جاسوسى در واشنگتن و موزه ی  در زا
بیماری هــای العــالج در فیالدلفیــا. مــوزه، نقش 
آموزشــى مهمى ایفا مى کند و با پاســخ به بســیاری 
از چالش های هویتى نسل جدید، اثری در بینش 
که ســال ها درس و مدرســه  و آمــوزش افــراد دارد 
گشــت وگذار در مــوزه ی جنگ ویتنام  ندارد، مثل 
که اطالعــات افراد را  کابــل  یا مــوزه  ی جنگ افزار 
نسبت به تاریخ هر منطقه افزایش مى دهد. موزه 
پالســتیناریوم آلمــان هــم این گونــه اســت و بــرای 
کالبدشناســى، دنیای شــگفت انگیز  عالقه مندان 
بدن انسان را روی بافت های واقعى با تکنولوژی 

خاصى آموزش مى دهد.
که موزه در دنیای مدرن،  البته واقعیت این است 
جایی فراتر از یک محیط ساده و خشک آموزشى 
که  است. موزه به خاطر هویت و قدمت و اتصالى 
کنون خویش جدا مى کند  گذشته دارد، فرد را از ا به 

موزه در دنیای مدرن، جایی فراتر از یک محیط ساده و 
خشک آموزشی است. موزه به خاطر هویت و قدمت و 
اتصالی که به گذشته دارد، فرد را از اکنون خویش جدا 
می کند و در پهنای هستی به پرواز درمی آورد. موزه داران 
و اهالــی فرهنگ در جای جای دنیا تالش می کنند تا با 
نوآوری  های خارق العاده، ارزش موزه ها را افزایش دهند 
و موزه را از محیطی منزوی به متن زندگی مردم بیاورند.

موزه در دنیای مدرن، جایی 
فراتــر از یــک محیط ســاده و 
خشک آموزشی است. موزه 
به خاطــر هویــت و قدمت و 
اتصالی کــه به گذشــته دارد، 
فرد را از اکنــون خویش جدا 
می کند و در پهنای هســتی 
به پرواز درمی آورد. موزه داران 
و اهالی فرهنگ در جای جای 
دنیــا تــالش می کننــد تــا بــا 
نوآوری  های خارق العاده، ارزش 
موزه ها را افزایش دهند و موزه 
را از محیطی منزوی به متن 

زندگی مردم بیاورند.
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کالس یوگاست و افراد در مکانى الهام بخش حرکات 
یوگا را انجام مى دهند و موزه را جایی برای الهام، 

اتصال و ارتباط با خویشتن مى بینند.
در رونق موزه ها، تکنولوژی هم بی اثر نبوده است، از 
گرفته تا شبکه های  واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 
مجــازی و ســرویس های اطالع رســانى. مــوزه ی 
ملى شــیلى از عینک هــای واقعیت مجــازی برای 
انتقال داســتان حقیقى سوژه ها استفاده مى کند و 
بازدیدکننده خودش را در دنیای دیگری پیدا مى کند. 
سامانه های پیامکى و ربات های پاسخگو هم یک 
لحظه بازدیدکننده را به حال خود رها نمى کنند و در 
هر سؤال ریزودرشتى همراه بازدیدکنندگان هستند. 
در ایــن میان، ربات پاســخگوی مــوزه ی هنرهای 

مدرن در سان فرانسیسکو نمونه بارزی است.
موزه ها دائمًا تالش مى کنند بیشترین توجهات را به 
کنند. تمام هدف و غایت موزه ها به این  خود جلب 
که بیشتر دیده شوند و از هیچ تالشى عقب  است 
که مکان های سّیاری در شهر ایجاد  نمى نشینند تا آنجا 
موزش و معرفى 

َ
مى کنند و این بار خودشــان برای آ

و نمایش به مردم پیش قدم مى شــوند. موزه های 
پاپ آپ با همین نگاه به وجودآمده اند. جلوه سازی، 
فضاسازی و دکورهای خارق العاده موزه ها، تالش 
دیگری برای این جلب توجه است. با این تالش، 
موزه  صرفًا مکانى برای نمایش پدیده های تاریخى 
کلکســیون های نادر نیســت، اســتودیویی برای  و 
گرام  که اینستا صحنه ها و جلوه های هنری ویژه است 
بازدیدکننده ها را پر از عکس های رنگارنگ مى کند. 
موزه ی بستنى سان فرانسیسکو تقریبًا چنین جایی 
گرام شهر  است. البته از این عجیب تر موزه ی اینستا
که اساسًا همه موقعیت ها و اتاق های  کلن هست 
گرام  موزه ی به صورت خاص برای صفحات اینستا
طراحى شده است. دنیای سرگرم کننده و جلوه ساز 

کشــوری هم پیدا  موزه هــا بی پایان اســت و در هر 
مى شــود: موزه ی مو در ترکیه، موزه ی نودل فوری 
کانکون در مکزیک و ... . در ژاپن، موزه ی زیرآب 
که »این حرف  گفتگوهای روزانه زیاد شنیدیم  در 
به درد موزه ها مى خورد«. شــاید همیشه در پس 
که هر چیزی به  ذهن ما، این نکته بوده و هست 
درد ما نمى خورد در موزه  اســت و این اندیشه به 
بی مهری نســبت بــه فرهنگ مــوزه داری و احیای 
میراث تاریخى و درنتیجه بی رونقى و بی رمقى موزه ها 
منجر شده است. در ایران، ما نیز موزه های عظیم و 
کوچکى از ظرفیت های  که فقط بخش  شگرفى داریم 
ک را نشــان مى دهنــد و همچنان فرصت  این خا
احیــای ظرفیت هــای خامــوش و فرصــت نوآوری 

برای ظرفیت های روشن باقى است.
که در ابتدای این نوشته آمده بود مربوط  جمالتى 
کامبرین در شهر یزد است.  به موزه ی دیرینه شناسى 
که با همت مجتبى پژمان پور دانش آموخته ی  موزه ای 
دیرینه شناسى دانشگاه یزد و با هزینه ی شخصى در 
بیست وهفتم اردیبهشت سال 1397 شروع به کار 
کــه در یک خانــه ی قدیمى  کرده اســت. موزه ای 
کوچه پس کوچه های شــش بادگیر یزد  کوچــک در 
اســت ولى بازدیدکننده ی خودش را از زمین جدا 
که ممکن بود  مى کند و به پرواز درمى آورد. موزه ای 
کتاب های رشته ی دیرینه شناسى  فقط در سطور 
و در انحصار اندیشمندان علوم پایه بماند و راهى 
در زندگى مردم پیدا نکند. وقتى شهر یزد، جهانى 
مى شــود بایــد نوآوری هــای آن هم جهانى باشــد: 

کامبرین ش. ازجمله موزه ی 
کامبرین اولین دوره ی  کامبرین به چه معناست؟  اما 
که  زمین شناســى در 570 میلیون سال قبل است 
در ایــن دوره، رخــدادی عظیــم در حیــات اتفــاق 
مى افتد به طوری که همچنان، راز این اتفاق از لحاظ 

در گفتگوهای روزانه زیاد شنیدیم که »این حرف به درد موزه ها می خورد«. 
شاید همیشه در پس ذهن ما، این نکته بوده و هست که هر چیزی به درد 
ما نمی خورد در موزه  است و این اندیشه به بی مهری نسبت به فرهنگ 
موزه داری و احیای میراث تاریخی و درنتیجه بی رونقی و بی رمقی موزه ها 
منجر شــده اســت. در ایران، ما نیــز موزه های عظیم و شــگرفی داریم که 
فقط بخش کوچکی از ظرفیت های این خاک را نشان می دهند و همچنان 
فرصت احیای ظرفیت های خاموش و فرصت نوآوری برای ظرفیت های 

روشن باقی است.

در گفتگوهــای روزانــه زیــاد 
شــنیدیم که »ایــن حرف به 
درد موزه ها می خورد«. شاید 
همیشه در پس ذهن ما، این 
نکتــه بــوده و هســت که هر 
چیزی به درد ما نمی خورد در 
موزه  است و این اندیشه به 
بی مهری نسبت به فرهنگ 
مــوزه داری و احیــای میــراث 
تاریخی و درنتیجه بی رونقی 
و بی رمقــی موزه هــا منجــر 
شده اســت. در ایران، ما نیز 
موزه هــای عظیم و شــگرفی 
داریم که فقط بخش کوچکی 
از ظرفیت های ایــن خاک را 
نشــان می دهند و همچنان 
فرصت احیای ظرفیت های 
خامــوش و فرصــت نــوآوری 
برای ظرفیت های روشن باقی 

است.
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کشف نشده است و فقط دلیل این رخداد را  علمى 
مى توان قدرت نامتناهى خداوند دانست. حیات 
کامبرین به مدت ســه  کره ی زمین قبل از دوره  در 
میلیارد سال به صورت تک سلولى ساده بوده ولى 
گهانى  کامبرین، حیات به صورت پیدایش نا در دوره 
کجا، تبدیل به موجودات پرسلولى  و ظاهرًا از هیچ 
بسیار عجیب و شگفت انگیز مى شود و در طول این 
دوره میزان تنوع تا ســر حد امکان شتاب مى گیرد 
که برای تمام دانشمندان هنوز عالمت  به گونه ای 
که چگونه حیات از تک سلولى ساده  سؤال است 
تبدیل به موجودات بسیار پیشرفته شده و نظریه 
کــه معتقد بود  تکامل چارلــز دارویــن را رد مى کند 
تکامــل، رونــدی بســیار تدریجى اســت به گونه ای 
که هر موجود زنده تنها اندکى با نسل پیشین خود 

تفاوت دارد.
این موزه، اولین موزه ی دیرینه شناسى رسوب برداری 
که از سال 1370، جمع آوری  شده در ایران است 
نمونه هــا در آن آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. 
که در موزه وجود دارد مربوط  70درصد نمونه هایی 

به اســتان یــزد اســت و مابقــى آن از سراســر ایران 
کاماًل بومى  جمع آوری شــده اســت. یک مــوزه ی 
و ایرانى. زمان رســوب برداری و فرآوری فســیل ها 
کشید و به خاطر فرآیند آماده سازی،  13 سال طول 
باعث شــده این نمونه ها در ایــران منحصربه فرد 

باشند و مشابهى نداشته باشند. 
که  سفالوپود اسم موجودات حلزونى شکلى است 
زیســت آنان در دوره ی اردویســین اتفاق افتاده و 
در این موزه به وفور یافت مى شوند. البته شباهت 
کمى  آنان با حلزون ها فقط در نگاه اول است و با
دقت تفاوت های بنیادین آشکار مى شود، مثل اینکه 
جهت پوسته حلزون محدب هست و جهت پوسته 

سفالوپود به صورت مقعر. 
گرفته است؟  گرس شکل  اینکه چگونه رشته کوه زا
هرسال چند سانتى متر تنگه هرمز تنگ تر مى شود؟ 
کره  آب شیرین دریای خزر چگونه در این منطقه از 
که در  زمین جمع شده است؟ و ... سؤاالتى است 
این موزه برای افراد ایجاد مى شود. از نقاط تمایز این 
که ردپایی از انسان در  موزه با سایر موزه ها این است 

اینکه چگونه رشته کوه زاگرس شکل گرفته است؟ هرسال چند سانتی متر 
تنگه هرمز تنگ تر می شود؟ آب شیرین دریای خزر چگونه در این منطقه 
از کره زمین جمع شــده اســت؟ و ... سؤاالتی اســت که در این موزه برای 
افراد ایجاد می شود. از نقاط تمایز این موزه با سایر موزه ها این است که 
ردپایی از انســان در ایــن موزه دیده نمی شــود. زمانی که دربــاره ی تمدن 
انســانی و جوامع پیشــین و اثــرات و مصنوعــات آنان صحبــت می کنیم، 
رشته ی باستان شناسی شکل می گیرد و به این موضوعات می پردازد. اما 
رشته ی دیرینه شناسی به پدیده ها و موجوداتی مربوط  به سال ها قبل از 
خلقت انسان اشاره می کند. ازاین رو، موزه ی دیرینه شناسی جایی است 
که به طور محض آفریده ی پروردگار هســتی اســت و نقشی از بنی بشر در 

آن وجود ندارد.

از نقاط تمایز این موزه با سایر 
موزه ها این است که ردپایی 
از انســان در این موزه دیده 
نمی شود. زمانی که درباره ی 
انســانی و جوامــع  تمــدن 
پیشین و اثرات و مصنوعات 
می کنیــم،  صحبــت  نــان  آ
رشــته ی باستان شناســی 
شــکل می گیــرد و بــه ایــن 
موضوعــات می پــردازد. امــا 
رشــته ی دیرینه شناســی به 
پدیده ها و موجوداتی مربوط 
 بــه ســال ها قبــل از خلقــت 
انسان اشاره می کند. ازاین رو، 
موزه ی دیرینه شناسی جایی 
اســت کــه به طــور محــض 
آفریــده ی پــروردگار هســتی 
اســت و نقشــی از بنی بشــر 

در آن وجود ندارد.
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که درباره ی تمدن  این موزه دیده نمى شود. زمانى 
انسانى و جوامع پیشین و اثرات و مصنوعات آنان 
صحبت مى کنیم، رشــته ی باستان شناســى شکل 
مى گیرد و به این موضوعات مى پردازد. اما رشته ی 
دیرینه شناسى به پدیده ها و موجوداتى مربوط  به 
سال ها قبل از خلقت انسان اشاره مى کند. ازاین رو، 
که به طور محض  موزه ی دیرینه شناسى جایی است 
آفریده ی پروردگار هستى است و نقشى از بنى بشر 

در آن وجود ندارد.
کامبرین یزد تنها موزه ی دیرینه شناسى  البته موزه ی 
کشورهای دیگری مانند انگلیس،  در دنیا نیست و 
گر  کانادا، موزه  ی دیرینه شناســى دارند اما ا چین و 
کلمه Cambrian museum جستجو شود موزه ی 
کامبرین یزد جزو موزه های شناخته شده ی دنیاست. 
که فسیل های آن مربوط به خود یزد است. آن  موزه ای 
که یزد اقیانوس عظیمى بوده و این فسیل ها،  زمانى 

گذشته ی همین دیار است. یادگاری از دوره های 
به نظر مى رسد مهم ترین نقش موزه ها، تلنگر و توجه 
و بازنگری مجدد در روش زیستن انسان هاست و 

صرفًا فضایی برای ســرگرمى نیســت. با این نگاه، 
گرچه به ظاهر خیلــى معمولى و  کامبریــن ا مــوزه ی 
کوچک است، ولى با داشته های بومى منحصربه فرد 
خود، نمایشگاهى دگرگون کننده را عرضه مى کند. 
این موزه ، سفری به انسانیت خویش است. سفری 
که فقط 13 هزار سال قدمت  به انســان. انســانى 
که هر یک قدمت چند  دارد در میان موجوداتــى 
کوچک و ناچیز است.  میلیون ساله دارند، بسیار 
کامبرین را  کامبریــن را نباید دید، مــوزه ی  موزه ی 
کرد. هرکــدام از ما زمانى بــرای زندگى  بایــد تجربه 

کامبرین نیاز داریم. در موزه ی 
در عرصه ی موزه داری و موزه سازی دنیا، راه اندازی 
که به صورت علمى و  و ترویج چنین موزه های اصیلى 
کشوری را نشان مى دهد،  گذشته ی  متقن بخشى از 
نه تنها ظرفیت رقابت پذیری و تصویر ملى را بهبود 
مى دهد، ایده های سطحى و غیراصیل سایر موزه ها 
را به حاشیه مى کشاند و عقالنیت انسان ها را شکوفا 

مى سازد.
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پـــــــــربـــــاز
دکتر مصباح الهدی باقری

یادداشت پنجم

گفتنــد: »صنار بــده آش، به همین  از دیربــاز می 
که دنبالش هســتی به  خیال باش«، یعنی چیزی 
کنی،جور نمی شود. که فکر می  همین راحتی ها 

کارآفرین فرهنگی است.برخی فکر می  حاال قصه 
که او از مادر ،کارآفرین به دنیا آمده است.  کنند 
گفت،کارآفرین فرهنگی تربیت می خواهد و  باید 
بهترین نوع بار آوردن آن شخصیت، مواجهه در 
میدان عمل است.این تالقی یابرنامه ریزی شده 
کودکی و نوجوانی  از طرف مربی در خردسالی و 
اســت و یــا از روی عالقه و اســتعداد فرد،محقق 
می شود. این برخورد، برای فرد تازگی هایی را بوجود 
کــه زندگی غیــر از آن را برایش ناممکن،  می آورد 

حتی تلخ و سخت می نماید.
کارآفرین فرهنگــی را در روایت  تازگی هــای یــک 

پیش رو بخوانید تا بیشتر »او« را دریابید.

همه تازݡگی های یک ݡکارآفرین
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1  ده سالش بود، تو خیابون داد مى زد: 
که  روزنامه ... روزنامه. برخى ماشین ها 
پشت چراغ مى ایستادن، ازش روزنامه 
که  مى خریدن. خودش هم هروقت 
چراغ سبز بود، یا خسته مى شد مى رفت 
گوشــه ای تا لم بده و خســتگى در  یه 
کنــه. اون وقت شــروع مى کــرد یکى از 
روزنامه هــا رو ورق زدن و دیدن. یکى 
که توجهش رو جلب  دو تا مطلب هم 
مى کرد، با جزئیات مى خوند. آخر هم 

مشغول حل جدول مى شد.
کانونى تو محلشون زده بودن به  2  یه 
گفت  گفتم چرا َپرباز؟  اسم: َپرباز... بهش 
کردی و توجهت  برای همین که تو سؤال 
کارای فرهنگى  کانون،  جلب شد!  تو 
مى کردن، از هر نوعى. یه بار مسابقه ای 
کردن با موضوع: آرزوهای یک  برگزار 
کانون  درخــت چنــار ... از بچه هــای 
خواســته بــودن خودشــون رو بــذارن 
جای یه درخت چنار و از آرزوهاشون 
بنویسن. نوشته های خیلى بکری دراومد 
کانون  ... من همیشــه مى گفتم ایــن 
که قبل از اینکه شرکت کنندگان  جائیه 
جایزه بدیم، باید به طراحان احسنت 
گفت، چون همیشه طراحى هاشون یه 

جوری بود ... 
کتابخونه ی مدرسه شون  3 مسئول 
کرده بود و  بود. با دوستاش مشورت 
تیمى برای توفان فکری ایده های درگیر 
کتاب  شدن بچه های مدرسه با موضوع 
رو ترتیب داده بود. به سه ایده رسیده 
بود: اول، طراحى پلتفرم »کتاب بتاب« 

که بچه های خیلى راحت مى تونستن 
کتاب رو  خدمات دریافــت و تحویل 
کتاب  باهاش انجــام بــدن، خالصه 
رو بنویسن، سایر خالصه نویسى ها رو 
که براشون ایجادشده  بخونن، سؤاالتى 
ک بــذارن، به  رو بنویســن و بــه اشــترا
دوستاشــون خوندن یا نخوندنش رو 
کتاب هــای مکملــش  کنــن،  توصیــه 
رو ببینــن و دوم، راه انــدازی پویــش 
کتابخانه مال  دانش آموزی »یک متر 
که در اون هر دانش آموزی سعى  منه« 
کتابخونه  مى کنه، سهم یه متری ش از 
کتاب پرکنه و سوم، نمایش  رو با اهدای 
فیلم هــای اقتباســى بــا اعــالم قبلى و 
کتاب قبل از نمایش فیلم  مطالعــه ی 
توسط دانش آموزان ... بعد از سه ماه، 
کتابخونه ی مدرسه شد مهم ترین نقطه 
مدرسه و به علت مشارکت باالی بچه ها 
کتابخونه به  کردن سهم شون،  برای پر 

بزرگ ترین اتاق مدرسه منتقل شد.
4 مســابقات فوتبال مدرســه شــون 
گه مى بــردن، مى رفتــن فینال.  بود. ا
کرده  همه تیم های قبلى رو شیش تائى 
کردن نتونستن به  بودن. اما هرکاری 
گل هم بزنن. بعدشم  این یکى حتى یه 
تو پنالتى باختن. خیلى ناراحت بودن. 
گفت:  کالم بهشون  معلم ورزششون یه 
بچه ها شل بودین و زیادی مغرور اما 

مهم تر از اون جوش بردن نداشتین.
5 برای انتخاب رشته خیلى مردد نبود. 
گرفته  از سه سال پیش تصمیمش رو 
بود. با اینکه رتبه اش سه رقمى بود اما 

که  کنه،  مى  خواست رشته ای رو انتخاب 
بیشتر به حس و حالش مى خوره. همه 
خانواده شون مخالف بودن و مى گفتن 
که مکانیک شریف مى تونى قبول  حاال 
که  بشى، چرا مى خوای بری اون رشته 
با رتبه چهار رقمى هم مى شه قبول شد 
... آخر سر برای اینکه رضایت مادرش 
رو به دست بیاره، مکانیک شریف رو 
کرد و قبول شد ... آخر سال  انتخاب 
اول، اما، مادرش راضى شد تا این قدر 
بی انگیزه و با رخوت درس نخونه... 
لذا با اشتیاق رفت و انتقالى ش رو برای 
گرفت.  کارآفرینــى فرهنگــى  رشــته ی 
سه ساله فارغ التحصیل شد. خودش 
مى گفت: »دو سال اول خیلى برام آورده 
داشت ولى واحدهای آخری هیچى 
کردم«. برام نداشت و فقط پاس شون 

6 با یه تیم از بچه های هم دانشگاهى 
کار  روی یه پلتفرم به اسم زندگی فردا 
مى کردن. تو تیمشون از هفت تا رشته ی 
فنى و انســانى و پزشــکى، متخصص 
بود. این پلتفرم قراره خدمات مشاوره 
کنه. سر بزنگاه بچه ها  هوشمند فراهم 
مستندات سه سال انجمن روانشناسى 
گرفتن و تونستن به یه مدل  رو به امانت 
گره های  کردن با تعریف  برسن و سعى 
متفاوت و متنوع و ســوق دادن شون 
کمتر مرجح و  به سناریوهای مرجح و 
بی ترجیح، داده های شخصیت شناسى 
رو به پاسخ های نسبتًا مطلوب برسونن. 
این پلتفرم در جشنواره نوآوران جوان 

سازمان بهزیستى رتبه سوم رو آورد.

با یه تیم از بچه های هم دانشگاهی روی یه پلتفرم به 
اســم زندگی فــردا کار می کردن. تو تیمشــون از هفت 
تا رشــته ی فنی و انسانی و پزشــکی، متخصص بود. 
ایــن پلتفرم قراره خدمات مشــاوره هوشــمند فراهم 
کنه. ســر بزنگاه بچه ها مســتندات سه سال انجمن 
روانشناسی رو به امانت گرفتن و تونستن به یه مدل 
برســن و ســعی کردن با تعریــف گره هــای متفاوت و 
متنوع و ســوق دادن شــون به ســناریوهای مرجح و 
کمتر مرجح و بی ترجیح، داده های شخصیت شناسی 
 مطلوب برسونن. این پلتفرم 

ً
رو به پاسخ های نسبتا

در جشــنواره نوآوران جوان ســازمان بهزیســتی رتبه 
سوم رو آورد.
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7 با یه آژانس تبلیغاتى صحبت 
کــه پلتفرم زندگی فردا رو  کردن 
کنــن. ایده هایی رو با هم  تبلیغ 
کمپین  کردن و نهایتًا به یه  ردوبدل 
تبلیغى رسیدن. قراردادشون رو بر 
اساس میزان دانلود پلتفرم بستن؛ 
هرچه بیشتر دانلود شد، آژانس 
کسب مى کنه ... یه  بیشتر درآمد 
جوری با ایــن قرارداد آژانس رو 
کردن تا ریسک  شریک خودشون 
عدم موفقیت رو پایین تر بیارن و 
انگیزه توفیق طلبى آژانس رو باال 
ببرن. این راهبرد جواب داد. در 
دو ماه اول 7000 دانلود داشتن 

... توفیق بزرگى بود ...
8 به مــادرش  گفــت: »حمید 
کرد  کردا«، مادرش فکر  هم نامزد 
منظورش اینــه داره دیر میشــه. 
لذا سه هفته بعد وقتى مادرش 
کرد،  توصیفى از اون دخترخانم 
شوکه شــد ولى »نه« نگفت ... 
هفته بعــد، دم در منزل عروس 
خانوم بــود، با یه دســته گل و یه 
جعبه شــیرینى... بین دسته گل 
با ظرافت و دقت هرچه تمام تر، 
کتــاب رو جا داده  یه فیلــم و یه 
بود... فیلم عصر جدید چاپلین و 
کتاب کشف بزرگ حلزون لوئیس 
ســپولودا. وقتى با هم توی اتاق 
که صحبت اولیه رو داشته  رفتن 
باشن، عروس خانوم همون اول 
گفت: همیشــه با ایده و ســلیقه 

جایی مى رین؟ و اون زود جواب 
که ذوق داشته باشم،  داد: هر جا 
بلــه ... بعد هم یک ســاعتى در 
مــورد زندگى و آرمــان و دغدغه 
کردن... سال بعد، سر  صحبت 
خونه زندگى شون بودن و به همه 
که تو اون یه ســاعت  اون حرفــا 
گوش مى کردن...  زدن داشتن 

خیلى خندیدن؛ خیلى ...
9 یه برنامه ای رو از دوره عقد با 
گذاشتن به اسم »قرار«.  هم قرار 
تو این برنامه هفته ای اقاًل چهار 
نوبت با هم مى نشستن و در مورد 
مســائل مربوط بــه خانوم خونه 
صحبت مى کردن و براش راه و 
چاره پیدا مى کردن. تو اساسنامه 
کار  قرار نوشته بودن، هدف این 
»رشد و توفیق بیشتر خانوم خونه« 
از طریق »همیاری و همراهى و 
همدمــى بــا خانــوم خونه«س. 
کلى  کار، مســائل خیلــى  اوالی 
بود؛ مثل درس و رشته و... اما 
یواش یواش جزئــى و جزئى تر و 
ملموس تــر شــد. هروقــت برای 
مسئله ای بعد از چندین جلسه 
به جواب مناسبى نمى رسیدن 
برا خودشون یه وقت مشخص 
کاربلدا  تعیین مى کردن تا از بزرگترا و 
کنن. تا حاال  بپرسن و جواب پیدا 
کردن و  33 موضوع رو بررســى 
برا 12 تــاش جــواب نهائى پیدا 
نکردن و مشغولن. جالبه زمان 

ایــن جلســات جمعه هــر هفته 
معلوم مى شــه و فقط بــا توافق 
دو نفره وقتش به هم مى خوره. 
خودشون مى گن این جلسات 
فقط »وقت ادا« داره و »وقت 
قضا« نداره. دبیر جلســه آقای 
کــه باید مســائل رو با  خونــه س 
کنه و رئیس جلسه  مشورت احصا 
که دستور انتخاب  خانوم خونه س 
مى کنــه و جلســه رو مدیریــت 
گــروه دونفره خاص  مى کنه. یه 
که تو طول هفته  »قرار« هم زدن 
فقط در مورد مسائل قرار توش با 
کنن.  هــم صحبت و بحث مى 
کاشکى مى شد از محتوای برخى 
گروه  بحثــا و ادا و اطــوارای این 
مجازی براتون مطلب بنویسم!! 
10 یه هیئت خونگى ماهانه رو 
با چهارتا خانواده فامیل شــکل 
دادن ... بعد از سه ماه، هیئت 
شد دوازده تا خانواده، قرار شد 
هر ماه سال با یکى از خانواده ها 
باشه ... خودشون هم »آذر« رو 
کردن. اسم هیئت شون  انتخاب 
»خانه بهشت« بود. قرار هم این 
که هر ماه یه روحانى جوان  بود 
کنن بیاد برای  گمنام رو دعوت 
سخنرانى ... برای مداح هم از 
صوت  شون استفاده مى کردن 
... جالب بود، هــر خانواده ای 
گمنام تری  تالش مى کرد واعظ 
و پرمحتواتر و جذاب تری رو بیاره 
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مشــغول  وقتیــه  چــن   15
نهائى کــردن پروپــوزال تأســیس 

استارتاپیه به اسم »قرار«...

که  ... قــرار دیِگ هم ایــن بود 
خانواده میزبان هیئت، یه برنامه یا 
مسابقه ای برای بچه ها راه بندازه 
هر بار هم با یه تنوع و تازگى ... 
تــو مجلــس آذرمــاه، اونــا بــرای 
کردن،  بچه ها یه مسابقه برگزار 
که یه نمایش  ازشون خواســتن 
کنن از اتفاقات توی  جمعى بازی 
خیمه ها در روز عاشورا ... جالب 
که بچه ها سر »عباس« شدن  بود 

دعواشون شد ... 
کــردن تــو   11 یــه صفحــه بــاز 
گرام به نام »ســنگواره«  اینســتا
که »سنگ ها جان  با این شعار 
دارنــد ... « و با هنر خودشــون 
ســنگ ها را در موقعیت هــای 
مختلف نقاشى و طراحى مى کردن 
و عکس اون رو برای فروش تو 
صفحه شون مى ذاشتن. خیلى 
گرفت  کســب وکار هم  زود این 
و صفحه شون 20K دنبال کننده 

کرد. پیدا 
12 بــارداری خانومش خیلى 
سخت بود، باید استراحت مطلق 
کرد  مى کرد. همه این ایام سعى 
زندگى برای همســرش خشک 
و یکنواخــت نشــه. هــر دو ســه 
روز یک بار، یک سورپرایز براش 
کتاب، غذا، با فیلم،  داشت. با 
کادو، با عکس، با نامه، با شعر  با 
و ... ســعى مى کــرد هیچکدوم 
شــبیه هم نباشــه، تــازه و نو ... 

یه صفحه باز کردن تو اینستاگرام به نام »سنگواره« با این 
شــعار که »ســنگ ها جان دارنــد ... « و با هنر خودشــون 
ســنگ ها را در موقعیت هــای مختلــف نقاشــی و طراحی 
می کــردن و عکــس اون رو بــرای فــروش تو صفحه شــون 
می ذاشــتن .. خیلــی زود ایــن کســب وکار هــم گرفــت و 

صفحه شون K20 دنبال کننده پیدا کرد.

»رضوانــه«، هفــت مــاه متولــد 
شد ... این خودش یه ایده ای 
که  دستشــون داد. تو ایــن روزا 
جمعیت مشکل نامبروان ممکلته، 
که خانومایی  کرد  چکار میشــه 
که بارداری های پرریسک دارن، 
کمتری داشته  احساس سختى 
باشــن ... لذا رفتن ســراغ ایده 
»رادیو ماما«، طرح اولیه اش رو با 
بچه  های سایت »دیدارشو« در 
گذاشتن ... اونا هم استقبال  میون 
ک  که عالوه بر سایت اشترا کردن 
تصویر و تلویزیون اینترنتى، یک 
رادیو اینترنتى هم راه بندازن ... 
13 تابســتون امســال بــرای 
گــروه جهــادی  بــار چهــارم یــه 
خانوادگــى راه انداختن. هفت 
تا خانواده شدن و رفتن روستاهای 
اطــراف دهلــران. تو این ســفر، 
پــدرا و مادراشــون و چهــار تــا از 
خانواده های فامیل باهاشونن. 
سه دست جهیزیه با خودشون 
برده بودن. معمولشون این بوده 
کمک مردم  که تو طول ســال با 
جهیزیه فراهم مى کنن و مى برن 
مناطق محروم و چند تا عروسى 
رو از اول تا آخرش متعهد مى شن. 
وقتى به تعداد جهیزیه ها، عقد یا 
کارشون رو  کردن،  عروسى برگزار 
تموم شده مى دونن و برمى گردن. 
کاروانشــون رو: »ما برای  شــعار 

گذاشتن. وصل کردن آمدیم« 

14 جدیدًا دیدم یه مصاحبه 
ازشون تو دیدارشو منتشر شده. 
جواباشــون بــه ســؤاالت خیلى 
کاری  خاص بود. پرسیده بودن 
کــه براتون مزه  بوده تو عمرتون 
گفتــه بود:  تکــراری بــودن بده. 
نمازم. دوست داشتم هر نمازم 
بوی خودش رو داشت ولى چه 
کنــم بعضــى وقت ها فقــط رفع 
گــه نمازمون درســت  تکلیفــه. ا
کارمون  کمیت  کمیت  کار نکنه، 
لنگه... پرسیده شده بود: اولین 
که یادتون میــاد انجام  نــوآوری 
گفته بود: دوســالگى  دادیــن؟ 
کمک مــادرم بــا خمیــر باقى  بــا 
مونده نون، یک تسبیح درست 
که هنوز دارمش. ســؤال  کردیم 
شــده بود: تو زندگى شخصى و 
خانوادگى تون هم این خالقیت 
راهــى داره؟ جــواب داده بود: 
مگه میشه بدون خالقیت زندگى 
کاری تو زندگیم  کرد. هیچ فعل و 
گه  بدون خالقیت نیست. اصاًل ا
خالقیت بمیره، آدم فقط نفس 
مى کشــه، همین و بــس ...  یه 
کدوم  که  سؤال دیگه ش این بود 
دعا رو سعى مى کنین همیشه ورد 
زبونتون باشه. جواب داده بود: 
ْنَعْمَت 

َ
ِتی أ

َ
ْشُکَر ِنْعَمَتَک اّل

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِنی أ

َ
َرِبّ أ

ْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه 
َ
ْن أ

َ
َعَلّىَ َوَعَلى َواِلَدّیَ َوأ

اِلِحیَن. ْدِخْلِنی ِبَرْحَمِتَک فِى ِعَباِدَک الّصَ
َ
َوأ
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بـــــــرای
تغییر دیگران 
مدیـرشــــــو

دکتر محمد نوروزی

یادداشت ششم

مدیــــــــــرشو؛ از ایــــــــــده تـا عمـــــــل
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قــرار اســت دربــاره »مدیرشــو« 
گر قرار باشد این  بنویســم ولى ا
کسى بخورد، به  نوشته به درد 
گفت  که خواهم  نظرم مقدماتى 
اهمیــت بیشــتری دارد از اصل 
داســتان. مقدماتــى از جنــس 
»زمینه«، از نوع »انسانِى« ماجرا 
و از سنخ »نرم« آن. چرا باید این 
مقدمــات را بگویم؟ چــون قرار 
نیســت در آخــر داســتان، شــما 
که یــک فرایند  کنیــد  احســاس 
ماشینى رخ داده و یک جریانى 
که ربطى به  شــکل گرفته اســت 
 روزمرگى های یک انسان ندارد، 
نمى خواهم این نوشتار از همان 
گاه بــا  کــه  روایت هایــی باشــد 
خواندنشــان، حــس ناتوانى به 

انسان دست بدهد ...
کــه  بگویــم  ابتــدا  همیــن  در 
»مدیرشــو«، هنــوز یــک نهــال 
اســت، نــه ببخشــید هنــوز یک 
»بذر« است و قرار است جوانه 
بزند، نهال شود، برگ و بار پیدا 
گردد و به  کند، درختى تنومنــد 
باغى بزرگ بدل شود و ... این ها 
آرزوهای من است، مثل بسیاری 
که بســیاری از  از پــدر و مادرهــا 
آرزوهایشــان را در بچه هایشان 
که  جستجو مى کنند، چیزهایی 
خودشان دوست داشتند بشوند 
که دوست  ولى نشدند، امکاناتى 
داشتند در اختیارشان قرار بگیرد 

که  ولى نگرفت، موفقیت هایی 
باید کسب مى کردند ولى نکرده اند 
... من هم داشتم از این فکر و 
که رسیدم به  خیال ها مى کردم 

»مدیرشو« ...

قهرمانان فانتزی من
که همیشه خاطرات  کسى  برای 
کارآفرینــان را دوســت داشــته و 
کردن فیلم هایی  عشقش تماشا
که در آن قهرمانانى  بوده است 
برای ایجاد یک تغییر اجتماعى 
دادن  انجــام  کوشــیده اند، 
از همــان ســنخ  متفــاوت  کار 
کارآفرینانه ی اصالح گرانه ولو در 
حد خودش، قطعًا لذت بخش 
که  است. شاید بی دلیل نبوده 
کیتینــگ، همــان معلــِم  جــان 
عجیب وغریــب فیلــم »انجمن 
شاعران مرده« را دوست دارم، 
عاشق شخصیت جان َنش در 
فیلــم »ذهــن زیبــا« هســتم، از 
شخصیت جبار در فیلم هندی 
»جبار برگشــته« لــذت مى برم، 
بارهــا ســریال »جومونگ« را به 
تماشــا نشســته ام و به بسیاری 
از قهرمانــان ســینمایی غبطــه 
کاپیتا در ســریال  خورده ام. بــه 
»مردان ســایه«، بــه الیزابت در 
فیلم »دادگاه«، به ناینا ماتور در 
فیلم هندی »سکسکه« و ...، 
البته وجه مشــترک همه ی این 
که برای پیروزی  افراد این است 

شاید بی دلیل نبوده که جان کیتینگ، همان معلِم عجیب وغریب 
فیلم »انجمن شــاعران مرده« را دوســت دارم، عاشق شخصیت 
جان َنش در فیلم »ذهن زیبا« هستم، از شخصیت جبار در فیلم 
هندی »جبار برگشــته« لذت می برم، بارها سریال »جومونگ« را 
به تماشا نشســته ام و به بســیاری از قهرمانان ســینمایی غبطه 
خورده ام. به کاپیتا در سریال »مردان سایه«، به الیزابت در فیلم 
»دادگاه«، به ناینا ماتور در فیلم هندی »سکسکه« و ...، البته وجه 
مشترک همه ی این افراد این اســت که برای پیروزی جنگیدند، 
دنبال تغییر بودند و مهم تر از همه این ها، برای »تغییر دیگران« 
مبارزه می کردند، البته این را هم بگویم، برخی از این شخصیت ها، 

حتی در خود فیلم هم مثبت نیستند ولی می جنگند!

جنگیدند، دنبال تغییر بودند و 
مهم تر از همه این ها، برای »تغییر 
دیگران« مبارزه مى کردند، البته 
این را هــم بگویم، برخى از این 
شخصیت ها، حتى در خود فیلم 
هم مثبت نیستند ولى مى جنگند! 
و البته هیچ کدامشان به »شانس« 
اعتقادی نداشتند و چه بسا معتقد 
که شانس همیشه همراه  بودند 
که بیشــتر تالش  کسانى اســت 
مى کنند و شاید مهم ترین هنرشان 
کــه اول موانــع ذهنى  ایــن بــود 
خودشان را شکست داده اند، 

خوِد خودشان را.
کشــید، اندکى  مقدمه بــه درازا 

درباره مدیرشو بگویم ...

یک  سؤال ساده
»بگو دقیقًا در مدیرشو دنبال چه 
کردی؟  هستى؟ چه ارزشى ایجاد 
چــه چیزی بــه این دنیــا اضافه 
کردی؟« این ها سؤاالت ساده ای 
گوشــم  که تا مدت ها در  بودند 
زمزمه مى شــدند. او داشت به 
زبان ساده ولى مؤدبانه مى پرسید: 
کارها به درد  که چى؟! این  »خب 
کسى مى خورد؟«. آن روز با  چه 
اینکه پاسخ سؤاالت را مى دانستم 
ولى نمى توانستم به حرف هایم 
انسجام بدهم ولى امروز مى گویم، 
مدیرشو توانسته است بسیاری از 
مفاهیم خشک علمى را به زبانى 
ســاده تر و با قالبى بازی وار ارائه 

شــاید بی دلیــل نبــوده کــه 
جان کیتینگ، همــان معلِم 
عجیب وغریب فیلم »انجمن 
شــاعران مــرده« را دوســت 
شــخصیت  عاشــق  دارم، 
جــان َنــش در فیلــم »ذهــن 
زیبا« هســتم، از شــخصیت 
جبــار در فیلم هنــدی »جبار 
برگشته« لذت می برم، بارها 
سریال »جومونگ« را به تماشا 
نشســته ام و بــه بســیاری از 
قهرمانــان ســینمایی غبطه 
خورده ام. به کاپیتا در سریال 
»مردان سایه«، به الیزابت در 
فیلم »دادگاه«، بــه ناینا ماتور 
در فیلم هندی »سکسکه« و 
...، البته وجه مشترک همه ی 
این افراد این است که برای 
پیــروزی جنگیدنــد، دنبــال 
تغییر بودند و مهم تر از همه 
این ها، برای »تغییر دیگران« 
مبــارزه می کردنــد، البتــه این 
را هــم بگویــم، برخــی از ایــن 
شــخصیت ها، حتی در خود 
فیلم هم مثبت نیستند ولی 

می جنگند!
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کند. مدیرشو، محملى شده است 
بــرای ظهــور و بــروز ظرفیت ها و 
که چه بسا در روند  استعدادهایی 
متعارف دانشگاهى قابلیت ارائه 
نداشته اند. مدیرشو رفتارهای ما را 
کرده و لذت تیم شدن و  انسانى تر 
هم افزایی را به ما چشانده است. 
مدیرشو، آسمان حل مسئله را 
کــرده اســت و  بــه مــا نزدیک تر 
درنهایت با تجربه مدیرشو، این 
روزها راحت تر مى توانیم درباره 

تغییر حرف بزنیم.

کذایی همان دوشنبه 
گر اشــتباه نکنم، اوایل اســفند  ا
97 بود، تازه از دوره ی آموزشى 
گر اشتباه  سربازی برگشته بودم و ا
نکنم روز دوشــنبه بود، ساعت 
یــازده و چهــل دقیقه در ســالن 
کالس های دانشــگاه امام  سه 
صادق؟ع؟. جلسه ای داشتم با 
یکى از بچه های پرتالش انجمن 
علمى دانشجویان رشته ی معارف 

اسالمى و مدیریت درباره اجرایی 
کردن یک ایده خام. آقای افقهى 
مى گفــت در انجمــن علمــى، 
کرده ایم به نام  ایده ای را طــرح 
»مدیرشو« و مى خواهیم همان 
که شما و دکتر  موردکاوی هایی را 
رازینى در رویــداد »پیوند یک« 
کردیــد، به صورت هفتگى  اجرا 
کنیم. از من مى خواســت  برگزار 
که اســتاد راهنمای طرح باشم. 
کردم به توضیح دادن اینکه  شروع 
کــه به صورت  موردکاوی هایــی 
معمولــى در رشــته ی مدیریــت 
مى بینیــم با اینکــه جذاب اند و 
آموزنــده، ولــى ضعفشــان ایــن 
که ایستا هســتند و افراد  اســت 
در هــر مــوردکاوی، فقــط یــک 
گفتم  تصمیم مى گیرنــد و تمام! 
در موردکاوی ها، تصمیم هرکس 
گر  برای خودش محترم است و ا
بتواند از تصمیمش دفاع بکند و 
دالیل متقنى هم داشته باشد، 

هدف موردکاوی محقق شــده 
است ولى ما مى توانیم در اینجا 
کار متفاوت انجام دهیم و  یک 
به یک معنا موردکاوی ها را پویا 
که افراد  کنیم  کاری  کنیم، یعنى 
تبعــات تصمیمشــان را ببینند و 
به جای اینکه هــر موردکاوی در 
یک مرحله به اتمام برســد، آن 
را بــه چنــد مرحلــه و به صــورت 
ســناریوهای پویا بنویســیم و هر 
که  پاسخ دهنده ای بنا به پاسخى 
مى دهد وارد داستان جدیدی 
بشود و تبعات تصمیم قبلى اش 

را در آنجا ببیند ... .
کاغذ، قشنگ بود ولى  ایده روی 
نه آمادگى اش بود و نه تیمش ...! 
تازه، دِم عید هم بود و خیلى ها 
مى گفتند زمان خوبی برای اجرای 
چنین ایده هایی نیست ولى ...

شرط اول قدم 
اســتاد عزیــزم، دکتــر درخشــان 
که خیلى دوستش  جمله ای دارد 
دارم، مى گوید »غرب را دیوانه ها 
به پیش برده اند« و نه عاقالن 
و به عبارت دیگر نه آن آدم های 
که تفکر غربی از آن دم  رشنالى 
که دو دو تا چهارتایی و  مى زند 

حسابگرانه زندگى مى کنند. 
داشتم مى گفتم، تا اینجای داستان 
فقط یک ایده داشتیم و یک تجربه 
چندساعته از اجرای موردکاوی 
در رویداد پیوند یک. طبیعى بود 
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کار بروم دنبال تشکیل تیم  که اوِل 
کســى بهتر از دکتر رازینى.  و چه 
کنش اولیه دکتر  یادم نیست وا
کار ایستاد.  رازینى چه بود ولى پای 
نشسته بودم در هیئت میثاق با 
که محمدامین  شهدای دانشگاه 
کلیت ایده  على احمدی را دیدم و 
گفتم، مشتاقانه پذیرفت  را به او 
و به تیم پیوســت. در آن ایام با 
محمد جوادی، مشغول یک مقاله 
بودیم وقتى با او هم طرح بحث 
کردم، همراه شد. حاال چهار نفر 
بودیــم و یک ایده خام. آن قدر 
نشســتیم و حرف زدیم و حرف 
زدیم تا ایده پخته شد و به قول 
کار در آمد! متن یک  دوستان، 
موردکاوی را نوشتیم و پیش بینى 
که شرکت کنندگان احتمااًل  کردیم 
به ُنه طریق به چالش مطرح شده 
پاسخ خواهند داد و این حاالت 
را در شــش ســناریو جمع کردیم 
و بــرای هــر شــش حالــت هــم 
ســناریوهای متفاوتى نوشتیم و 
برای مرحله ســوم هم  داســتان 
کردیم. وب سایت  دیگری تهیه 
مدیرشو راه اندازی شد، استقبال 
عجیبى از طرح شــده بود، باید 
در دانشگاه امام صادق باشید تا 
کنید.  معنى این استقبال را درک 
داوری نتایج هم با سازوکارهای 
متفاوت و جدیدی انجام شد. 
کِل عید 98 ما به  خالصه اینکه 

گذشت ولى اختتامیه  کار  همین 
رویداد، نویِد یک حرکت متفاوت 
کار  را مى داد و انگار قرار نبود این 
کارآفرینى  کنار بگذاریم. ادعای  را 
ندارم ولى بگذارید راحت بگویم، 
کارآفرینى یک جور سبِک زندگى 
است، یک جور دیوانگى است، 
یک جور عشق است. اصاًل وقتى 
که ارزشى را خلق  حس مى کنى 
کرده ای و چیــزی به این جهان 
افزوده ای ســر از پا نمى شناسى 
و این خودش بزرگ ترین لذت 

عالم است ... .

وعده ما: اردوگاه دماوند
تازه مدیرشوی یک تمام شده بود 
و البته هنوز پسوند »یک« و »دو« 
هم نداشت، اصاًل قرار هم نبود 
کند. چند روز بعد، یکى  ادامه پیدا 
دیگر از بچه های انجمن علمى 
گفت، مى خواهیم  کرد و  مراجعه 
کمک شما مدیرشو دو را هم  به 
کنیم. آقای مالصادقى از  برگزار 
آن بچه های فعال و به دردبخور 
اســت و مى شــود روی حرفش 
کــرد. از یک ســو اصاًل  حســاب 
نمى خواستیم همان ایده قبلى 
کنیم و از طرف دیگر، بعد  را تکرار 
کنــدو و  از رویدادهــای پیونــد، 
مدیرشوی یک به این جمع بندی 
که آموزش مفاهیم  رسیده بودیم 
مدیریتى با این سبک، هم برای 
دانشجویان جذاب است و هم 

ماندگار. افتادیــم دنبال تکمیل 
تیم. چهــار نفر از قبل داشــتیم، 
دکتر حمیدیا و دکتر پاینده را هم 
کردیم و بعد از باال  به تیم ملحق 
کردن های بسیار، ایده  و پایین 

مدیرشوی دو هم متولد شد. 
کــه در روز  بــر ایــن شــد  قــرار 
چهارشنبه بیست ودوم تا جمعه 
بیســت وچهارم خــرداد 98 در 
رویــدادی  دماونــد،  اردوگاه 
کــه در آن مهــارت  کنیــم  برگــزار 
فهــم ســازمان از طریــق اســناد 
در  ســازمانى  گزارش هــای  و 
شــرکت کنندگان تقویــت شــود. 
مدیرشوی دو، به صورت تیمى 
و با هدایت مربی طراحى و اجرا 
گزارشى واقعى از عارضه یابی  شد. 
گروه  یک شرکت  را -که توسط یک 
حرفــه ای از مشــاوران مدیریت 
تهیه شده بود- در اختیار تیم های 
شرکت کننده )شش تیم چهار نفره( 
قرار دادیــم. بنا بود ایــن تیم ها 
به عنوان نامزدهای مدیرعاملى آن 
شرکت، فردای آن روز در حضور 
هیئت مدیره )کــه هیئت مدیره 
نیز جمعى از متخصصان و افراد 
حرفــه ای در این حــوزه بودند( 
بــه توضیــح میــزان فهمشــان از 
وضعیــت شــرکت پرداختــه و 
برنامه پیشنهادی شــان را برای 
کنند.  پیشبرد اهداف شرکت ارائه 
مدیرشــوی دو، آن قدر جذاب 
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کم کم  کــه ازآن پس  و زنده برگزار شــد 
مدیرشو، هویتى متفاوت یافت. 

اســتفاده از ابزارهــای بازی وار ســازی 
-گیمیفیکیشن- و تعریف نظام هایی 
برای جذابیت رویداد، زمینه را برای 
کرده  یادگیری هدفمند و پویــا ایجاد 
بود. از اختراع یک ارز ویژه مدیرشویی 
به نام »چوق«که در اختیار تیم ها قرار 
مى گرفت و مى شد با آن، تبادالتى انجام 
کالس ها  داد و از ظرفیــت منتورها و 
کارگاه های  کرد تا ابداع  و ... استفاده 
که بهتر از  بیست دقیقه ای تخصصى 
کالس های دوســاعته عمل مى کرد. 
چقدر اتفاقات جذابی در همین فرایندها 
رخ مــى داد. وقتــى شــرکت کنندگان، 
یک شــبانه روز بــرای پاســخگویی به 
چالش های این رویداد بیدار ماندند، 
کارشان را پرانرژی به اتمام رساندند و 
مى شد برِق یادگیری را در چشمانشان 
دید، خســتگى آن چنــد روز از تنمان 

خارج شد.

من هم یک میبدی ام
از همان رویــداد پیوند یک، قرار بود 
در تابســتان 97 با همــراه تعدادی از 
اساتید و دانشجویان در یک شرکت یا 
کارخانه، حاضر شویم و نه به صورت 
کارآموزی، بلکه به صورت یک زیست 
کار  واقعى بــرای حل مســئله در آنجا 
کار  کنیــم ولــى متأســفانه آن ســال هر 
که شــرکت یا ســازمانى را برای  کردیم 
که نشد.  کنیم، نشد  حضور هماهنگ 
دغدغه زیست در صنعت در دلمان 

مانده بــود و یک ایده پیاده نشــده، 
مثــل خوره افتاده بود بــه جانمان. از 
که دوست داشتیم  همان آرزوهایی 
کنیــم، از همان جنــس انجام  تجربــه 
کارها  کارهای نشدنى، از همان  دادن 
گیرودار  گر بشود چه مى شود. در  که ا
که  برگــزاری رویــداد پیونــد دو بودیم 
گذاشتیم  خواسته و ناخواسته اسمش را 
کردیم  مدیرشــوی ســه. باال و پاییــن 
کدام شرکت برویم؟ چند نفر را  که به 
کدام استادان همراهى مى کنند؟  ببریم؟ 
کنیم؟ اصاًل چه  کار  خانواده ها را چه 
نوع شــرکتى برویم؟ چند نفر را در هر 
شرکت جا بدهیم؟ و ده ها سؤال دیگر 
کار  که هرکدامشان برای نشدن یک 
گر دیوانه نباشى ... . کافى است البته ا

پیشنهادهایی داشتیم، از شرکت های 
گرفته تــا همدان و  موجــود در تهران 
کاشان و جاهای دیگر ولى قرعه افتاد به 
نام میبد! در یک فضای ذهنى ابرآلود 
و مبهم، با دکتر رازینى همراه شدیم و 
رفتیم میبد، البته با خانواده و با پراید 
عزیزم! از جنس همان دیوانگى هایی 
گفته بودم. خانواده را هم  که پیش تر 
کرده  که هم سیر و صفایی  برده بودم 
باشــند و هم تنها نباشــم و هم اینکه 
کل دوره هــم  دســتمان بیایــد آیــا در 
مى توانیــم خانواده هــا را ببریــم یا نه. 
کردیم  کیلومتر رانندگى  خالصه ششصد 
و رســیدیم میبــد. بــا همراهــى برخى 
عزیزان ازجمله پدر دوست عزیزمان 
آقای مالصادقى –که امسال در مسیر 
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پای صحبت مدیران مجموعه 
هم بنشینى و از عینک  آن ها هم 
کنى. تازه آن وقت  مسئله را نظاره 
ظرفیت های رشــته ی مدیریت 
را بیشتر درک مى کنى و این ها، 
حداقِل توشــه ما از مدیرشــوی 

سه بود.
راستى محل اسکان مان در طول 
دوره در دانشــگاه میبــد بــود، 
کارکنانى شایســته.  بــا اســاتید و 
جلسه اختتامیه مدیرشوی سه 
در همــان محــل دانشــگاه میبد 
برگزار شــد بــا حضــور نمایندگان 
شرکت ها، اساتید دانشگاه میبد 
و فرماندار این شهرستان. بچه ها 
کارگری شــان آمده  با لباس های 
بودند. جمله رئیس دانشگاه میبد 
گفت: »وقتى وارد  که مخلصانه 
جلسه شدم و این دانشجوها را با 
کارگری دیدم از شوق، اشک  لباس 
در چشمانم حلقه زد« از خاطرم 
نخواهد رفت و جمالت معروف 
که به نمایندگى  یکى از دانشجویان 
از همه در جلسه اختتامیه، مطلبى 
گفت »گرچه  کرد و در پایان  را ارائه 

بچه ها با لباس های کارگری شان آمده بودند. جمله رئیس دانشگاه میبد 
که مخلصانه گفت: »وقتی وارد جلســه شدم و این دانشجوها را با لباس 
کارگری دیدم از شوق، اشک در چشمانم حلقه زد« از خاطرم نخواهد رفت 
و جمالت معروف یکی از دانشــجویان که به نمایندگی از همه در جلسه 
گرچه اهل خوزستانم ولی  اختتامیه، مطلبی را ارائه کرد و در پایان گفت »
امروز می گویم من هم یک میبدی ام، چون یک هفته در آن زندگی کرده ام، 
چون عاشق پیشرفت میبدم، چون عاشق پیشرفت ایران عزیز هستم« 

همواره در ذهن ها خواهد ماند ...

برگشــت از پیــاده روی اربعیــن، 
گونه داشــت-  مرگى شــهادت 
کاشــى صحبت  با چند شــرکت 
که  کردیم  کردیم و چقدر ســعى 
بفهمانیم برای بازدید نمى آییم و 
کت وشلواری رفتار  نمى خواهیم 
کردند آن  کنیم و چقدر همراهى 
شــرکت ها و چــه نیک مردمانى 
هستند اهالى میبد و اردکان. و 
چقدر خدا، هوای ما را داشت 
و چقــدر اهــل قنــات و قنوت و 
قناعت اند این مردمان. دو هفته 
بعد یعنى در بیست وهفتم تیرماه، 
25 دانشجو و چهار هیئت علمى 
–که با خانواده آمده بودند- در 
گرمای مرداد ماه در شرکت های 
کاشى میبد حاضر بودند و با شعار 
کردند  کار  کارگر باشیم«  »یک هفته 

و لذت بردند و آموختند.
مدیرشوی سه با هدف تقویت 
توان فهم سازمان از طریق حضور 
و زیست در آن برگزار شد، بچه ها 
را در تیم هــای شــش نفره جای 
داده بودیم و مربی گری هر تیم را 
به یکى از اساتید سپردیم. بچه ها 
از صبح با یک سرویس و با لباس 
کارگری شرکت ها، در شرکت حاضر 
کاری به  مى شدند و یک شیفت 
ک،  کارگر در بخش خا مانند یک 
بخش لعاب، بخش پرس، بخش 
کار  کوره، بخش بسته بندی و ... 
مى کردند و شب ها هم جلسات 

تحلیل و بررســى برگزار مى شــد. 
در ایــن بین از دکتر حســن زاده 
کــه صمیمانه  و دکتــر پیرملکــى 
همراهمان بودند ممنونم، دکتر 
که جای  رازینى و آقای جوادی 
خود دارند. فهممان نسبت به 
صنعت در آن دوره یک هفته ای 
که امروز احساس  کرد  آن قدر رشد 
مى کنم بازدیدهای چندساعته 
کارخانه ها، چیزی فراتر از یک  از 
کاری  بازی نیست. به لطف خدا، 
که در آن ایام در قالب مدیرشو 
انجام شــد، در دانشــکده های 
مدیریــت بی نظیر بوده اســت و 
قطعــًا ظرفیت الگوســازی برای 
رشته های علوم  انسانى و چه بسا 
فنى و مهندسى را نیز دارد. وقتى 
کار مى کنــى و  کارخانــه  کــف  در 
کارگــران هم کالم و هم ســفره  با 
مى شوی بسیاری از انگاره های 
ذهنــى ات بــه هــم مى ریــزد، 
که تا دیروز، هیچ  حس مى کنى 
نمى دانستى، آن وقت سؤال های 
دقیق تری داری. داستان زمانى 
که پس از آن  جذاب تر مى شود 

بچه ها با لباس های کارگری شان آمده بودند. جمله رئیس دانشگاه میبد که مخلصانه گفت: »وقتی 
وارد جلســه شدم و این دانشــجوها را با لباس کارگری دیدم از شوق، اشــک در چشمانم حلقه زد« 
از خاطــرم نخواهد رفــت و جمالت معروف یکی از دانشــجویان که به نمایندگی از همه در جلســه 
گرچه اهل خوزســتانم ولی امــروز می گویم من هم  اختتامیــه، مطلبی را ارائه کــرد و در پایان گفــت »
یک میبدی ام، چون یک هفته در آن زندگی کرده ام، چون عاشــق پیشــرفت میبدم، چون عاشــق 

پیشرفت ایران عزیز هستم« همواره در ذهن ها خواهد ماند ...
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اهل خوزستانم ولى امروز مى گویم 
من هم یک میبدی ام، چون یک 
کرده ام، چون  هفته در آن زندگى 
عاشق پیشــرفت میبدم، چون 
عاشق پیشرفت ایران عزیز هستم« 
همواره در ذهن ها خواهد ماند ...

ُسُقلمه
آدم هــا وقتى معتادند دوســت 
دارنــد دیگــران را هــم معتــاد 
کننــد، دیوانه هــا هــم از دیوانــه 
کــردن دیگــران لــذت مى برند، 
مدیرشویی ها هم از مدیرشویی 
شــدن دیگــران ... حــال یــک 
مدیرشویی معتاد دیوانه چه حالى 
دارد؟! یکى از آن دغدغه های 
کــه از  همیشــگى مان ایــن بــود 
ظرفیت اساتید بیشتری در اجرای 
رویدادهای مدیرشــو اســتفاده 
کنیم، تخصصى شــدن مفاهیم 
مدیرشــو و آموزه های آن، یکى 
دیگر از اهداف اصلى مان بود. 
احتمااًل دکتر چیت ســازیان -از 
اســتادان توانمند دانشــکده ی 

موردکاوی های طراحی شده به صورت مرحله ای بود و تبعات هر 
تصمیم در مرحله بعد، آشکار می شد. چهار موقعیت ریاست 
یــک دانشــگاه، مدیرعاملــی یک فروشــگاه زنجیره ای، ریاســت 
یک بیمارســتان خصوصــی و مدیرعاملی یک شــرکت تولیدی 
پوشاک برای شــرکت کنندگان در نظر گرفته شــده بود و بحران 
کرونــا هر چهار ســازمان و شــرکت را گرفتار خــودش کرده بود و 
، تصمیماتی از نوع  افراد با قرار گرفتن در جایــگاه این چهار نفــر

مدیریت بحــران اتخاذ می کردند.

مدیریــت به ویــژه در مباحــث 
رفتارســازمانى- حواســش نبود 
کــرد به همکاری!  که دعوتمان 
مــا هــم ازخداخواســته، قــرار 
بــه  را  شــد مدیرشــوی چهــار 
کاربســت علوم رفتاری  بررســى 
گســتره ی دانــش مدیریــت  در 
اختصــاص بدهیــم. در همــان 
ایام با آزمایشگاه مدیریت شهید 
چمران دانشگاه امام حسین؟ع؟ 
گرفتــه بودیم، طبق یک  ارتباط 
قانون نانوشته در برگزاری رویدادها 
که محیــط برگزاری رویــداد باید 
متفــاوت از محیط هایی باشــد 
کــه شــرکت کننده عادتــًا در آن 
حضور داشته است، دوره را در 
دی ماه 98 و با همکاری مسئولین 
دانشکده مدیریت دانشگاه امام 
حسین؟ع؟ در محل آزمایشگاه 
شهید چمران این دانشگاه برگزار 
کردیم و من در این میان با عجیب 
مردی آشــنا شــدم به نــام آقای 
علیخانزاده! با اضافه شدن آقای 
دکتر علیشیری و مؤسسه رسا به 
رویداد مدیرشــوی چهــار، برگ 
جدیدی در دفتر مدیرشــو ورق 
خــورد. در مدیرشــوی چهــار بــا 
استفاده از بازی های طراحى شده 
و آزمون های تحلیل شخصیت، به 
کاربردهای مطالعات  مرور برخى از 
رفتاری در مسائل مدیریتى با تمرکز 
کار تیمى، رهبری ســازمانى و  بر 

منابع انسانى پرداختیم. تجربه 
مدیرشوی چهار، زمینه ساز توسعه 
استفاده از قالب رویدادی برای 
بسیاری از موضوعات تخصصى 
شد. راستى تهران از پنجره های 
آزمایشگاه مدیریت دانشگاه امام 

حسین؟ع؟ دیدنى تر بود. 

کرونایی سالگردی 
نوروز 99، اولین سالگرد مدیرشو 
کرونا هم تصمیم  بود و امســال 
گرفته بود در جشن تولد مدیرشو 
حاضر شود، لذا مدیرشوی پنج 
را در قالــب مدیرشــو پــالس به 
کســب وکارهای  دســت وپنجه 
کرونا اختصاص دادیم.  مختلف با 
این رویــداد به صــورت مجازی 
و در ســه مرحله برگزار شــد؛ دو 
مرحله فردی و یک مرحله تیمى. 
در مراحــل فــردی، قــرار شــد 
شرکت کنندگان در موقعیت های 
مدیریتى -که به صورت موردکاوی 
بــرای آنــان تصویــر مى شــود- 
بپردازنــد.  تصمیم گیــری  بــه 
موردکاوی هــای طراحــى شــده 
به صورت مرحله ای بود و تبعات 
هر تصمیم در مرحله بعد، آشکار 
مى شد. چهار موقعیت ریاست 
یک دانشگاه، مدیرعاملى یک 
فروشگاه زنجیره ای، ریاست یک 
بیمارستان خصوصى و مدیرعاملى 
ک برای  یک شرکت تولیدی پوشا
گرفته شده  شرکت کنندگان در نظر 

موردکاوی های طراحی شده به صورت مرحله ای بود و تبعات هر تصمیم 
در مرحله بعد، آشــکار می شــد. چهــار موقعیت ریاســت یک دانشــگاه، 
مدیرعاملی یک فروشــگاه زنجیره ای، ریاست یک بیمارستان خصوصی 
و مدیرعاملی یک شــرکت تولیدی پوشاک برای شــرکت کنندگان در نظر 
گرفته شده بود و بحران کرونا هر چهار سازمان و شرکت را گرفتار خودش 
کرده بود و افراد با قرار گرفتن در جایگاه این چهار نفر، تصمیماتی از نوع 

مدیریت بحران اتخاذ می کردند.
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کرونا هر چهار سازمان  بود و بحران 
کرده  گرفتار خودش  و شرکت را 
گرفتن در جایگاه  بود و افراد با قرار 
این چهار نفر، تصمیماتى از نوع 
مدیریت بحران اتخاذ مى کردند. 
ارزیابــی  تیمــى،  مرحـــــــله  در 
کمیتى مدنظر  سیاست های حا
کــه افــراد،  بــود. بــه ایــن معنــا 
تیم هایــی ســه نفره ای تشــکیل 
که در آن   دادند و سیاست هایی 
ایام توسط دولت و مجلس برای 
کسب وکارها پیشنهاد و  کمک به 
اتخاذ شده بود به تیم ها عرضه 
که  شد و تیم ها با توجه به فهمى 
نسبت به سازمان ها و شرکت های 
کرونا در مرحله قبل داشتند  درگیر 
به ارزیابی میزان اثربخشــى این 
سیاســت ها پرداختند و به این 
طریق، فهمشان نســبت به هر 
سیاست و افق دیدشان نسبت به 
کمیت نسبت به  نوع پرداخت حا
موضوعات پیرامونى ارتقا یافت. 
رویداد مدیرشوپالس در قالبى 
مجــازی پیــش رفت و ســى روز 
کشــید و اختتامیه اش در  طــول 

اواخر فروردین 99 برگزار شد.

 یک شبهه، 
شاید هم یک سؤال

کارآفرینانه است  مدیرشو یک ایده 
یا یک شیوه آموزشى خالقانه؟ در 
تمام ایامى که مدیرشو داشت رشد 
مى کرد و پیش مى رفت، همواره 

بــه دو چیز توجــه مى کردیم: اواًل 
کار تکراری انجام نمى دهیم پس 
خالقیت در هر یک از رویدادهای 
مدیرشو جزو اصولمان بوده است 
که بنا به  و ثانیًا ترجیحمان این بود 
دالیلى، اولین تجربه هر رویدادی را 
در دانشگاه امام صادق؟ع؟ داشته 
کنار این دو، نگاه  باشیم ولى در 
کردن جریان  کارآفرینانه و تبدیل 
مدیرشو به یک برنامه تجاری قابل 
توســعه در بســترهای دیگر نیز از 
دغدغه هایمان بوده و هست. 

پیشنهادهایی برای پیاده سازی 
برخــى از رویدادهــای مدیرشــو 
کــز  در برخــى دانشــگاه ها و مرا
که به سبب  علمى هم داشتیم 
گاه مساعد  محدودیت وقت و 
نبودن شــرایط امکان پذیر نشد 
کردن مدیرشو  ولى انگیزه تجاری 
برایمان یک اولویت است و توسعه 
کیفى آن یک اعتقاد. از  کّمــى و 
تمامى  ایده های پیش برنده و از 
تمامــى همکاری های راهبردی 
هم استقبال مى کنیم. معتقدیم 
که مدیرشو، ارزش آفرین است و 
مى تواند در جریان آموزش های 
دانشگاهى به ویژه در رشته های 
مدیریت و اقتصاد نقشى درخور 
گرفته شده  ایفا نماید. بازخوردهای 
در پنج رویداد مدیرشو و مشاهده 
کارنامه عملکردی شرکت کنندگان 
که  آن یک تجربه زیســته است 

مى تواند به محک آزمون درآید. 
کــه  کالم ایــن اســت  خالصــه 
مدیرشو یک جریاِن زنده و بالنده 
اســت، هنوز جای رشــد دارد و 

جای رشددهندگى. 

و باید ...
کارآفرینى هم با خالقیت همراه 
اســت و هــم بــا ارزش آفرینــى و 
مدیرشــو هر دو این هــا را دارد. 
مى شــود برای آینده مدیرشو از 
گفــت از اینکه همچنان  بایدها 
کرد و  کار را حفظ  باید اصالــت 
بــه تکــرار نیفتــاد، از اینکه بومى  
بودن و بومــى ماندن رویدادها 
یک اصل است، از اینکه زمین 
کنید، از اینکه  هدفتان را دقیق تر 
در راستای توسعه جمعیتى اش 
گام های بزرگ تری بردارید، از اینکه 
به نوآوری هایتان پایبند باشید و 
ده ها توصیه مشــابه دیگر. ولى 
همه این ها، تئوری پردازی های 
بعد از عمل است، دنیا پر است 
از حرف، از قصــه، از خاطره، از 
آرزو! دنیــا پر اســت از ایده های 
تجربه نشــده، دنیــا پــر اســت از 
قصه های نوشته نشده، دنیا پر 
اســت از قله های فتح نشده. و 
خداوند فرصت های فراوانى را 
در پیش روی ما قرار داده است 
و البته استفاده از فرصت ها فقط 
یک چیز مى خواهد: اراده، فقط 

همین.
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همه یک امضا دارند
محمدرضا ارکان، وحید ولی

یادداشت هفتم

داستان یک امضا
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عمق فاجعه
 حمــــــــــــید، دوست دوران 
دبـــیرستانم بــود؛ در یـــــــکى از 
مدرسه های خوش نام پایتخت. 
کنکــور دادیــم؛ رتبه ی  ســال 90 
کنکــور، در شــاخه ی  دو رقمــى 
کثر  ریاضى-فیزیک شد و مثل ا
دو رقمى ها، انتخابش مهندسى 
برق دانشگاه شریف شد. چهار 
کارشناسى، جان  سال در مقطع 
کند و وقتى یک ترم مانده بود تا 
لیسانسش را بگیرد، از اساس تغییر 
رشــته داد. چون به این نتیجه 
که آدِم برق نیست.  رسیده بود 
گرفت و دســت  کّلــى مشــورت 
کنکور سراسری  آخر، مجددًا در 
95، این بار در شــاخه ی علوم 
کرد؛ رتبه اش زیر  انسانى شرکت 
کثر زیر  200 شد اما این بار، مثل ا
200 های علوم انسانى، حقوق 
را انتخاب نکرد. حمید، رشته ی 
مددکاری اجتماعى در دانشگاه 

عاّلمه طباطبایی را برگزید.
در این رشته و در این دانشگاه، 
کنــار حمیــد را،  صندلى هــای 
کرده اند  رتبه های 2000 به باال ُپر 
اما او از انتخابش راضى است و 
مثل ماهى در دانشگاه شنا مى کند؛ 
جان نمى کند. حاال او به سیستان 
و بلوچستان رفته است تا یکى از 
کلید  پروژه هــای مددکاریــش را 
بزنــد. حمید، امضــای خودش 

کرد...!  را باألخره پیدا 

 صادق یکى دیگر از دوستان 
دبیرستانم؛ در یکى دیگر از مدارس 

خوش نام پایتخت! 
شرکت در کنکور سال 90 ریاضى   •
کسب رتبه ی سه رقمى... و 
قبولى در رشــته ی مهندسى   •
نرم افزار دانشگاه شهید بهشتى

چهارسال تحصیل علم!   •
یــک تــرم مانــده بــه اتمــام   •
کارشناســى، تغییــر رشــته از 

اساس! 
کارشناسى  کنکور  شرکت در   •

علوم انسانى سال 95
قبولى در رشته ی مشاوره ی   •
دانشــگاه تهــران بــا انتخاب 

خودش! 
کاربلد  او حاال یک معّلم شده، 

و محبوب! 
صــادق امضــای خــودش را در 

کرد!  رشته ی مشاوره پیدا 
یـــــــــــــاســــــــــر، یــک ســاِل   
پیش دانشــگاهى را در هــوای 
رسیدن به معشوقش سوخت! و 
باألخره به آن رسید: دانشجوی 
پزشکى دانشگاه تهران شد! سه 
ســال بــا معشــوقه اش، زندگــى 
مشترک داشت و بعد یک طرفه 
او را طالق داد. حاال یاسر برای 
کافه دســت و پا  خودش، یک 
کافه اش مى چرخد و  کرده، چرخ 
کردن  از علِم پزشکى، در استریل 
کافه استفاده مى کند. لیوان های 

یاســر، امضــای خــودش را در 
کرد! »کافه چى« شدن پیدا 

کنکور دادم،   من هم سال 90 
همه مى گفتند حقوق بخوان، اما 
روان شناسى خواندم و از همان 
سال 90 در مدرسه، معّلم شدم! 
که  بعد از دو ســه ســال ســرم را 
باال آوردم، بین هم دوره ای های 
دبیرستانم مثل حمید و صادق و 
یاسر زیاد دیدم. تازه دبیرستان ما، 
على الظاهر از بهترین مدارس شهر 
بود. به آمار فارغ التحصیالن باالتر 
کردم، انصراف  از خودمان رجوع 
از تحصیلى ها، تغییر رشته ای ها 
و مواجهان با عدم تناسب شغل 
کم نبودند. احتمااًل شما  و رشته  
گر به اطرافیان خودتان نگاه  هم ا
کنید، معدودند تعــداِد افرادی 
که به رشــته ی تحصیلــى خود، 
واقعًا عالقه مندند، در آن حوزه 
کارشــان  کارند و از  مشــغول بــه 
لذت مى برند! و احتمااًل پسرعمو و 
پسرخاله ی شما هم مثل پسرعمو 
و پسرخاله ی من، بعد از چهارسال 
کسب  چرخیدن در دانشگاه و 
یــک مــدرک زوری، احســاس 
که آن رشته به دردشان  کرده اند 
نمى خورد و حاال در یک مغازه ی 
کاسبى مى کنند! انگار  کوچک، 
که وجود دارد  فرایند مرســومى 
این است: در دوران دبیرستان 
و مخصوصــًا پیش دانشــگاهى 

احتمااًل پسرعمو و پسرخاله ی شما هم مثل پسرعمو و پسرخاله ی من، 
بعد از چهارسال چرخیدن در دانشگاه و کسب یک مدرک زوری، احساس 
کرده اند که آن رشته به دردشان نمی خورد و حاال در یک مغازه ی کوچک، 
کاسبی می کنند! انگار فرایند مرسومی که وجود دارد این است: در دوران 
 پیش دانشــگاهی خوب درس بخوانم که رتبه ی 

ً
دبیرســتان و مخصوصا

خوبی بیاورم، با رتبه ام بتوانم رشــته ای را انتخاب کنم که شأن اجتماعی 
)همان کالس خودمان( و پول داشته باشد، چهار سال در دانشگاه چرخ 
بزنم، متوجه شوم که آن رشته، چیزی نبود که دنبالش می گشتم، باألخره 
با هر ضرب و زوری که شده لیسانس بگیرم، بعد به خودم بیایم که اصاًل 
من به درد این رشته می خوردم؟ از انجام دادن چه کاری احساس رضایت 

می کنم؟ من چه استعدادی دارم؟ کجا می توانم اثرگذار باشم؟

احتمااًل پسرعمو و پسرخاله ی 
شــما هــم مثــل پســرعمو و 
پسرخاله ی من، بعد از چهارسال 
چرخیدن در دانشگاه و کسب 
یــک مــدرک زوری، احســاس 
کرده اند که آن رشته به دردشان 
نمی خورد و حاال در یک مغازه ی 
کوچک، کاسبی می کنند! انگار 
فرایند مرسومی که وجود دارد 
این است: در دوران دبیرستان 
 پیش دانشگاهی 

ً
و مخصوصا

خــوب درس بخوانم که رتبه ی 
خوبــی بیــاورم، با رتبــه ام بتوانم 
رشــته ای را انتخــاب کنــم کــه 
شــأن اجتماعی )همان کالس 
خودمان( و پول داشته باشد، 
چهــار ســال در دانشــگاه چرخ 
آن  کــه  بزنــم، متوجــه شــوم 
رشته، چیزی نبود که دنبالش 
می گشتم، باألخره با هر ضرب 
کــه شــده لیســانس  و زوری 
بگیرم، بعد به خــودم بیایم که 
اصــاًل مــن بــه درد ایــن رشــته 
می خــوردم؟ از انجــام دادن چه 
کاری احساس رضایت می کنم؟ 
من چه اســتعدادی دارم؟ کجا 

می توانم اثرگذار باشم؟
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که رتبه ی  خوب درس بخوانم 
خوبی بیــاورم، با رتبــه ام بتوانم 
که شأن  کنم  رشته ای را انتخاب 
اجتماعى )همان کالس خودمان( 
و پول داشته باشد، چهار سال 
در دانشــگاه چرخ بزنم، متوجه 
که  که آن رشته، چیزی نبود  شوم 
دنبالش مى گشتم، باألخره با هر 
که شده لیسانس  ضرب و زوری 

که  بگیرم، بعد به خــودم بیایم 
اصــاًل مــن بــه درد ایــن رشــته 
مى خوردم؟ از انجام دادن چه 
کاری احساس رضایت مى کنم؟ 
کجا  من چه استعدادی دارم؟ 

مى توانم اثرگذار باشم؟ 
حاال من 24 ساله ا م و این سؤال ها 
گر  را از خودم مى پرســم. )تازه ا
انصاف داشته باشم و مثل حمید 
و صادق و یاسر با خودم روراست 
باشــم، حاضرم این سؤال ها را 
از خودم بپرســم وگرنه مى شوم 
کم  که تعدادشان  مثل بقیه ای 
هم نیســت و بعد از لیسانس با 
کمال نارضایتى در همان مســیر 
قبلــى طّى طریــق مى کنند، البد 
کنند!( چون نمى توانند ریسک 
کشــوری هــم عرایض  آمارهای 
کمتــر از  بنــده را تأییــد مى کنــد. 
بیســت درصد رضایــت شــغلى 
که  در بین شــاغلین و پژوهشى 
نشان داد نیمى از دانشجویاِن 
یکى از پرطرفدارترین رشــته ها، 
یعنى پزشکى، در یکى از بهترین 
دانشگاه ها، نسبت به رشته ی 

تحصیلى شان بی عالقه اند!
سؤال اینجاست: چرا دانش آموزان 
مسیر تحصیلى و شغلى خودشان 

را درســت انتخــاب نمى کننــد؟ 
بــا  مدرســه.  بــه  برمى گــردم 
دانش آمــوزان ســال دوازدهــم 
که در معرض انتخاب رشــته ی 
گعده مى کنم.  دانشگاهى هستند 
از آن ها مى پرسم مى خواهند چه 
کثر جواب ها  رشته ای بخوانند، ا

این گونه است: 
نمى دونم!  •

کنکور رو بدیم... حاال   •
باید ببینم رتبه ام چند میشه؟!  •
دانشــگاه آزاد، شــهریه چند   •

مى گیره؟ 
باید ببینم بابا چى میگه.  •

کار مدیریــت  بــازار  میگــن   •
خوبه... و...

گفت: حقوق! خوشــحال  یکى 
کردم حتمًا او عالقه  گمان  شدم، 
و استعداد واقعى خودش را پیدا 
کرده. پرسیدم: »چرا حقوق؟!«

گفت: داییم حقوق خونده،   •
بعــدش وکیل شــده! االنم 

وضعش خیلى خوبه...
تازه این هــا دانش آمــوزان یکى 
از مدارِس به ناِم تهران بودند! 

فرمــول زیر، عمق فاجعه را بهتر 
نشان مى دهد: 

فرمول را میشه در جای 
کرد. مناسب وارد 

تعداد قابل توجهی از دانشجویان × سال هایی از عمرشان را که در رشته ای تحصیل می کنند = فاجعه ی تخریب منابع انسانی
}دانشجویانی با این ویژگی ها:  به رشته شان عالقه ندارند!  /  در آن استعداد ندارند!  /  در آن حوزه مشغول به کار نمی شوند!  /

احساس می کنند در حوزه ی دیگری موّفق ترند! {
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تولد مسئله
چرا اینگونه است؟ مقصر کیست؟ 
خــود دانش آمــوز؟ مدرســه؟ 
والدیــن؟ آمــوزش و پــرورش؟ 
رسانه؟ چه الگویی برای هدایت 
تحصیلى و شــغلى نوجوانان در 
کشور ما وجود دارد؟ آیا در مدارس 
ما، مدلى برای رغبت ســنجى و 
استعدادسنجى دانش آموز وجود 
دارد؟ تــا چــه میــزان نوجوانان 
گاهى دارند؟  ما، مهارت خودآ
گاهى  چگونه مى توان این خودآ

کرد؟  را ایجاد 
سؤال متولد شد. مسئله ایجاد 
شد. و من مى دانستم رسیدن به 
پاسخ مناسب برای این سؤال ها: 
گروهى  یعنى چندین سال تالش 
که دغدغه ی تربیــت و معلمى 

دارند! 
بعد از توّلد سؤال، نوبت به تشکیل 
که یک  تیم رســید. تیــم جوانى 
شاخصه ی اصلى داشت: همه 
که مثل  معلم بودنــد! معّلمینى 
کّله شــان بوی قرمه ســبزی  مــن 
از  و  بودنــد  مــى داد، خــاّلق 
نزدیــک، تجربه های ملموســى 
که عمق  با دانش آموزان داشتند 
کرده بودند. یک  فاجعه را درک 
تیــم چهارنفره بــا تخصص های 
روان شناسى، مشاوره، مدیریت 
و حقوق. یکى معاون پرورشــى 
مدرسه، یکى دبیر ادبیات، یکى 

معلم تفکر و سبک زندگى و دیگری 
مطالعات اجتماعى.

این تیم چهارنفره آبان ماه سال 
کوچــک پرورشــى  96 در اتــاق 
گــرد هــم آمــد تــا بــا  مدرســه، 
دغدغــه ی استعدادســنجى و 
تحصیلــى  و  شــغلى  هدایــت 
کسب وکاِر خالق  نوجوانان، یک 
که هم  کسب وکاری  راه بیندازد. 
چرخ دنده های ذهنمان را برای 
یک وظیفه ی تربیتى به حرکت 
درآورد و هــم در آینــده، چــرخ 
زندگیمان را از لحاظ اقتصادی 

بچرخاند!
حدود شش ماه، اولین و آخرین 
مأموریت تیم شده بود رصدگری 
کتاب ها و مقاله های داخلى  از 
گرفته تا بررســى مدل  و خارجى 
مرسوم آموزش وپرورش و مدارس 
و مؤسســات روانشناســى برای 
استعدادسنجى و هدایت شغلى و 
تحصیلى. یادم میآید یک روز کامل 
کفش های آهنى پوشیدم  که  را 
و همه ی انتشاراتى های تربیتى 
و روانشناختى خیابان انقالب را 
زیروروکردم. حاصلش شد حدود 
کتاب به دردبخور با  َده دوازده 
موضوع استعدادسنجى و هدایت 
شــغلى و تحصیلــى نوجــوان. 
کتاب ها بین ما پخش شد و هر 
جلسه یکى از اعضا، خالصه ی 
کتاب را ارائه مى داد. بعدًا  یک 

کتاب مجازی  کم کم یک بانک 
کوچــک در ایــن حوزه تشــکیل 
دادیــم. یکــى دیگر از دوســتان 
که دستى بر آتش جست وجوی 
مجــازی داشــت، ســایت ها و 
کرد و  مقاله های مرتبط را بررسى 
بعد از آن سراغ مدیران و مشاوران 
گون رفتیم )با  گونا مدرسه های 
که خودمان در چند مدرسه  این 
کار بودیم، اما به آن  مشغول به 
گسترده تری  کتفا نکردیم تا طیف  ا
کرده باشیم(.  از مدارس را رصد 
ســؤال اصلــى مــا از مدیــران و 

مشاوران مدارس این بود:
کــه ســالیان تحصیلى از  با ایــن 
ابتدایی تا دبیرستان پروژه های 
گــون آموزشــى  گونا متعــدد و 
و پرورشــى در مــدارس انجــام 
مى شــود، چرا هنــوز دانش آموز 
دبیرســتانى نمى دانــد عالقــه، 
اســتعداد و مهارت هایــش در 
کدام حوزه است؟ مدل هدایت 
شغلى و تحصیلى در مدرسه ی 
شــما چگونــه اســت؟ پاســخ ها 
کلى  نگران کننده بــود. بااین که 
اتفاق خوب در بعضى مدرسه ها 
مى افتاد و دانش آموزان، تجربیات 
متفاوتى از رباتیک تا تشریح بدن 
کارونى  موش و ســاختن پــل ما
و ســرودن قطعــه ی شــعر ادبی 
داشتند، اما تقریبًا هیچ مدل جامع 
و یکپارچه ای برای تبدیل کردن 
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این تجربه ها به سرنخ هایی برای 
رغبت سنجى و استعدادسنجى 
که  نوجوان وجود نداشت؛ مدلى 
بتواند با استفاده از بازخوردهایی 
که از خود دانش آموز در حوزه های 
کند تا  کاری  مختلف مى گیــرد، 
او خــودش را بهتــر بشناســد و 
دست به انتخاب مسیر شغلى 

و تحصیلیش بزند.

و امضا، متولد می شود...
حاصل این رصدگری و مشورت 
کارشناســان حوزه ی تعلیم و  با 
تربیت، یک سند بیست صفحه ای 
کم و  که در آن با توجــه به  شــد 
کاستى ها و نقاط ضعف مدل های 
که برای  موجــود، َده راهبــردی 
رسیدن به هدفمان باید مدنظر 
قرار مى دادیم، احصا شد. راستى، 
اسم مرکز ما شد مرکز امضا؛ چون 
معتقد بودیم عالقه ها، استعدادها 
و مهارت هــای هــر نوجــوان و 
همین طور مسیر شغلى و تحصیلى 
او منحصربه فرد است؛ مختص 
خود اوســت مثل اثر انگشت یا 
که هویــت منحصربه فرد  امضــا 

ما را نشان مى دهد.
کثــر  راســتش را بخواهیــد، در ا
کــز آموزشــى  مؤسســه ها و مرا
برای هدایت تحصیلى و شغلى 
نوجوان، چیزی جز یک یا چند 
تست روانشناسى غیربومى، یک 
یا چند جلسه ی مشاوره و تعیین 

تکلیف سلیقه ای برای نوجوان 
کــه در مرکز  ندیدیــم. اّما چیزی 
امضــا به دنبال آن بودیم بســیار 
متفاوت بود. ما فرایند هدایت 
شــغلى و تحصیلى نوجوان را از 
جنس انتخاب دانستیم و برای 
این فرایند، یک چهارگانه در نظر 

گرفتیم:
1. انتخابگر: نوجوان با همه ی 
رغبت ها، توانایی ها، استعدادها 

و ارزش هایش و....
2. انتخاب ها: شغل های پیش 

روی هر داوطلب )گزینه ها(. 
مهــارت  انتخـــــــــــابگری:   .3

تصمیم گیری.
گروه  4. محیط: خانواده، مدرسه، 
که هر یک به  هم ساالن و رسانه 
نوعى بر این انتخاب اثرگذارند.
و مى دانســتیم در طراحى مدل 
هدایتگــری مرکــز امضــا بایــد از 
شیوه های رایج فاصله بگیریم و 
امضای خودمان را داشته باشیم. 
در اینجا به اختصار به چند نمونه 

از این راهبردها اشاره مى کنم:
1. عرصه ی عمل، 

بهترین راه سنجش
ارزیابــی نوجــوان با تســت های 
بازی هــا،  شــامل  عملکــردی 
کارگاه ها و شبیه سازی ها. در این 
که  نوع از ســنجش نقاب هایی 
نوجوان در تست های روانشناسى 
کاغــذی روی  بــه روش قلــم و 

گذاشــته  کنــار  صورتــش دارد، 
مى شود و خوِد واقعیش آشکار 
خواهــد شــد. ضمــن این کــه با 
حضور در عرصه های عملیاتى 
بطور مســتقیم و غیرمســتقیم با 
گون نیز  گونا مشاغل و رشته های 
آشنا مى شود و از نزدیک و طى 
تجربه ای ملموس آن را مى چشد. 
برای مثــال، وقتــى مى خواهیم 
که یــک نوجوان  متوّجه شــویم 
استعداد نّجاری دارد یا خیر، در 
عــوض این که در این بــازه از او 
سؤال بپرسیم، او را در موقعّیتى 
که از نزدیک نّجاری  قرار مى دهیم 

کند. را تجربه 
2. ارزیابی به روش 

36۰ درجه
عالوه  بر نوجوان نظر دیگران را 
در ارتبــاط با او جویا مى شــویم، 
که بیش ترین شناخت را  دیگرانى 
از او دارند و در عرصه های مختلف 
با او در ارتباطند. والدین، دوست 
صمیمى و معلم نوجوان، هریک 
به نحوی مى توانند شناخت ما را از 
که  کنند؛ چرا کامل تر  شخصیت او 
هریک از این سه دسته، نوجوان را 
گون فرزندی،  گونا در سه عرصه ی 
گردی سنجیده اند.  دوستى و شا
کمک  این گونــه دیگرارزیابی به 

خودارزیابی مى آید.
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3. استمرار دوره های سنجش
 ، یــج ا ر ر  تصــو ف  خــال بر
استعدادسنجى و هدایت شغلى 
و تحصیلى یک فرایند اســت و 
امکان ندارد در یک یا دو جلسه 
صورت بگیرد. لذا مرکز امضا با 
برنامه ریزی مجزا برای هریک از 
مراحل رشدی، مدل هدایتگری 
خود را مستمر مى بیند و پرونده ی 
گاهى برای نوجوان طى هر  خودآ
دوره ی تحصیلى به شکل تدریجى 
کنش های  که از وا با سرنخ هایی 
گرفته مى شــود تکمیل  خــود او 

خواهدشد.
4. محورّیت شغل

در مرکــز امضــا به جــای عبــارت 
هدایــت تحصیلــى و شــغلى از 
عبارت هدایت شغلى-تحصیلى 
اســتفاده مى شــود. ماحصــل 
خودشناسى نوجوان این نیست 
کدام رشته ی تحصیلى  که باید در 
که در  درس بخواند، این است 
کدام جایگاه شغلى مؤّثرتر است 
و رضایت شغلى دارد. رشته ی 
تحصیلــى از اســاس مفهومــى 
کــه بــا مشــاغل  نامعّیــن اســت 
متفاوتــى در ارتبــاط اســت و هر 
یک از مشاغل شایستگى مربوط 
بــه خــود را دارد. اّمــا درمقابل، 
شغل مفهومى نسبتًا معین دارد 
که شایستگى های خاصى مى توان 
برای آن برشمرد. لذا در مرکز امضا 

در مرکز امضــا به جای عبارت هدایت تحصیلی و شــغلی از عبارت هدایت شــغلی-
تحصیلی اســتفاده می شــود. ماحصل خودشناســی نوجوان این نیســت که باید در 
کدام رشــته ی تحصیلــی درس بخواند، این اســت که در کــدام جایگاه شــغلی مؤّثرتر 
اســت و رضایت شغلی دارد. رشته ی تحصیلی از اســاس مفهومی نامعّین است که 
با مشــاغل متفاوتی در ارتباط است و هر یک از مشــاغل شایستگی مربوط به خود 
 معیــن دارد که شایســتگی های خاصی 

ً
را دارد. اّما درمقابل، شــغل مفهومی نســبتا

گاهی نوجوان نسبت به  می توان برای آن برشمرد. لذا در مرکز امضا قراراست فرایند آ
 انتخاب 

ً
عالقه ها، استعدادها و مهارت هایش به انتخاب شغل منجر شود نه صرفا

رشته ی تحصیلی.

گاهى نوجوان  قراراست فرایند آ
نسبت به عالقه ها، استعدادها 
و مهارت هایش به انتخاب شغل 
منجــر شــود نــه صرفــًا انتخــاب 

رشته ی تحصیلى.

امضا، مرِد عمل می شود...
ما برای رســیدن به همه ی این 
کاغذ به آن  که روی  آرمان هایی 
رسیده بودیم، باید یک پروژه ی 
عملیاتى در  نظر  مى گرفتیم تا ببینیم 
چند تا از این آرمان های آسمانى 
ما روی زمین مى آید. با جلسه ها 
و مشــورت های فراوان باألخره 
اولین پــروژه ی مرکز امضا معین 
شد: طرح جامع انتخاب رشته ی 

سال دوازدهم.
کردیم  سال دوازدهم را انتخاب 
گام بــا چالش ها و  تــا در اولیــن 
کــه یــک نوجوان  مســئله هایی 
هجده ساله برای انتخاب رشته ی 
دانشــگاهى دارد آشــنا شویم و 
سپس بتوانیم به نوعى مهندسى 
گره ها را  کنیــم و ایــن  معکــوس 
با پروژه های آتى، در سال های 
که مى دانستیم  کنیم. چرا پایه باز 
جایگاه استعدادسنجى و هدایت 
شــغلى و تحصیلى، ســنین پایه 

است.
برای طّراحى مدل انتخاب رشته ی 
دانشگاهى امضا حدود سه ماه 
زمان صرف شد و باألخره در مرداد 
ماه ســال 97 این طــرح به اجرا 

رسید. ســال اول، ســه مدرسه 
کردند.  در طــرح امضــا شــرکت 
طرح مخصــوص دانش آموزان 
رشته ی علوم  انســانى بود و در 
آن هــر داوطلــب شــش روز بــا 
مرکز امضا همراه مى شــد. سال 
دوم َده مدرســه در طــرح امضا 
کردند و طرح هم برای  شــرکت 
دانش آموزان رشته ی علوم  انسانى 
و هم برای دانش آموزان رشته ی 
ریاضــى اجــرا شــد و بــا توجه به 
که نســبت به ســال  اصالحاتى 
اول داشت، هر داوطلب هشت 
روز با مرکز امضا همراه مى شد )در 
این دو سال، طرح فقط در استان 
تهران و با همکاری مدارس برتر 

پایتخت به اجرا رسید(.
طرح جامع انتخاب رشته ی امضا، 
در واقع چیزی فراتر از یک انتخاب 
رشته بود. طرح جامع، یک سفر 
که در آن داوطلب  هشت روزه بود 
خودش را در آینه ی تست های 
گــون، دیگری هــای مهــم و  گونا
مشــاور اختصاصیش مى دید و 
با عالقه ها، مهارت ها و ارزش های 
خودش آشنا مى شد، به درجه ای 
گاهى مى رسید و نسبت  از خودآ
به مشاغل متناسب با شخصیتش 
کیستم  اطالع پیدا مى کرد. من 
کاری مى خورم؟  و بــه درد چــه 
ضمــن پاســخ بــه ایــن پرســش 
انتخاب رشته هم انجام مى شد. 

در مرکز امضا به جای عبارت 
هدایــت تحصیلی و شــغلی 
از عبــارت هدایت شــغلی-
تحصیلی استفاده می شود. 
ســی  شنا د خو حصــل  ما
نوجوان این نیست که باید 
در کــدام رشــته ی تحصیلــی 
درس بخواند، این است که 
در کدام جایگاه شغلی مؤّثرتر 
است و رضایت شغلی دارد. 
رشــته ی تحصیلی از اساس 
مفهومــی نامعّین اســت که 
با مشاغل متفاوتی در ارتباط 
اســت و هر یک از مشــاغل 
شایســتگی مربوط بــه خود 
را دارد. اّمــا درمقابــل، شــغل 
 معین دارد 

ً
مفهومی نســبتا

کــه شایســتگی های خاصی 
می تــوان بــرای آن برشــمرد. 
لذا در مرکــز امضا قراراســت 
گاهی نوجوان نسبت  فرایند آ
بــه عالقه هــا، اســتعدادها و 
مهارت هایــش بــه انتخــاب 
 
ً
شــغل منجر شــود نه صرفا

انتخاب رشته ی تحصیلی.
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برخى تفاوت های امضا با سایر 
مؤسسات انتخاب رشته در این 

موارد بود:
ه ی  ز و ر هشــت  ینــد  ا فر  .1
خودشناسى و هدایت شغلى و 
تحصیلى به جای شیوه ی مرسوم 

یک ساعته و یا دوساعته.
آزمــون  هفــت  برگــزاری   .2
روانشناختى برای کشف رغبت ها، 
توانمندی ها، ارزش ها و هویت 

داوطلب.
3. دیگرارزیابی: بازخوردگیری از 
والدین، دوست صمیمى و معلم، 
پیرامون شخصیت داوطلب در 
قالب فرم ها و مصاحبه های نیمه 

ساختار یافته.
کارنامــه ی شــغلى  4. ارائــه ی 
)مشاغل متناسب با شخصیت 

هر داوطلب(.
5. معرفــى رشــته ها و شــغل ها 
گسترده و تخصصى  به صورت 
)همایــش دوروزه بــا بهره گیــری 
از نظــر افــراد شــاخص راضــى و 
ناراضى از هر رشته و نیز دعوت 
از صاحبان مشاغل برای معرفى 
شغل و شبیه سازی هر شغل برای 

داوطلب(. 
6. پنج ساعت زمان اختصاصى 

مشاوره برای یک داوطلب.
طــرح جامــع امضــا مــرداد 98 
کالس هــا و ســالن همایــش  در 
دانشــکده ی عمــران دانشــگاه 

خواجــه نصیرالدیــن طوســى با 
کمــک و همراهــى یــک نیــروی 
بــرای  انســانى هشــتاد نفــره، 
داوطلبیــن ورود بــه دانشــگاه 
که  برگزار شد. الزم به ذکر است 
درآمد امضا از این پروژه، عالوه 
که هر   بر هزینه ی شرکت در طرح 
داوطلب آن را پرداخت مى کرد، 
به فروش ویدئوهای تولیدی امضا 
اختصاص داشت. سازمان صدا و 
سیما هشت ویدئوی تولیدی امضا 
با عنوان »ماست من ترشه« را 
که در آن افراد راضى  کرد  خریداری 
و ناراضــى از هر رشــته در قالب 
مناظره، بــه بیان مزایا و معایب 
آن رشته ی خاص برای خودشان 
مى پرداختند. این مجموعه با نام 
کارت« در مرداد 98 روی  »برو پی 
گر  آنتن شبکه ی سه سیما رفت. ا
کسب وکاری نوپا و  مرکز امضا را 
خاّلق در حوزه ی تعلیم و تربیت 
در نظر بگیریم، باید بگوییم این 
کسب وکار در سال های اول و دوم 
فّعالیت خود از لحاظ اقتصادی 
زیــان ِده نبــوده و با یــک همت 
جوانانه و امیدبه آینده در حال 

حرکت است.

هنوز، اول راه است...
هرچند ما هنوز در ابتدای راهیم 
گردنه های پر پیچوخم زیادی  و 
پیش روی ماست. در اینجا به 

برخى از اهــداف آتى مرکز امضا 
اشاره مى کنم:

1. تهیــه و تولیــد یــک برنامــه ی 
تلویزیونــى بــا موضــوع هدایت 

شغلى و تحصیلى نوجوان.
2. ارائه ی خدمات خودشناسى 
و هدایت شغلى و تحصیلى در 
بســتر آنالیــن، بــرای دسترســى 
کشور تحت  عموم دانش آموزان 

سامانه ی یکپارچه ی امضا.
ی  ز با شــهر ی  ز ا نــد ه ا ا ر  .3
رغبت ســنجى و مهارت سنجى 
نوجــوان به صــورت فیزیکــى و 

مجازی.
4. طراحــى مــدل بــرای ســایر 
مراحل رشدی پیش از دبستان 

تا پیش دانشگاهى.
کــه نوجوانــان  بــه امیــد روزی 
مستعد ســرزمین ما مثل حمید 
و صادق و یاسر، عمرشان را در 
که بــرای آن ســاخته  زمینــه ای 
نشــده اند هدر ندهند و هرچه 
زودتر امضای زیبای خودشان 
که مثل  کنند. امضایی  را پیــدا 
اثر انگشت هویت منحصربه فرد 
ماست، عین خود ماست و نه 

مثل هیچ کس دیگر. 

کن! امضای خودت را پیدا
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آخـــر پای مان به 
مسجد باز شــد!

محسن مشرقی

یادداشت هشتم

ایــــــــده ای بـه نـــــــــام مســـــــــــــــــــجدݡکــــــــــــــــــــــــــــاال
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گرفت؟ کجا شکل  جرقه مسجدکاال از 
چنــد ســالى در رویش رســانه1متمرکز بــر پروژه های 
مسجدمحور بودیم. باشگاه ایده پردازان مسجدی، 
کتاب مســجد هســته ی مقاومت، ده ها مســتند، 
کوتــاه، موشــن گرافیک، پوســتر و... حاصل  فیلم 
این تمرکز چندساله بود. تمام اعضای تیم سابقه ی 
چندســاله ی فعالیت های مســجدی هم داشتند 
کار تیمى تجربه متفاوت تری از قبل برای  ولى این 

ما داشت.
که در مســجد مشــغول فعالیــت فرهنگى •  قباًل 

بودیم، دنبال حل مســائل جــاری محیط خود 
بودیم، ولى از زمانى به جای مسجد، به مساجد 
که پیش ازاین  فکر مى کردیم، نکاتى را مى دیدیم 

از نگاهمان مغفول مى ماند.
بسیاری از فعالیت ها در مسجد، فارغ از تأثیرات • 

از و بــر دیگر مســاجد هم جوار بــود. درحالى که 
بســیاری از محدودیت ها با ظرفیت های دیگر 
مســاجد قابل حــل بود. تــا آن روز بــه وضعیت 
کوسیســتم مسجد از باال نگاه  بازیگران داخل ا

نکرده بودیم.
که در مسجد، با حمایت خیرین و •  پیش آمده بود 

کمک های مردمى، وسیله ای موردنیاز را با عجله 
کارآمد نبود.  کرده بودیم. اما آن وسیله  خریداری 
یا محصولى را مى خواستیم ولى تولیدکننده آن را 
کم نبود.  نمى شناختیم. و این جنس اتفاقات 
کاملى برای  کســى تحقیق جامــع و  چرا؟ چون 
کیفیت محصوالت مسجدی انجام نداده بود و 
بررسى دقیق، نیازمند وقت و تمرکز و هزینه بود 
که برای یک نیاز از یک مســجد توجیه منطقى 

نداشت. 

1- www.rooyeshresane.ir

این هم نشینى با مسجد و اهالى مسجد سؤاالت و 
ایده هایی رو به ذهن خالق تیم ما متبادر مى کرد:

کشور به همین مسائل مسجد •  چند مسجد در 
ما دچار هستند؟ در دنیا چند مسجد؟

خرید لوازم و تجهیزات مســجدی، تهیه اقالم • 
کار مرســوم اهالى  فرهنگــى، هدایــا، جوایز و.. 
کدام  کســى مى دانــد  مســجد اســت. اما چــه 
کیفى الزم برای استفاده در  وســیله اســتاندارد 

مساجد را دارد؟
چرا برای برخى نیازهای عمومى مسجد، وسایل • 

کاربــردی طراحى و توزیع نشــده  اختصاصــى و 
است؟

چرا برخــى تولیدکنندگان محصوالت فرهنگى، • 
با مشــکل فروش و عدم اتصال بــه بازار مواجه 
هستند؟ آیا مسجد به مثابه یک مرکز توزیع برای 

کند؟ محصوالت فرهنگى نمى تواند عمل 
فکرکردن به مسائلى از این دست ما را به یک نیاز 
اساسى رســاند. خأل سیســتم جامع توزیع وسایل 
موردنیاز مســاجد. ایده هایی در پاسخ به این نیاز 
گرفت. ازجمله نمایشگاه ساالنه نیازمندی های  شکل 
کارآمدی برای  مسجد، طراحى »نشان استاندارد 
مساجد« جهت درج روی محصوالت، راه اندازی 
فروشگاه فیزیکى لوازم موردنیاز مسجد، راه اندازی 
فروشگاه اینترنتى و دائمى تجهیزات مسجد و... . 
که چندین نهاد و ارگان  دولتى  برای ما جالب بود 
خود را متولى یا مرتبط با امر مدیریت مسجد مى دانند 
ولى تا پیش ازاین به چنین نیازی جواب اساســى 
نــداده بودند. ایــن ایده هــا را با افــراد مختلف در 
گذاشــتیم. برخــى از آن هــا از توان مــا خارج  میان 
بود، برخى از آن ها هم زیرســاخت های حقوقى و 
کار ما نبود.  که باز  قانونى و حکومتى مى خواست 

لیســتی از نیازمندی هــای 
مســاجد تهیــه کردیــم و بــه 
حدود 400 محصول رسیدیم. 
با تولیدکنندگان ارتباط گرفته 
شــد و به طــور موازی ســعی 
کیفــی  مالک هــای  کردیــم 
هــر محصــول را اســتخراج 
کنیــم. تمامــی داده هــا روی 
وب ســایت مســجدکاال قرار 
گرفتند. کارشناســان فروش 
شروع به پشــتیبانی سایت، 
بازاریابی دیجیتال و ارتباط با 
اهالی مسجد و تولیدکنندگان 
کردنــد. مــدت  مســجدی 
زیــادی نگذشــت کــه بیــن 
شــناخته  مســجد  اهالــی 
شدیم. حاال دیگر به واسطه 
ه  گا ر کا چنــد  ال  کا مســجد
تولیدی جدید شکل گرفته 
است. کارگاه های سابق تولید 
محصوالت مسجدی از کانال 
مســجدکاال فــروش دارنــد. 
برای حدود پنجاه نفر به طور 
غیرمســتقیم و هشــت نفــر 
به طــور مســتقیم کارآفرینــی 
ی  ســبت ها منا ر  د  . شــد
مذهبــی از سراســر کشــور 
ســفارش داریــم و چندیــن 
مســجد در خــارج از کشــور 
و صدهــا مســجد در داخــل 
تأمیــن و تجهیــز  را  کشــور 

کرده ایم.
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نهایتًا با توجه به ظرفیت های خودمان و ارتباطاتى 
گرفتیم، ایده  که با دســتگاه های مرتبط با این امــر 
فروشگاه اینترنتى برایمان جدی شد و »مسجدکاال« 

کرد. حرکت خودش را شروع 
کشور  هدف برای ما پر از جذابیت بود. بازار مساجد 
هر چند پخش و غیرمسنجم، ولى بکر و دست نخورده 
کشور، در همین  بود. ظرفیت 75 هزار مسجد در 
کمى نبود.  حدود حسینیه و ده ها هزار نمازخانه، بازار 
کشور را هم  به این اعداد داخلى، مساجد خارج از 
کافى جذاب بود. کنید. پس بازار به اندازه  اضافه 

برای دسترسى به این بازار به سراغ همان ارگان های 
دولتى رفتیم. حرف های عجیبى مى شنیدیم، تقریبًا 
کوسیســتم  هیچ نهادی اطالعات جامعى از این ا
که اسم و آدرس این 75  نداشت. حتى یکجا نبود 
هزار مسجد را داشته باشد. هرکدام بخشى از این 
گسترده و بسیار  اطالعات را داشتند. پس با بازاری 

متنوع مواجه بودیم.
کوسیســتم در  از طرفــى دیگر رفتــار بازیگــران این ا
گرفتیم  بسیاری از موارد شبیه به هم نبود. تصمیم 
گیرتــر  کات ســلیقه ای و نیازهــای فرا روی اشــترا
دست بگذاریم. لیستى از نیازمندی های مساجد 
کردیم و به حدود 400 محصول رســیدیم. با  تهیه 
گرفته شد و به طور موازی سعى  تولیدکنندگان ارتباط 
کیفى هر محصول را اســتخراج  ک های  کردیــم مال
کنیم. تمامى داده ها روی وب ســایت مســجدکاال 
کارشناسان فروش شروع به پشتیبانى  گرفتند.  قرار 
سایت، بازاریابی دیجیتال و ارتباط با اهالى مسجد 

کردند. و تولیدکنندگان مسجدی 
کــه بیــن اهالــى مســجد  مــدت زیــادی نگذشــت 
شــناخته شــدیم. حاال دیگر به واســطه مسجدکاال 
گرفته اســت.  کارگاه تولیــدی جدیــد شــکل  چنــد 

لیســتی از نیازمندی هــای مســاجد تهیه کردیــم و به حــدود 400 محصول 
رســیدیم. با تولیدکنندگان ارتباط گرفته شد و به طور موازی سعی کردیم 
مالک های کیفی هر محصول را استخراج کنیم. تمامی داده ها روی وب سایت 
مســجدکاال قرار گرفتند. کارشناســان فروش شروع به پشــتیبانی سایت، 
بازاریابــی دیجیتــال و ارتباط بــا اهالی مســجد و تولیدکنندگان مســجدی 
کردند. مدت زیادی نگذشت که بین اهالی مسجد شناخته شدیم. حاال 
دیگر به واسطه مســجدکاال چند کارگاه تولیدی جدید شکل گرفته است. 
کارگاه های ســابق تولید محصوالت مســجدی از کانال مسجدکاال فروش 
دارند. برای حدود پنجاه نفر به طور غیرمستقیم و هشت نفر به طور مستقیم 
کارآفرینی شد. در مناسبت های مذهبی از سراسر کشور سفارش داریم و 
چندین مسجد در خارج از کشور و صدها مسجد در داخل کشور را تأمین 

و تجهیز کرده ایم.

کارگاه های ســابق تولیــد محصوالت مســجدی از 
کانال مسجدکاال فروش دارند. برای حدود پنجاه 
نفر به طور غیرمستقیم و هشت نفر به طور مستقیم 
کارآفرینى شــد. در مناسبت های مذهبى از سراسر 
کشور سفارش داریم و چندین مسجد در خارج از 
کشور را تأمین و  کشــور و صدها مســجد در داخل 

کرده ایم. تجهیز 
به غیر از مســجدکاال، توریســم مذهبــى و صندوق 
قرض الحسنه حول مسجد حضرت ام البنین؟اهس؟ 
گرفته است. پستى وبلندی های مسیر  کاشان شکل 
کارآفرینى فرهنگى  مسجدکاال، درس های زیادی در 

که در ادامه به اجمال ذکر مى شود: به ما داد 
کارآفرینان فرهنگى خود باید از جنس •  همدردی: 

کامل مسئله ها، نیازها،  مشتری باشند. یا به طور 
کنند.  عالیق  و شرایط مشتری خود را درک 

خالقیت: خالقیت، ایده پردازی و نوآوری جزء • 
کارآفرین فرهنگى است. مایحتاج حیاتى یک 

شبکه سازی: داشتن یک شبکه قوی ارتباطى از • 
مشتریان، ذی نفعان، تأمین کنندگان و طرفداران 
کسب وکار فرهنگى است. این شبکه  الزمه یک 

را یا باید یافت و یا باید ساخت.
آزمایــش: ایده هــا و نوآوری های جدیــد را باید • 

گرفت و دوباره  کرد، بازخورد  آزمایش و ارزیابی 
که مخاطبان ما دائم در حال  برنامه ریخت. چرا

تغییر و تنوع هستند.
فرهنگ و اقتصاد: توجه توأمان به تأثیرگذاری • 

کار. فرهنگى و ارزشمندی اقتصادی 

 به امید سربلندی
کشورمان کارآفرینان فرهنگی 
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داســــتان 
اسبـاب بازی؛ 
ورژن صــــــــفر

حسین عباسی

یادداشت نهم

کمتر خبرگزاری و صفحه ای در فضای  دی ماه بود و 
که  کرد  مجازی در مورد اسباب بازی را مى شد پیدا 
حداقل یک خبــر درباره  »پنجمین جشــنواره  ملى 
کار نکرده باشد. هرچقدر هم  بازی و اسباب بازی« 
که به روز شــنبه هفتم دی ماه نزدیک تر مى شدیم، 
خبرهای بیشــتری مى آمد درحالى که شــوق وذوق 
رفتن بــه چنیــن جشــنواره ای برایم قابــل توصیف 
که بیشتر از خود  گرانى  نبود، شده بودم مثل تماشا

بازیکنان از بازی لذت مى برند!

کواال در راه جشنواره گاه  کارآ
از ابتدای ترم، برنامه ها و درس هایم را طوری تنظیم 
که این یک هفته جشــنواره را از دســت  کرده بودم 
ندهم. باألخره روز موعود فرارسید. همون اول صبحى، 
کودکان  کانون پرورش فکری  کردم و رفتم  کاله  شال و 

و نوجوانان در خیابان حجاب.
گرفته   همه آمده بودند، از تولیدکننده و بازی ساز 
تا طراح و سیاست گذار. همه جور آدمى هم بود؛ از 
که فقط  کسى  که دغدغه تربیتى داشت تا  کســى 
آمده بود پول دربیاورد. یکى مى خواست برندش را 
کند، دیگری مى خواست جنسش را بفروشد،  مطرح 
یکى آمده بود خودی نشــان بدهــد و برود و البته 

که ... . یکى مثل من هم آمده بود 

در جستجوی نمو
کردم. باید دنبال  گشت وگذار را در نمایشگاه شروع 
گمشده ام مى گشتم، باید هرچه زودتر جواب بعضى 
کــه حاال مثــل ابر باالی ســرم نقش  از ســؤال هایی 
مى بســتند را مى فهمیدم و یک به یک این ابرها را 
ک مى کردم. مخصوصًا اینکه همان اول بسم اهلل  پا
حرف یکى از مهمانان مراسم افتتاحیه نمایشگاه، 

کرده بود: ذهنم را به شدت به خودش مشغول 
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میلیــارد  ســه  رکــورد  »چیــن 
صادرات در ماه را زده اســت؛ 
یعنی صادرات اسباب بازی چین 
بیشتر از صادرات نفت در ایران 

است.«

جلوه  اول: لونه زنبور
که رفتم،  کنم اولین جایی  فکر 
مهم ترین جای نمایشــگاه بود؛ 
تولید کننده هــا.  ســالن  یعنــى 
کــه  کســانى  اینجــا پــر بــود از 
زندگى هایشان خالصه  مى شد 
در بازی و اسباب بازی. در همان 
گشــت وگذارهای اول فهمیــدم 
که  که اسباب بازی با آن  چیزی 
خیلــى از ماهــا در اولین برخورد 
به ذهنمان مى رسد فرق دارد. 
دیگر بازی و اسباب بازی، فقط 
یک وســیله بــرای ســرگرم کردن 
بچه ها و حتى بزرگ ترها نیست؛ 
هرکدامشان دنیایی جدیدند با 

کلى حرف و مفهوم. 
تنــوع محصــوالت و شــرکت ها 
برایــم جالب بــود. مى دانســتم 
کاًل ایــن صنعت، دو بخش  که 
اصلى دارد: یکى بازی یا همان 
GAME و دیگری اســباب بازی 
کوچک  یــا TOY. از خانواده ی 
اسباب بازی، چند تا عضو اصلى 
را در این نمایشگاه مى شد دید: 
عروسک  ها، مصنوعات بشری، 

کارت بازی ها1.  مهره  و صفحه ها و 
البته توی این جمع، شرکت هایی 
که بازی هــای فکــری و رومیزی 
تولید مى کنند، تعداد بیشتری از 
غرفه ها را به خودشان اختصاص 
گــر بخواهم چند  داده   بودنــد. ا
تــا از مطرح تریــن برندهــای این 
ســبک از بازی را نــام ببرم، باید 
به فکرآذیــن، هوپا، فکرآوران، 
مهارت افزا، بازی تا، بازی دوست 
کنم. این شرکت ها با  و.... اشاره 
که بعضى هایشان مثل  بازی هایی 
راز جنگل، قدمتى بیست ساله و 
بیشتر  رند، بازار بازی های فکری و 
گرفتند  رومیزی ایران را در دست 
و هرروز در حال تولید محصوالت 

جدیدتر و خالقانه تر هستند.
تنــوع  کــه  هــم  هرچقــدر  امــا 
محصوالت باال برود و محصوالت 
جدیدتر وارد بازار بشوند، بازهم 
برخى محصوالت جایگاهشان را 
کودکان دارند و به راحتى  در بین 
کنــار نمى رونــد.  از بــازار رقابــت 
کــه شــامل  مصنوعــات بشــری 
اســباب بازی های فیزیکــى مثل 
ماشین، لگو، توپ، وسایل خانه 
و... مى شــوند هم امسال مثل 
همیشــه بخــش قابل توجهى از 
غرفه ها را به خودشان اختصاص 
داده بودند. برندهای زرین تویز 
بــا  کــه  و درج  مدت هاســت 

1- ســایت برنامه ی توسعه ی زیست بوم 
www.ircreative.isti.ir شرکت های خالق

فاصله ی نسبتًا زیادی از بقیه ی 
تولیدکننده های این سبک، پیشى 
کــه یکــى از مهم ترین  گرفته انــد 
دالیل این برتری، تنوع و تعدد 
محصوالت این شرکت هاست. 
بعــد از ایــن دو شــرکت مطرح، 
برندهای کوشاتویز، کوشابلوکز، رد 
تویز  ، نوباوه، توی سیتی  ، تک توی، 
نیکوتوی و.... هم بخشى از بازار 
بزرگ اسباب بازی های فیزیکى 

را در اختیاردارند.
و  جدیــد  نســبتًا  گــروه  یــک 
کم جمعیــت این حــوزه، مربوط 
به سازه های چوبی است. این 
نوع محصوالت به دلیل طبیعى  
کم هزینه  بودن، مورداستقبال  و 
برخــى از مخاطبــان ایــن حــوزه 
قرارگرفتــه اســت. ولــى همیــن 
طبیعى بودن، ازجهت نظارت های 
کار  کیفیتى، اندکى  بهداشــتى و 
را سخت مى کند و به نوعى این 
بخش مى تواند به عنوان مزیت 
رقابتى برای تولیدکننده های این 

حوزه محسوب بشود.
که شاید  با خودم فکر  مى کردم 
از منظر یک تولیدکننده اهمیت 
که بازی  چندانى نداشته باشد 
کند ولى برای  کپی  را طراحى یا 
کمى  مــن خیلى فــرق داشــت. 
سخت است ولى در حقیقت باید 
کپی کننده ها  گفت من به سالن 
رفتــه بــودم نــه تولیدکننده هــا! 

با خــودم فکــر  می کردم کــه شــاید از منظر یــک تولیدکننــده اهمیــت چندانی 
نداشته باشــد که بازی را طراحی یا کپی کند ولی برای من خیلی فرق داشت. 
کمی سخت اســت ولی در حقیقت باید گفت من به سالن کپی کننده ها رفته 
بودم نه تولیدکننده ها! به نظرم تعداد بازی هایی که طراحی داخلی داشتند و 
از اصل ایرانی بودند، حتی به تعداد انگشــت های یک دست هم نمی رسید. 
البته عمــوم این کپــی کاران عزیز، کپی بودن بازی ها یشــان را قبول نداشــتند 
و می گفتند ایده ی  خودمان اســت! اگر اســباب بازی یک صنعت اســت پس 
برندینــگ می خواهد، پــس مالکیــت معنوی می خواهــد، پس هزار داســتان 
 با تغییر 

ً
دیگــر می خواهد. وقتی به راحتی می شــود یک بــازی خارجی را صرفــا

چند نام و شــخصیت و با حفظ تمــام منطق طراحی بازی در ایــران کپی کرد و 
به نام بازی ایرانــی وارد بازار کرد، طبیعی اســت که ایده پــرداز و طراح بومی و 
بازی ســاز داخلی هم انگیزه ای برای توســعه ی کار خودش نداشته باشد و او 

هم به کپی و تقلید بپردازد.
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که  بــه نظــرم تعــداد بازی هایی 
طراحــى داخلــى داشــتند و از 
اصــل ایرانــى بودنــد، حتــى بــه 
تعداد انگشت های یک دست 
هم نمى رسید. البته عموم این 
کپی بــودن  کپــی کاران عزیــز، 
بازی ها یشــان را قبول نداشتند 
و مى گفتند ایده ی  خودمان است!

گر اسباب بازی یک صنعت است  ا
پس برندینگ مى خواهد، پس 
مالکیت معنوی مى خواهد، پس 
هزار داســتان دیگر مى خواهد. 
وقتى به راحتى مى شود یک بازی 
خارجى را صرفًا با تغییر چند نام و 
شخصیت و با حفظ تمام منطق 
کرد  کپی  طراحى بازی در ایران 
و بــه نام بــازی ایرانــى وارد بازار 
که ایده پرداز  کرد، طبیعى است 
و طراح بومى و بازی ساز داخلى 
کار  هم انگیزه ای برای توسعه ی 
خودش نداشــته باشد و او هم 

کپی و تقلید بپردازد. به 
گذشت،  البته از حق هم نباید 
کــه  تولیدکننده هایــی  داریــم 
واقعــًا تولیدکننــده هســتند و بــا 
گسترده بازی  ایده پردازی های 
تولید مى کنند. باوجوداینکه شاید 
هنوز بازی هایشان با بازی های 
خارجــى قابل رقابت نباشــد اما 
باید به عزم و اراده شان احترام 

گذاشت.

بــه نظــرم تعــداد بازی هایــی 
که طراحــی داخلی داشــتند 
و از اصل ایرانی بودند، حتی 
به تعداد انگشــت های یک 
دســت هم نمی رسید. البته 
عمــوم این کپــی کاران عزیز، 
کپی بــودن بازی ها یشــان را 
قبول نداشــتند و می گفتند 
ایــده ی  خودمــان اســت! اگر 
اســباب بازی یــک صنعــت 
ینــگ  ند بر پــس  ســت  ا
می خواهــد، پــس مالکیــت 
معنــوی می خواهــد، پــس 
هزار داستان دیگر می خواهد. 

جلوه ی دوم: هاچ 
زنبورهای عسل

کــه دغدغه هایــی  بــرای منــى 
فراتــر از یــک مصرف کننــده ی 
بازی داشتم، شاید جالب ترین 
بخــش  امیدوارکننده تریــن  و 
کوچکى  این جشــنواره، بخش 
کــه چنــد تولیدکننــده  ی  بــود 
جوان را در خودش جای داده 
کــه در  بــود. تولیدکننده هایــی 
غرفه هایشــان تنهــا بــا یــک یــا 
دو محصــول، منتظــر مــردم و 
کارشناسان و به ویژه سرمایه گذارها 
بودند. در آنجا مى شد ایده های 
که هنــوز در حال  خوبــی را دید 
آزمون وخطا  هستند، ایده هایی 
که رنگ و بویی از ایرانى بودن و 
اصیل بــودن دارنــد و خودمانى 
هستند. بی تعارف بگویم تنفس 
در چنین فضایی هم امیدبخش 

بود و هم بهجت انگیز! 
بــرای اینکــه ایــن تولیدکننده ها 
محصــوالت  و  بگیرنــد  جــان 
کنند، باید  بومى بیشتری تولید 
میدان داشــته باشــند. در حال 
 حاضر، ایران یکى از بزرگ ترین 
واردکننده های اسباب بازی جهان 
با حدود ساالنه 154/4 میلیون 
دالر واردات است. یعنى چیزی 
حول وحوش 85 درصد بازار ایران 
را محصوالت خارجى پوشــش 
که بدانید  مى دهند. جالب است 

در ســال 2017 میانگیــن حجم 
جهانى واردات ، 118/7 میلیون 
دالر بوده است. این یعنى واردات 
ایــران در ایــن ســال از میانگین 
جهانى هم حــدود 35 میلیون 

دالر بیشتر بوده است!!!

جلوه ی سوم: 
آخ جون، بازی!

وارد بخش مهیج ماجرا شــدم؛ 
کافه بازی!

در ســالنى بزرگ، تولیدکننده ها 
که به تازگى  برای ارزیابی بازی هایی 
توســعه داده بودند، فرصتى را 
کــه مــردم  کــرده بودنــد  فراهــم 
را بــه بــازی وادارنــد و نظرات و 
کنش های آنان را ببینند. انواع  وا
بازی ها رو مى شد توی این سالن 

دید. 
عموم مردم بازی های رومیزی را به 
بقیه ترجیح مى دادند. این بازی ها 
شامل  بازی های اســتراتژیک با 
اختصاص بخش قابل توجهى به 
خودشان ، بازی های انحصارطلبى 
که در اون، فرد  مثل بازی هایی 
باید منطقه ای را فتح یا انحصار 
کنــد و جلــوی ورود بقیه به اون 
منطقــه رو بگیــرد و بازی هــای 
تیم سازی، قدرت حافظه و ... 

مى شدند.
بازی های خالقانه برای خیلى ها جذاب 

که این قدر  است. پس جای تعجب ندارد 

فروش داشته باشند. اســباب بازی های 
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ساختنى1 مثل لگو بیشترین سروصدا را در 

کرده اند. البته نه فقط در  این بخش به پا

که در جهان هم همین طور است.  ایران 

که شرکت  جدیدترین آمارها نشان   مى دهد 

لگو با درآمد ســاالنه 5/62 میلیارد دالر، 

جزو پنج شرکت پردرآمد جهان محسوب 

مى شود.

اســباب بازی های آموزشــى  هم 
این روزها طرفداران زیادی دارد 
کــه بیشــتر روی تقویــت حواس 

کار مى کنند.  چندگانه 

جلوه ی چهارم: بازهم 
کالِغ به خونه ا ش نرسید!

در این رفت وبرگشت ها، چندین 
بار به سالن تولیدکننده ها برگشتم 
کردم.  گمشده ام  و شروع به یافتن 

1- constructive

اما انگار قرار نبود به این راحتى ها 
پیدا بشود! انگار سؤاالتى هست 
کســى جواب روشــنى  که هنــوز 
برایشان ندارد! شاید هم اصاًل 
که جوابی پیدا بشود!  قرار نیست 
کلیــد بازکــردن غل وزنجیرهایی 
کــه امــروز همه جــای صنعــت 
گرفته  کشورمان را  اسباب بازی 
و اجــازه ی تکان خــوردن را بــه 
گمشــده ی من و  آن نمى دهد، 
خیلى از آدم های این حوزه است. 
که در دنیا رتبه ی سوم  صنعتى 
کشــور مــا هنوز به  را دارد اما در 

آن توجهى نمى شود.
شــاید هــم هنــوز بــه ظرفیــت 
عجیب وغریب این صنعت ایمان 
کنیم  نیاورده ایم. ولى باید قبول 

که چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
کاالیــی  اســباب بازی از ســبد 
خانواده ی ایرانى حذف نمى شود 
و هر روز هم بر حجمش افزوده 
خواهد شد. والدین ایرانى بخش 
مهمى از تربیت بچه هایشان را 
به بازی ها و اســباب بازی هایی 
که برایشان مى خرند، سپرده اند 
و حــاال خارجى هــا ایــن بــار را 

بر دوش کشیده اند.
صنعت اسباب بازی ایران، نیاز به 
یک خانه تکانى اساسى دارد، هم 
باید مختصات خانه ی جدید را 
شناخت و هم چیدمانش را تغییر 
داد و درعین حال باید دانست 
که  اسباب بازی یک موجود زنده 

است و روح دارد.....!!!
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 به مادرش  گفت: »حمید هم نامزد کردا«، مادرش فکر کرد منظورش اینه 
داره دیر میشه. لذا سه هفته بعد وقتی مادرش توصیفی از اون دخترخانم کرد، 
شوکه شد ولی »نه« نگفت ... هفته بعد، دم در منزل عروس خانوم بود، با یه 
دسته گل و یه جعبه شیرینی... بین دسته گل با ظرافت و دقت هرچه تمام تر، 
یه فیلم و یه کتاب رو جا داده بود... فیلم عصر جدید چاپلین و کتاب کشف 
بزرگ حلزون لوئیس سپولودا. وقتی با هم توی اتاق رفتن که صحبت اولیه رو 
داشته باشن، عروس خانوم همون اول گفت: همیشه با ایده و سلیقه جایی 
می رین؟ و اون زود جواب داد: هر جا که ذوق داشــته باشم، بله ... بعد هم 
یک ساعتی در مورد زندگی و آرمان و دغدغه صحبت کردن ... سال بعد، سر 
خونه زندگی شون بودن و به همه اون حرفا که تو اون یه ساعت زدن داشتن 

 ... بخشى از »پرباز«گوش می کردن ... خیلی خندیدن؛ خیلی
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نهادسازی فرهنگی 
انقالب اســــــــــــالمی

 انقالب اســالمى ایــران، هویتى 
فرهنگى و ماهیتى فرهنگ ساز دارد. 
که رهبران فکری انقالب  پرواضح است 
به دنبــال تغییــرات سیاســى صرف و 
عوض و بدل شــدن افراد در زنجیره 
قدرت و حکمرانى نبودند، بلکه به دنبال 
تغییر فضا و اتمســفر فرهنگى جامعه 
با هدف  فراهم آوردن امکان تنفس 
رشدی آحاد جامعه در مسیر رسیدن 

به رستگاری . 
کبیر انقالب،  در این مسیر، بنیان گذار 
ایده هــای مختلفــى را طرح ریــزی 
کــه ازجمله برجســته ترین و  نمودنــد 
راهبردی ترین آن ها، طراحى و تأسیس 
که  نهادها و مؤسســات انقالبی بود 
متناسب با معماری مطلوب جامعه 
)از دیدگاه ایشان( و نیازها و اقتضائات 
آن ایجاد مى شد و همه آن ها دارای 
یک درون مایه مشترک بودند و آن، 
کادر  تربیت انسان -متقدم بر تربیت 

برای انقالب- بود.
که  از اولین روز بعد از پیروزی انقالب، 
کمیته های  امام خمینى دستور تشکیل 

کردنــد تا  انقــالب اســالمى را صــادر 
حدود یک سال  و نیم بعد، َده نهاد 
را با مأموریت هــای تخصصى ولى با 
همان رویکــرد تربیتى و زمینه ســازی 
فرهنگــى تأســیس نمودنــد. هرکدام 
از جبهــه و جهتــى هــم عامــالن و 
خدمت دهنــدگان را هــدف تربیــت 
و ســاخت شــخصیت مؤثر اســالمى 
قرار مى داد و هم خدمت گیرندگان و 

ولى نعمتان را ... 

۵7/11/23 
کمیته انقالب اسالمی

کالنتری ها،  پس از سقوط پادگان ها و 
سالح های بســیاری به دست مردم 
افتاد. امام طى پیامى فرمان جمع آوری 
و تحویل ســالح ها به امام جماعت 
کردند و هم زمان با  مساجد را صادر 
کمیته مرکزی انقالب اســالمى را  آن 
برای تأمین امنیت شــهری، تأسیس 
کنــى را  نمودنــد و آیــت اهلل مهــدوی 
کمیته هــا، منصوب  به عنــوان رئیس 
کمیته در تهران  کردند. بعدها، چهارده 

دکتر مصباح الهدی باقری
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کمیته های متعدد دیگری در سایر  و 
که مسئولیت آن  استان ها تشکیل شد 
بر عهده روحانیون بود. ازاین رو طیف 
وســیعى از مأموریت ها اعم از مبارزه 
با اشــرار و منافقین و تروریســت های 
ضدانقالب تا حل وفصل اختالفات 
خانوادگى بر اساس مبانى شیخوخیت 
کمیته هــا انجــام  و ریش ســفیدی در 
کمیته هــا عمدتًا در  مى گرفــت. ایــن 
مساجد تشکیل مى شدند و نیروهای 

کاماًل مردمى بودند. آن 
کنى نیز با  شــخص آیت اهلل مهــدوی 
ســابقه بیش از بیست سال فعالیت 
فرهنگــى و تربیتى و انسان ســازی در 
مساجد، پیشرو و علمدار این جریان 
کمیته  که در  کثریت افرادی  بودند. ا
انقالب اســالمى فعالیت مى کردند، 
عالوه بر متخصص شدن در حیطه    ی 
مأموریتى، واجد خصیصه های اخالقى 
کــه منشــأ آن تالقــى با  نابــی شــدند 
انسان های خودساخته و متخلقى چون 
کنى، آیت اهلل باقری  آیت اهلل مهدوی 
کنى، آیت اهلل سید حسن مصطفوی، 

آیت اهلل خسروشاهى و ... بود.
اولین تجربه نهادسازی انقالب اسالمى، 
تجربه ذی قیمت و برجسته ای است 
که از درون آن انســان های وارسته و 
خودســاخته ای تراش خورده و پخته 
که ویژگــى مشترکشــان، نگاه  شــدند 
بلند، قناعت، عدم تعلق و ســادگى 
و بی آالیشــى بود. این تجربه نشــان 

داد حضــور و نَفس آدم هــای بزرگ، 
یک ســازمان را مى تراشد و مى سازد 

و ارتقا مى دهد.

۵7/12/14 
کمیته امداد امام خمینی

کمیتــه امــداد بــا هــدف جمــع آوری 
کمک های نقدی و غیر نقدی و رساندن 
آن به نیازمندان جامعه تشکیل شد. 
سابقه ی مأموریتى این موضوع، به قبل 
که جمعى  از پیروزی انقالب برمى گردد 
از مبارزیــن و انقالبیون از طرف امام 
که به وضعیت  کردند  مأموریت پیدا 
خانواده زندانیان، مبارزین و نیازمندان 

رسیدگى نمایند.
کمیته امداد،  در حقیقت، با تشکیل 
کمک رســانى نیازمندان ذیل  جریان 
که با مفهوم دینى  حکومت اسالمى 
صدقــه شــناخته مى شــود، جنبه ای 

کمیتى پیدا نمود. سازمانى و حا
با اینکــه اینجا نیز فکری راقى پشــت 
کمیته  ماجــرا بــود و اولین مســئوالن 
امــداد از بازاریــان متدیــن و عمدتــًا 
که  طیــف هیئت های موتلفــه بودند 
سابقه دستگیری از مستمندان را در 
کارنامه خود داشتند. اما عدم تجربه 
هدایت یک نهاد خاصه در حوزه امداد 
کمیته امــداد را  نیازمنــدان، ســال ها 
یک مجموعه متوسط و بعضًا ضعیف 
در حیطه مأموریتى خود نشان داد و 
نتوانست بار خود را از صدقات مردم 
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بردارد و بیشــتر متکى به بودجه ها و 
کمک های دولتى بود. در سال های 
کــه برگرفته  اخیــر رویکردهــای نوینى 
از نگاه اســالم اصیل نسبت به افراد 
گرفته  کار  مستمند و نیازمند است به 
شــده اما تا مطلوب و جبــران نگاه و 

گذشته، راه بسیار است.  مسیر 

۵7/12/21 
بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی
با توجه به چپاول عظیم خاندان پهلوی 
کارگزاران رژیم طاغوت، امام خمینیره  و 
در بیست و یکم اسفندماه 57، دستور 
که اموال منقــول و غیرمنقول  دادند 
کارگردانان اصلى رژیم  سلسله پهلوی و 
کــه از بیت المــال اختالس  طاغوت 
کارگران  کرده اند، به نفع مستمندان و 
کارمندان ضعیف مصادره شود. در  و 
واقع، انقالب اسالمى درصدد از بین 
بردن اختالف طبقاتى و رسیدگى به 
وضعیت معیشت طبقات محرومیت 
داده شده رژیم شاهنشاهى بود و از 
این طریق تالش مى کــرد با تالقى با 
مستضعفین جامعه به اهمیت و جایگاه 
که به درستى به ولى نعمتان  این قشر 
جامعه توصیف شدند، صحه بگذارد. 
این سازمان در دوره حیات چهل ساله 
خود فراز و نشیب های بسیاری داشته 
که مدیریت  است. نشیب در دوره هایی 

ســنتى و بــازاری بــر بنگاه هــای بــزرگ 
که با  کمیــت مى کردند  اقتصــادی حا
عدم بازدهى مناسب و بهره وری پایین 
که  همراه شــدند و فراز در دوره هایی 
اقتضائات سازمان های بزرگ همراه با 
نگاهى دینى از حیطه ها و وجوه مختلف 
موردبررسى قرارگرفته اند. در دوره ای 
هــم خدمات دهى به جانبــازان ذیل 
مأموریت و البته عنوان بنیاد اضافه شد 
ولى به واسطه عدم توفیق، مجددًا این 
قشر ســرافراز ذیل بنیاد شهید تعریف 
که مى توانست  شدند. این ورود و خروج 
اثرات تربیتى خوبی بر سازمان بگذارد 
با بی درایتى به نقطه ضعف و نارضایتى 

تبدیل شد. 

۵7/12/22 
بنیاد شهید انقالب اسالمی

در یک ماهگى انقالب، چهارمین نهاد 
فرهنگى توسط امام خمینیره تأسیس 
شد. نزدیک به هفت هزار نفر در دوران 
مبارزه از سال 42 تا 57 به دست رژیم 
منحوس پهلوی به شهادت رسیدند. 
امام در حکم تأسیس بنیاد شهید، به 
احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت طلبى، زنده نگه داشتن یاد 
شــهیدان و حفظ آثار آنــان، تجلیل و 
تکریم از خانواده های معظم شهیدان، 
جدیت در امور فرهنگى خانواده های 
کردن  شاهد، خوداتکایی و قانونمند 
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ارائه خدمات به آنان و بسیج امکانات 
کندن عطر ملکوتى  نظام به منظور پرا
شهادت در جامعه به عنوان مأموریت، 

کید داشتند. بر آن تأ
این نهاد ازجمله سازمان های عاطفى 
که بیشتر از ارائه خدمت نیاز به  است 
ارتباط گیری صحیح دارد. همه اطراف 
کسانى است  این سازمان مشحون از 
کاری، بهترین  کــه بــا ایثارگــری و فــدا
دارائى هایشــان را در راه اســالم و 
کرده اند و ازاین رو نیازمند  ایران تقدیم 
توجهــى درســت و البته متناســب با 
شــرایط منحصربه فرد هر یک اســت 
و نمى تــوان با وضع اســتانداردهایی 
خشک، نگاه مکانیکى و بوروکراتیک 
به آن پرداخت. طراحى و اجرای چنین 
نهادی نیازمنــد فکری بلند و متعالى 
اســت. وجود یک روحانى به عنوان 
نماینده ولى فقیه در از بین بردن غلبه 
کارآمدی مرسوم  نگاه سازمانى صرف و 

و متعارف، مى تواند راهگشا باشد.

۵8/1/21 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی

حضرت امامره  در راستای رسیدگى به 
خانواده های روستایی و بی بضاعت 
و جهت تحقق اصل سى ویکم قانون 
که بر حــق همگانــى افراد و  اساســى 
خانواده هــا، به ویژه روستانشــینان و 
کارگــران، در برخــورداری از مســکن 

کید مى کند، بنیاد مســکن انقالب  تأ
اســالمى را در مورخــه بیســت ویکم 
فروردیــن58، تأســیس نمودند. در 
واقع، امام با تأسیس این بنیاد، قبل 
از سه ماهگى انقالب، بر جدیت نگاه 
و عمل خود در رسیدگى به توده های 
مســتضعف و بی بضاعــت جامعه و 
کید  صاحب انقالب دانستن آن ها تأ
ورزیدند. بنابراین باز هم یک نهاد با 
که در  صبغــه امــدادی به وجود آمــد 
کاماًل تخصصى و البته راهبردی  حوزه ای 
گرد محرومیت  )=مسکن(، تالش دارد 
را از دل طبقات و دهک های پایین 
جامعه بزداید. باز هم حضور نماینده 
ولى فقیه، نشانگر نوعى خواست ارتباط 
گذر از زنجیره ها  مستقیم با توده ها و 
گره های ارتباطى سخت و پیچیده  و 

مى نماید. 

۵8/2/2 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ایــن نهــاد انقالبــی، در آغــاز توســط 
گردیــد و  شــورای انقــالب تأســیس 
به عنوان »گارد ملى« موسوم شد ولى 
اقتضائــات حرفه ایــش بــر ضروریات 
انقالبیش مى چربید. اما امام در مورخ 
دوم اردیبهشت 58 با صدور حکمى، 
وظیفه »حفــظ انضباط در شــهرها و 
روستاها، ممانعت از هرگونه تحریک 
و توطئــه، جلوگیــری از خرابــکاری در 
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کز عمومى  مؤسسات دولتى و ملى و مرا
و ســفارتخانه ها، دفع رســوخ عناصر 
فرصت طلب و ضدانقالب در داخل 
صفوف مردم، اجرای دستور دولت 
موقــت و اجرای احــکام دادگاه های 
فوق العــاده ی اســالمى« را به عهده 

گذاردند.  سپاه 
امامره در همان ابتدا مى خواستند ارتش 
را نگه دارند و امنیت ســرزمینى را به 
ارتش بسپرند و سپاه را حافظ انقالب 
کنند،  اسالمى و دستاوردهای آن معرفى 
اما با شروع جنگ و نیاز به بسیج عمومى 
توده ها، بحث پاسداری از میهن عزیز 
گرفت.  نیز در زمره وظایف سپاه قرار 
سپاه یکى از ارگان های موفق تربیت 
کوره ی  و تعالى نیروها به خصوص در 
که از فرمانده تا  آدم سازی جنگ بود 
یک سرباز ساده را با نگاهى انسان ساز، 
به عنوان پاســدار حقیقى ارزش های 
انقالب تربیت مى نمود. بعد از جنگ 
در دوره ی محدودی این خواســت 
و توان افت های طبیعى )به واســطه 
کردن تب مقابله ســخت و  فروکــش 
مستقیم با دشــمنان انقالب( را طى 
نمود ولى با اوامر جدید و به روز، باز هم 
در قامت یک نهاد مؤثر انسان سازی 

گردید. مطرح 

۵8/3/27 
جهاد سازندگی

در بیست و هفتم خردادماه 58، با 
فرمان امام، جهاد سازندگى با هدف 

ســازندگى و آبادانــى مناطــق محروم 
گردید. هدف از تشکیل  کشور تأسیس 
جهاد، بسیج امکانات و استعدادهای 
مردم و دولت برای همکاری در امور 
تهیه و اجرای سریع طرح های سازندگى 
کید بر نیازهای روســتاها  با توجه و تأ
کشور بوده  است.  و نقاط دورافتاده 
بدیهى است با ورود به حوزه عمران، 
خدمات رسانى و آموزش های فنى، 
رسیدگى به اموری چون امور فرهنگى، 
بهداشت و اشتغال نیز در مأموریت های 
نانوشته )اما ملحوظ نظر بزرگان نظام( 

گرفت. جهاد قرار 
با اینکه این مأموریت در قالب سپاه 
دانش و پویش های مختلف در زمان 
که با  رژیم طاغوت نیز جریان داشت 
اقتضائات و مطلوبات رژیم منحوس 
منطبق بود، اما با طلوع آفتاب انقالب، 
مأموریت هــای انقالبــی همــراه بــا 
انســان هایی واال، خالص و مخلص 
در اداره و ســاخت جهــاد محور قرار 
گرفتند. متأسفانه و با اینکه جهاد در 
دوره هایــی بــا نگاه هــای تکنوکراتى، 
از روح  و روحیــه ی جهــادی فاصلــه 
کرد اما  گرفت و مرگ زودرس را تجربه 
خأل آن و صبغه ی مردمى انقالب ما 
کــه اینک ده ها و بلکه  به حدی بود 
گروه جهادی با نگاه های مترقى  صدها 
و متعالى راه تربیت و رشد را برای خود 
کرده و زنده و رسا خدمت مى دهند  باز 

و مى درخشند.
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۵8/9/۵ 
بسیج مستضعفان 

انقالب اسالمی
بیســت ودو روز بعــد از تســخیر النــه 
که  جاسوسى و افشــای توطئه هایی 
آمریکا برای انسداد و انحراف انقالب 
مردمى در حال طراحى و زمینه سازی 
بود، امام در حکمى با تشکیل بسیج 
مستضعفان انقالب اسالمى، خواستار 
آموزش نظامى همگانى و تشکیل ارتش 
کید  بیست میلیونى شد. ایشان ضمن تأ
بر وحدت و آمادگى در برابر تهدیدهایی 
کشــورمان در جریان است،  که علیه 
که بیست  کردند: »یک مملکتى  کید  تأ
میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون 
تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون 

ارتش داشته باشد«.
با اینکه خواست امام، یک خواست 
آمادگــى نظامــى بــود، امــا حقیقــت 
مأموریت: فهم دشــمن، توطئه های 
آن ها، طلب مردمى برای حفظ انقالب 
و در مواقع لزوم پاسداری از انقالب 
کــه در دوره جنگ  بــود، همان طــور 

تحمیلى شاهد بودیم.
حضرت امام در ســال پایانى حیات 
کــه مصادف با پایان  مبارک خویش 
جنگ بود، در سالگرد تأسیس بسیج 
با پیامى به مأموریت جدید اشاعه ی 
تفکر بسیجى و ورود بسیج به مأموریت 
ترویج ارزش ها و هنجارهای انقالبی 

کردند. کید  تأ

۵8/1۰/7 
نهضت سوادآموزی

در هفتم دی ماه 1358، حکم تأسیس 
نهضت سوادآموزی توسط حضرت 
گردیــد. در متــن پیام  امامــره صــادر 
ایشان، دو هدف ارزشمند تبیین شده 
کوتاه مدت: آموزش خواندن  بود؛ الف( 
و نوشــتن به افــراد محــروم از نعمت 
ارزشمند سواد ب( بلندمدت: ارتقاء 
گاهى و دانش بزرگ ساالِن نو سواد در  آ
زمینه های مختلف و تبدیل فرهنگ 
کشــور به فرهنگ مستقل و  وابســته 

خودکفا.
از  دیگــری  پــرده ی  حقیقــت،  در 
نــگاه متعالــى امام در جهــت ارتقای 
گاهــى توده هــای محــروم و  ســطح آ
کــه همــان ولى نعمتــان  مســتضعف 
حقیقــى انقالب انــد، رخ مى نمایــد. 
حتــى انتخــاب عنــوان »نهضــت«، 
نشانى از نگاه بدیع امام در راه اندازی 
یک جریان طبیعى خدمت مردم به 
که نوعى ارتقای اجتماعى  مردم بود 
را حاصــل مى نمــود. میانــداری یک 
روحانى پرانگیزه چون حجت االسالم 
که با حضور اجتماعى و میدانى  قرائتى 
و نفس به نفس با مردم شــهره بود، 
تا ســال ها نهضت را به یک سازمان 
انقالبــی پرثمر برجســته نمــوده بود. 
متأســفانه با سازمانى شــدن نهضت 
و تبدیل آن به یــک معاونت وزارت 
آموزش وپــرورش، خودمان ذبحش 

گرفتیم. کردیم و روحش را 
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۵8/3/23 
ستاد انقالب فرهنگی

کنید: »مدتى  به این جمالت دقت 
که  اســت ضرورت انقالب فرهنگى 
امری اسالمى است و خواست ملت 
مسلمان مى باشد، اعالم شده است و 
کنون اقدام مؤثر اساسى انجام نشده  تا
است و ملت اسالمى و به خصوص 
دانشجویان با ایماِن متعهد، نگران آن 
هستند. آن ها همچنین نگران اخالل 
گاه گاه  کنون  که هم ا توطئه گرانى دارند 
آثارشان نمایان مى شود. ملت مسلمان 
که  و پایبند به اسالم خوف آن دارند 
خدای نخواسته فرصت از دست برود 
کار مثبتــى انجــام نگیــرد و فرهنگ  و 
که در طول مدت سلطه  همان باشد 
رژیم فاســد ]بود[ ...« با این مقدمه 
امام در بیست وسوم خرداد ماه 59 
دستور تشکیل ستاد انقالب فرهنگى را 
که مأموریت آن »برنامه ریزی  مى دهند 
رشته های مختلف و خط مشى فرهنگى 
آینده دانشگاه ها، بر اساس فرهنگ 
اسالمى و انتخاب و آماده سازی اساتید 
گاه و دیگر امور  شایسته ی متعهد و آ
مربوطه به انقالب آموزشى اسالمى« 
یقینى مى شود. ضمن اینکه امام در 
کز آموزشى  پایان، دبیرستان ها و دیگر مرا
را هم تحت رسیدگى و نظارت ستاد 

انقالب فرهنگى قلمداد مى کنند.
که این شورا بشدت با وضعیت  ازآنجا
موجود دانشگاه ها و اقتضائات موجود 
گره خورده بود، از همان سال های  آن 

اول نتوانست درست و سالم رخ بنماید. 
بــا اینکه نگاه امام، بر تزریق یک فکر 
جدید برای طراحى نظام دانشگاهى 
متناسب و انقالبی داللت مى کرد اما 
تالش های مختلف نتوانســته است 
کنون این ستاد )که بعدًا به شورای  تا
عالى انقالب فرهنگى موســوم شد( 
را در قامت و اندازه ی بلند مأموریتى 

خود، به ظهور برساند و باال بیاورد.

 آنچــه از نگاه های بلنــد امام در 
تأسیس سازمان ها، نهادها و شوراهای 
آغــاز انقــالب مى بینیــم، یــک نــگاه 
مترقى فارغ از ساخت یک سازمان با 
مأموریت محدود و تک ُبعدی است اما 
که این گونه سازمان ها مهم ترین  ازآنجا
کاربلد و  نیازشــان، وجــود نیروهــای 
تربیت شده برای آن مأموریت است 
که اقتضای شرایط را بفهمند و طرحى 
نو و ترکیبى جدید را بیافرینند، بعضًا با 
شکست و انکسارها و انحراف هایی 
که در جهــت مطلوب  مواجه شــده 
حرکت و مسیر نبوده است. اما همه ی 
این ها نمى تواند ما را غافل از فکر راقى 
حضرت امام به عنوان معمار بزرگ و 
جامع انقالب نماید. الزم است نو به 
کارآمدی این نهادها با  نو ارزشیابِی 
مطلوب های مصــرح یا ضمنى امام 
و رهبری فرزانه انقالب انجام شده 
و در راستای تحول، ترمیم، تکمیل، 
بهبود یا اصــالح و زیروروکــردن آنها 
مطابق با هدف ســاختى اولیه شان 

اهتمام شود.
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استحاله
دکتر محمد نوروزی

امروز جمعه است و هشتم شهریور 
1398. و از نظر مسئول ثبت احوال، 
من فردا پنجاه ودوساله مى شوم، 
مادر خدابیامرزم همیشه مى گفت 
کــه تو در بهــار به دنیــا آمدی ولى 
مســئول ثبت احــوال –یا بــه قول 
خودش سجل احوال- سالى دو 
بار به روستا سر مى زد و هرچه دلش 
مى خواســت ثبت مى کــرد. برای 
که حداقل سه  همین من و برادرم 
سال باهم اختالف سنى داریم از 
نظر مســئول ثبت احوال، در یک 

روز بــه دنیــا آمده ایــم! نمى دانــم 
که عقل مسئول ثبت احوال  حاال 
نمى رسیده ولى چرا از اطرافیان هم 
گر این  دو  که بگوید: ا کسى نبوده 
برادر، در یک روز از یک پدر و مادر 
بــه دنیــا آمده اند پس چــرا دوقلو 

نیستند؟! بگذریم ... . 
فــردا  صــورت،  هــر  در  بلــه 
گهگاهى  پنجاه ودوساله مى شوم. 
ســری بــه انبــاری خانــه مى زنــم 
کتاب هــا و مجــالت قدیمــى را  و 
مى خوانم. نمى دانم چه حکمتى 

که ایــن بــار رفتــم دنبال  داشــت 
دفترچه های خاطرات چند سال 
گذشته ام ... . راستى یادم رفت 
بگویــم، از وقتى که یــادم مى آید، 
شاید از 10- 11 سالگى، هر سال یک 
گاهى  دفتری، سررسیدی و حتى 
کاغذهای سیگار پدر خدابیامرزم 
را برمى داشــتم و رویشــان خاطره 
مى نوشــتم. نکته ی جالبش این 
گر عکســى،  که آن وقت ها، ا بــود 
که  بریــده روزنامه ای یــا هر چیزی 
تکمیل کننده ی یک خاطره بود را 
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پیدا مى کردم در همان صفحه 
که  مى چسباندم. یادم هست 
که آدامس خوردم،  اولین باری 
کاغذ آدامسش را در صفحه ی 
خاطره آن روز چسباندم، یا حتى 
گرد اولى  اولیــن لــوح تقدیــر شــا

مدرسه را.
داشــتم مى گفتــم ایــن خاطــره 
نوشــتن های مــن در دوره ی 
سربازی –یا به قول آن دوران، 
دوره ی اجبــاری- منظم تر شــد 
و به نوعى برایــم به یک واجب 
گر هر  که ا روزانه تبدیل شده بود 
روز الاقل یک جمله نمى نوشتم 

خوابم نمى برد. 
خالصه، امروز هم رفتم سراغ آن 
دفترها و سررسید های قدیمى، 

یکى را برداشتم ...
یکشنبه – ششم مرداد 137۰
باألخره امروز رفتم دانشگاه 
گرفتم.  و مدرک لیسانسم را 
یعنى با این لیسانس مهندسى 
ساخت و تولید، چه کاری از 
دســتم برمى آید؟ حــاال اول 

بدبختى هاست ... 
و  بســتم  ا  ر ســید  ر سر هــم 
هم چشمانم را. یادش به خیر، 
کرده  تــازه بــا دخترعمویم عقــد 
که  کل فامیل ذوق داشتند  بودیم. 
گرفته ام. یک جوری  من مدرکم را 
که  به من مى گفتند »مهندس«، 
انگار عالمه شده ام. آن روزها، 

کردن برای  کار  همه اش عشق 
خودم را داشتم البته بعدها بهش 
کارآفرینــى. خیلى هــا  مى گفتنــد 
کــه بــروم دنبال  اصرار داشــتند 
کاِر دولتى. فرصت شغلى برای 
کم نبود ولى من  مدرک لیسانس 

مى خواستم آدم خودم باشم.
گذاشــتم سرجایش  سررسید را 
و یکــى دیگر را برداشــتم مربوط 
به ســال 1372 بود. آن ســال، 
کرده بودیم و سر خانه و  ازدواج 
زندگى خودمان بودیم. من هم 
کارگاه تولیدی صنایع دستى  یک 
داشتم و وسایل مسى و ُچدنى 
و ... تولید مى کردیم. سررســید 

کردم ... . را باز 
چهارشــنبه – پانزدهم دی 

1372
عجب روز بــدی بود. صبح 
که این چک لعنتى برگشت 
خورد. مردک یک روز مهلت 
کنم. بعدازظهر  نداد، پول جور 
که با مشتى اسد دعوایم  هم 
کاری است  شد. آخر این چه 
کرده! آدم جنس درجه دو  که 
را به جای جنس درجه یک به 
مشتری قالب مى کند! حاال 
بایــد فــردا پیغــام بفرســتم و 
کنم و جنس های  عذرخواهى 
کنم ... جدید برایشان حواله 
فروشــنده ی  اســد،  مشــتى 
کارگاهمــان بود. خــدا رحمتش 

کند. آن روز را دقیقًا یادم هست 
گفت: »آقای  که با چه ذوقى آمد و 
مهندس، اون آفتابه مسى ها را 
کارگر جدید آورده  فروختم رفت« 
بودیم و خیلى وارد نبود، تعدادی 
کفشــان  که  آفتابــه ســاخته بود 
نشــتى آب داشــت، مدت هــا 
کسى  گوشه ی انباری مانده بود و 
نمى خرید. مشتى اسد، آن ها را 
به عنوان جنــس درجه یک، به 
مشتری دائمى مان فروخته بود. 
من هم خیلى عصبانى شدم و 
کردم.  حتى تهدید به اخراجش 
بنده خدا جاخــورده بود. یادم 
باشد یک خیراتى برایش بکنم. 
آن سررسید را هم بستم و دفتر 

دیگری برداشتم ... .
پنج  شنبه – نوزدهم فروردین 

1378
باألخره، امروز موفق شدیم 
اولین قرارداد خارجى مان را 
ببندیم با یک شرکت ترکیه ای 
به اسم »گوِنش«. قرار است 
پنج هزار تا لیوان مسى و سه 
گلــدان و دو هــزار تا  هزار تــا 
کنیم.  قابلمه برایشان آماده 

حس خوبی دارم ...
عجب روزی بود! یادم هست 
موقع برگشتن به خانه، شیرینى 
خریــدم. حتى مــوز هــم خریده 
بودم. پسرم حمید هم تازه داشت 
راه رفتن یاد مى گرفت، برایش یک 
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توپ خریده بودم. از آن قرارداد، 
ســود خوبی به دست آوردیم و 
کارمان با آن شرکت، ادامه پیدا 
کرد. آخر همان سال، هم ماشین 
خریدم و هم خانه. ضمن اینکه 
به تشویق اطرافیان، درسم را هم 
گرفتــن  ادامــه دادم و آخرهــای 
مدرک فوق لیسانس MBA هم 
بودم. واقعًا داشتم »کارآفرین« 

مى شدم ... .
سررسید بعدی را برداشتم، مربوط 
به سال 1380 بود. مستقیم رفتم 

روی تاریخ سوم اردیبهشت.
دوشنبه – سوم اردیبهشت 

138۰
کارآفرینى بود.  امروز روز ملى 
دو هفته پیش از طرف وزارت 
ارشــاد، بــا شــرکتمان تماس 
کردنــد  گرفتنــد و دعوتمــان 
برای این مراسم. از این جور 
کم نداشــتیم، به  دعوت ها 
مســئول دفتــر ســپرده بودم 
کــه بگوییــد مهنــدس وقت 
گفته  ندارند! ولى در نهایت 
که »مهندس سعادت«  بودند 
به عنــوان »کارآفریــن نمونــه 
فرهنگــى« شــناخته شــده  و 
قــرار اســت بهشــون جایــزه 
داده بشه ... . قاعدتًا باید 
قبول مى کردم. وقتى رسیدم 
بــه تــاالر همایــش، یکــى از 
کشور داشت  مسئولین عالى 

سخنرانى مى کرد و از ضرورت 
کارآفرینى مى گفت  حمایت از 
از همان حرف های تکراری و 
که  همیشگى! حرف هایش 
تمام شد، به دعوت مجری 
باالی سن ایستاد و جوایز را 
که صدا  هم داد. اسم من را 
زدند رفتم باالی سن. به آن 
گفتم:  کشــوری  مقام ارشــد 
اینکه به مهندس ها، جایزه 
کارآفرینى فرهنگى مى دهید 
مشــکلى نیســت ولى اینکه 
وزارت ارشــاد، این جوایز را 
مى دهد عجیب اســت! آن 
کرد  مقام مسئول، خنده ای 
گفت: »عزیزم، مصلحت  و 
اســت مصلحت!« راستش 
نفهمیدم چه مصلحتى است 

ولى ...
یادش به خیر، هشت تا سکه هدیه 
داده بودنــد و یک لــوح تقدیر. 
سکه ها را در همان طالفروشى دم 
تاالر همایش فروختم و رفتم یک 
دستگاه برش کاری جدید خریدم. 
کمى تراشه مى داد  دستگاه قبلى، 
و مشکل ایجاد مى کرد. چند روز 
که روزنامه ها، عکس های  بعد 
کردنــد از  آن جلســه را منتشــر 
تبریک های اطرافیان، همســرم 
که برنده  هم خبردار شــده بــود 
شده ام و جایزه برده ام. همه اش 
پیگیر هدایا بود. وقتى واقعیت 

کرد و  گفتم هم تعجب  را بهش 
هم دلخور شد ... .

صفحه ی دیگری از همان سررسید 
کردم ... را به صورت اتفاقى باز 

شنبه- هشتم دی 138۰
یکى نبــود بگوید، برای چى 
رفتى توی این برنامه! وقتى 
یــک بی ســواد را مى گذارنــد 
کارآفرینى  که نــه از  مقابلــت 
از  نــه  و  چیــزی مى فهمــد 
کارآفرین هــا،  مشــکالت 
یــن  ا ز  ا بهتــر  نتیجــه اش 
نمى شــود! اینکــه مدرکــت 
که دلیل نمى شود  دکتری باشد 
هر مزخرفى را به خورد مردم 
کارآفرین«  بدهى ... »دولت 
که به خــورد مردم  چیســت 
گرفتــاری مِن  مى دهیــد ... 
که هر روز  کارآفرین این است 
قوانین را عوض مى کنید، آن 
وقت مى آیید درباره ی دولت 
کارآفرین صحبت مى کنید ... 
اون مجری فالن فالن شده 
َکَنم  َکله اش را مى  کنم  را پیدا 
... بادمجون دور قاب چین!
کرده  هــا، یادم آمــد ... دعوتم 
بودند برای یک برنامه مناظره ای 
در رادیو. موضوع برنامه درباره ی 
کارآفرینان و مشکالت آن ها بود. 
طرف مقابل یک مسئول دولتى 
بود به اسم دکتر پورجم. در آن 
برنامــه، عصبــى شــده بــودم و 

مرتــب داد مــى زدم و مى گفتــم 
کارآفرینى  که اصاًل نمى دانید  شما 
چیست، چرا درباره این مفاهیم 
اظهارنظر مى کنید. من همه اش 
که دولت باید قوانین  مى گفتــم 
کنار  کمى  کند و  درست تصویب 
کارآفرین، راهش را  بکشد، خود 
باز مى کند و دکتر پورجم فقط یک 
جمله داشت و مى گفت »شما 
کار را نمى دانید!«.  مالحظات 
مجری هم فقط به اعتبار اینکه، 
دکتر پورجم، سنش از من بیشتر 
است و ضمنًا مسئول دولتى است 
و هــم مدرکش دکتری اســت و 
کلمه قلمبه و سلمبه  هم چند تا 
کار مى َبــَرد از اون طرفداری  بــه 
مى کرد، خالصه انگیزه ای شــد 
که بــروم دنبال مــدرک دکتری. 
البته اصاًل فکرش را هم نمى کردم 
که یــک روز با این دکتر پورجم، 

همکار بشوم. 
گرم خاطره بازی شده  بودم  آن قدر 
و ایستاده به خواندن سررسیدها 
کــه حواســم به  مشــغول شــدم 
کمى  کمرم نبود. وقتى که  سیاتیک 
جابجا شدم، دردش را احساس 
کردم یک صندلى رنگ ورو رفته 
کشیدم و رویش نشستم.  را جلو 
سررسید بعدی را برداشتم مربوط 
به سال 1383 بود. چیز خاصى 
از آن سال یادم نبود، فقط یادم 
که بعد از دعوای با دکتر  هست 
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باید نظم جدید ایجاد شود. 
راستش خیلى نمى فهمیدم 
چه مى گوید. همه اش ذهنم 
درگیر توسعه ی شعبه تبریز بود 
باید فردا برای افتتاح شعبه 

تبریز به آنجا بروم ...
که به این نوشته نگاه مى کنم  االن 
خنده ام مى گیرد، دکتر ضمیری با 
چه حرارتى درباره ی تئوری های 
کارآفرین صحبت  جدید دولت 
مى کرد و من اصاًل حواسم نبود. 
کره  من دائمــًا در جلســه ی مذا
یــا در بازدیدهــای دوره ای یــا 
کار  کاری بــودم.  در ســفرهای 
کــه دکتر  به جایــی رســیده بــود 
ضمیری خــودش مقاالت مهم 
را جدا مى کــرد و مى داد ترجمه 
مى کردند و من فقط مى خواندم 
و در نهایت هم به ضرب وزور و 
حمایــت ویژه  ایشــون، یکى دو 
سال بعد، از رساله دکتری دفاع 
کردم. عجب مرد نیکویی بود.

سررسید بعدی را برداشتم و ورق 
زدم. مربوط به سال 1385 بود ...
دوشنبه- هجدهم دی 138۵
پــدرم را درآوردنــد، اصــاًل 
کنم. از  کار  نمى فهمم باید چى 
که درگیر اداره ی  صبح تا ظهر 
مالیات بودم، بعدازظهر هم 
برای بار چندم، دکتر سیرتى 
گرفت. باألخره مجبور  تماس 
شدم برای روز چهارشنبه بهش 

پورجم رفته بودم دنبال مدرک 
گیرودار و شلوغى های  دکتری. در 
که حاال برای خودش،  شــرکت 
غولى شده بود داشتم رساله ی 
دکتری هم مى نوشتم تازه موضوع 
رســاله را هم دربــاره ی »دولت 
کــرده بودم  کارآفریــن« انتخاب 
البته از همان روز قبولى در آزمون 
دکتری، اطرافیــان دکتر صدایم 
مى زدند اوایل خوشــم نمى آمد 

ولى بعدًا خوشم آمد ... .
سه شــنبه – نوزدهــم آبــان 

1383
که همه چیز سر جایش  صبح 
بود. رضایی منش، مدیرعامل 
شعبه اصفهانمون آمد و جلسه 
مشترکى داشتیم، هم از روند 
کار راضــى بود و هم از ســود 
شــرکت. برایــم جالــب بــود 
که شرکت، امکان  گفت  وقتى 
جذب و به کارگیری پنجاه نفر 
دیگــر را هم دارد و آمده بود 
که بهش مجوز  اجازه بگیرد 
بدم. من هم بی معطلى تائید 
کردم و بهش مجوز دادم البته 
گفتم در جلسه هیئت مدیره 
هــم تأییــدش را مى گیــرم. 
بعدازظهر هم ســری به دکتر 
ضمیری      -استاد راهنمای 
رســاله- زدم، دکتر ضمیری 
درباره ی »بازآفرینى دولت« 
صحبت مى کــرد و مى گفت 

وقــت بــدم، خدایا مــن را از 
دست این دولتى ها خالص 

کن ...
سررســید را بســتم. در آن ایام، 
کارهای  شرکت روبه رشد بود و 
توسعه اش با ســرعت به پیش 
مى رفت. من هم از مدرک دکتری 
خالص شــده بودم و بیشــتر به 
کارهای شرکت مى رسیدم. چند 
ســال پشــت ســر هــم به عنوان 
کارآفرین برتر و جایزه ی صادراتى 
برتــر و ... انتخاب شــده بودیم 
و یک پای ثابت جشــنواره ها و 
نمایشگاه ها بودیم. حتى به عنوان 
کارشناس در برنامه های تلویزیونى 
هم حضور پیدا مى کردم. باوجود 
از  یکــى  سرشــلوغى ها،  ایــن 
دوســتان قدیمى ما به ناِم دکتر 
ســیرتى به عنــوان معــاون وزیــر 
ارشاد انتخاب شده بود و اصرار 
که من را به عنوان یکى  داشت 
کل مجموعه معرفى  از مدیران 
گر  که ا کند و حتى وعده مى داد 
مدتى مدیرکل باشى، معاون وزیر 
که تو  کید داشت  هم مى شوی! تأ
کارآفرین فرهنگى هستى و در  یک 
کارآفرینى صنایع دستى  عرصه ی 
کســب  موفقیت هــای زیــادی 
کــردی، مــدرک دکتــری داری و 
گر تو بیایی و این مسئولیت را  ... ا
کارآفرینى در  کنى، فرهنگ  قبول 
کشور توسعه پیدا مى کند و از این 

که آدم دوست دارد  حرف هایی 
کسى درباره اش بزند البته آخرش 
هم با این حرف های الکى، موفق 
شد و من با شرایطى و بعد از چند 
ماه، باألخــره این مســئولیت را 
کردم. شرکت را به دوستان  قبول 
کــردم و  گــذار  هیئت مدیــره وا
باوجود دلخوری و مخالفت آنان، 
کردم. مدیرعامل  شرکت را ترک 

جدید هم منصوب شد.
سررســید بعــدی را برداشــتم و 
مستقیم رفتم روی تاریخ 25ُام 
کــه مراســم  فروردیــن 1386 

معارفه ام بود.
شنبه- بیست وپنجم فروردین 
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امــروز در پســت مدیــرکل 
کارآفرینى فرهنگى وزارت ارشاد 
معارفه شــدم. خود وزیر در 
جلسه معارفه ام حاضر شد 
کرد و البته به  و از من تعریف 
که ناِز دکتر سعادت  کنایه گفت 
از ناِز نوعروسان هم بیشتر بود 
... . وقتى رفتم باالی ِسن، 
دربــاره ی ضــرورت توجه به 
کارآفرینان صحبت  مشکالت 
کــردم. در موقع ســخنرانى، 
کنش های افراد  حواسم به وا
هم بود. در ردیف دوم، دکتر 
که خنده ی  پورجم را دیدم 
تلخى داشت و سری به نشان 
تأسف تکان مى داد ... . در 
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ردیف اول، وزیر نگاه تشریفاتى 
داشت و اضطراب در چهره ی 
دکتر سیرتى احساس مى شد، 
که حرفــى بزنم و  مى ترســید 
کار دســتش بدهم. من هم 
گفتــم:  نامــردی نکــردم و 
کــه در فراینــد  مــن معتقــدم 
کارآفرینــى، دولــت راه حــل 
نیست؛ بلکه دولت خودش 
هرچقــدر  اســت!  مســئله 
کمتــر حضور داشــته  دولت 
کارآفرینى بیشتر رشد  باشــد 

مى کند ... .
وای، عجب دورانى بود، ســرم 
بوی قورمه ســبزی مى داد، آخر 
ایــن چه حرف هایــی بــود زدم! 
از خودم تعجب مى کنم. در هر 
گفته  صورت، حرف های تندی 
بودم، تا مدتى تیتر یک روزنامه ها 
کارآفرینان  بودم و موردتحسین 
کنایه ی  و البتــه موردتعریــض و 
دولتى ها! در جمع دولتى ها، مرا 
غریبه مى دانستند. پیشنهادهایم 
به ســختى قبول مى شد و حتى 
کنــش اولیــه –فــارغ از اینکــه  وا
پیشــنهادم چه بــود- مخالفت 
از طرف سایر اعضا بود. صفحه ی 
دیگــری از همان سررســید را باز 

کردم.
یکشنبه- هجدهم آذر 1386
باألخره موفق شدم مشکل 
کنم.  رضــا اصغرپــور را حــل 

کمى خوشــحالم ولى  امــروز 
واقعًا خسته ام. فکر نمى کردم 
این قــدر  دولتــى  سیســتم 
َلخــت و َفَشــل باشــد. ایــن 
کــه  چــه مکانیســمى اســت 
تک تک افراد یک شــورا در 
کرات فردی از انجام یک  مذا
کاری استقبال مى کنند ولى در 
شورا با آن مخالفت مى شود! 
اصغرپور یکى از دغدغه مندان 
کهــن  ادبیــات  عرصــه ی 
اســت و مى خواســت مجوز 
تأسیس یک انتشاراتى را در 
یکــى از مناطــق آزاد بگیرد و 
کتاب های اصیل ایرانى را با 
چاپ های نفیس و با زبان های 
کند  مختلف در آنجا عرضه 
ولــى وزارتخانــه موافقــت 
شــما  مى گفتنــد  نمى کــرد. 
نگاه »تجاری« و »بازرگانى« 
به مقولــه فرهنگ دارید و با 
کارها، چــوب حراج به  ایــن 
کشــور مى زنید  فرهنگ این 
و ارزش ها را پایمال مى کنید! 
امروز یکى از معاونین وزیر به 
که »بــا نگاه های  گفت  مــن 
کاپیتالیستى، نمى شود فرهنگ 
را توسعه داد!« آن لحظه از 
روی عصبانیت، مى خواستم 
محکم بزنم توی دهنش ... 
گرفته اند،  . چهار تا جمله یاد 
همه را با آن متهم مى کنند! 

کــه خــودم عضــو  البتــه االن 
همین شوراها هستم مى فهمم 
چرا افراد به صورت تکى موافق 
هستند و در شورا نتیجه بالعکس 
است. رضا اصغرپور از دوستان 
قدیمى ماست فکر مى کرد حاال 
که مدیرکل وزارتخانه شــده ام و 
کارآفرینــان را هــم مى شناســم 
کنم،  کارش را باز  گــره  مى توانم 
کشیدم برای آن  چقدر ســختى 
کار. البتــه انتشــاراتى اصغرپــور، 
االن از بهتریــن انتشــاراتى های 
بین المللى در منطقه است ولى 
کار  چــرا من افتــادم دنبــال حل 
اصغرپور؟! نکند روزی بخواهد 
کشور را به تاراج ببرد؛ آدم  فرهنگ 
باید همیشه به خاطر اشتباهات 
کند! در جوانى  گذشته اش استغفار 
که االن مایه ی  کردیم  کارهایی 
عبرت دیگران شــده ایم ... آن 
معــاون وزیــر بدبخــت راســت 
مى گفــت، واقعًا نبایــد فرهنگ 
کثیف  لــوده ایــن بازی هــای  را آ

کرد ... . سرمایه داری غربی 
کردم، بیش  نگاهى به ساعت 
که مشغول  از دو ساعت است 
این سررسیدها شــده ام. وقتى 
مى خواســتم سررســید بعدی را 
بردارم، دخترم سارا وارد زیرزمین 
گفت: »سالم بابا، خیلى  شد و 
گوشى تون  وقته دنبالتون مى گردم 
چند بار زنگ خورد، دکتر میثاقى 
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بود. براتون آوردمش«. مى دانستم 
کارم دارد. چند  دکتر میثاقى چه 
که دنبال راه اندازی  مدتى است 
یک تلویزیــون اینترنتى اســت، 
هزینــه ای هم از مــا نمى خواهد 
فقط مجوزش را ما باید بدهیم. 
احساس مى کنم عرصه ی رسانه 
کرد مــا نباید نگاه  کنترل  را بایــد 
بازار آزاد به مقوله فرهنگ داشته 
گوشى را از دست دخترم  باشیم! 
کنجکاو شده  گرفتم، البته او هم 
که مــن اینجا چــه مى کنم.  بــود 
مشــغول  کــه  دادم  توضیــح 
مطالعه ی برخى از روزنوشت ها 
که به  هســتم. اجازه خواســت 
کند،  بعضى از نوشته ها نگاهى 
کردم. سررسیدی  کراه قبول  با ا
را برداشت مربوط به سال 1389 
بود. یادم هســت در آن سال، 
معاون وزیر شــده بودم. بعد از 
که دولتى ها نسبت  کنش هایی  وا
کمى  به رفتارهای من داشتند، 
تغییــر رویکــرد دادم، در چنــد 
مصاحبه ی تلویزیونى درباره ی 
کارآفریــن« صحبــت  »دولــت 
که نه  کردم و جوری حرف زدم 
کم کم  کباب.  سیخ بسوزد و نه 
محبوبیتى در بین دولتى ها هم 
به دست آوردم و باألخره شدم 

معاون وزیر.
کــرد و  دختــرم سررســید را بــاز 

خواند ...

پنج شنبه – چهاردهم بهمن 
1389

درگیــر  اســت  روزی  چنــد 
برنامه هــای دهــه ی فجــر 
که  هستیم. امروز در برنامه ای 
توسط وزارتخانه برای تجلیل 
کارآفرینان عرصه فرهنگ  از 
تشکیل شده بود حضور پیدا 
کردم،  کردم و جوایز را اهدا 
کمى  تأمین مالى این جوایز، 
زمان بر بود ولى همین که به 
دهــه ی فجــر رســید، خیلى 
خوب شد. یکى از خبرنگاران 
کردن پروژه ی یکى از  با َعَلم 
که سازنده ی یک  منتخبین 
دستگاه پزشکى بود، پرسید 
کــه  »بعضــى از موضوعاتــى 
کارآفرین فرهنگى  به عنــوان 
انتخاب شــده بودنــد ربطى 
به فرهنگ نداشتند؟« پاسخ 
کوتاه ولــى زیرکانه ای دادم: 
گفتــم »فرهنــگ، همه چیــز 
ک  ماســت حتى زمین و خا

ما، این طور نیست؟! ...«
و  بســت  را  سررســید  ســارا، 
گفت: »بابــا، واقعــًا باید دولت 
کمــک نقــدی  کارآفرینــان،  بــه 
بکند؟ بــه نظرتــون این جوری، 
کارآفرینى توســعه پیدا  فرهنگ 
مى کند؟« نمى توانستم به دخترم 
گفتم: مصلحت  دروغ بگویم، لذا 

است، مصلحت! 

گیج شده بود. تجربه ی  کمى  سارا، 
که هروقت  مشترکمان این بود 
مى گویم مصلحت، منظورم این 
که سؤالت را ادامه نده.  است 
سررســید بعــدی را برداشــت و 

خواند ...
شنبه- دوم مهر 139۰

امــروز اولیــن روز مــدارس 
اســت. قــرار بود مــن هم به 
نمایندگى از وزارتخانه در یکى 
کنم.  از دبیرستان ها سخنرانى 
که برای سخنرانى ام  متنى را 
آمــاده شــده بود در ماشــین 
کــردم. متــن درباره ی  مــرور 
کارآفرینى بود. یکى  فرهنگ 
که ظاهرًا در  از دانش آموزان 
تلویزیون مصاحبه های من 
را دیــده بــود، دویــد جلــو و 
کســى  گفت: آقا! ببخشــید، 
کنه  کارآفرینى تدریس  مى تونه 
که خودش تا االن حداقل یه 
آدامس فروخته باشه! اینکه 
توی مدرسه به ما درس های 
کارآفرینى و ... میدن و همین 
معلم های خودمون میان این 
درس ها را میگن، چه فایده ای 

داره ...
گذاشت الی  سارا انگشــتش را 
گفــت: »بابــا، واقعًا  سررســید و 
راست میگه ها! قبول ندارید؟! 
گفتم: بله، راست میگه ولى ... 
آخه شــما همه ی مالحظات را 
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که پاسخ  نمى دانید!« سارا فهمید 
روشنى ندارم، دوباره سررسید را 

کرد و خواند:  باز 
... از ســؤال آن نوجــوان 
جاخــورده بــودم دســتى به 
گفتم، حق  کشیدم و  سرش 
با شماســت بایــد معلم ها را 
کنیــم. ولــى پســرم،  تقویــت 
نمى توانیم فرهنــگ متعالى 
مدارس را به یک عده بازاری 
بسپریم ... . بعد هم سرعتم 
کردم و خودم را به دفتر  را زیاد 

مدرسه رساندم ...
گیر  ســارا همچنان مى خواست 
کــردم بایــد  بدهــد، احســاس 
کنــم.  ســریع دست به ســرش 
گفتم: دخترم میتونى دو تا چایی 
بیاری بخوریم ... خسته شدم 
... . سارا – خودش هم فهمید 
کــه دارم مى فرســتمش دنبــال 
گفــت و  نخودســیاه – چشــمى 
کردم  رفت. سررسید بعدی را باز 
بلکه حرف های قابل دفاع تری 
کنم و برای سارا بخوانم یا  پیدا 

بگذارم دم دستش ... .
چهارشنبه – یازدهم مرداد 

1391
امــروز هــم مثــل روزهــای 
دیگــر بــود. چنــد تــا جلســه 
و چنــد تــا امضــاء. از بــاال 
کارهای  کــه  کرده اند  اعالم 
درازمــدت انجــام ندهیــد، 

که  کنید  جــوری برنامه ریزی 
تا 5-6 ماه آینده ثمر بدهد. 
امــروز به مســئول رســانه ای 
کــه چنــد جلســه با  ســپردم 
هنرمنــدان و برنامه ســازان 
سینما و تلویزیون هماهنگ 
کارآفرینى  کند تا درباره ی ترویج 
توسط این عزیزان، به توافقاتى 
کار هزینه بری  برسیم، هر چند 
است. البته اثرش هم خیلى 
بلندمدت نیست ولى باألخره 
تا مدتى، موضوع را به صدر 

اخبار مى رساند ...
ســریع، آن سررســید را بســتم و 

سررسید بعدی را برداشتم ...
شنبه – هفتم دی 1392

امروز، حکم انتصابم به عنوان 
فرامــرزی  بخــش  مســئول 
وزارتخانــه ابــالغ شــد. بــا 
کرد ولى  اینکه دولت تغییــر 
به لطف مشاوره های یکى از 
که سال هاست  مدیران قبلى 
کار  بــا دولت هــای مختلــف 
مى کند، چند موضع متفاوتى 
گرفتم  در پایان دولت قبلى 
کمى  و همچنان ابقا شدم و 
کردم.  هم ارتقای مقام پیدا 
فرهنگ، امر پیچیده ای است 

 ...
یادم مى آیــد، دوران بدی بود. 
حرف های عجیب وغریبى زده 
بودم، حتى بعضى از دوســتان 

کــه بــه نظــرم افــراد  قدیمــى – 
هســتند–  هــم  خیرخواهــى 
نگاهشان به من عوض شده بود 
گاهى در وسط حرف هایشان و  و 
به صورت آشکاری درباره ی نفاق 
و دورویی و نان به نرخ روزخوری و 
... صحبت مى کردند. آن سررسید 
گذاشتم و دفتر بعدی  را سر جایش 
که مربوط به سال 1394 بود،  را 

برداشتم.
سه شنبه- سوم شهریور 1394
و  اســت  دولــت  هفتــه ی 
کارهــا. امــروز  مــا هــم درگیــر 
گزارشــى از اقدامــات  بایــد 
که انجام  کارآفرینى هایــی  و 
داده بودیم ارائه مى کردیم. 
که  با توجه به موفقیت هایی 
در مصاحبه های تلویزیونى 
داشتم از طرف وزارتخانه به 
گفتگوی ویژه خبری  برنامه ی 
دعــوت شــدم. البته قبلش 
کرده  با صداوسیما صحبت 
که مصلحت ایجاب  بودیم 
از  مثبتــى  تصویــر  مى کنــد 
عملکرد دولت نشــان داده 
شــود و تضعیــف دولــت به 
معنــى تضعیف نظام اســت 
... درمجموع مصاحبه  خوبی 
بود و من هم از دستاوردهایی 
که باید در این زمینه به دست 

کردم ... بیاید صحبت 

نمى دانــم چــرا از یــادآوری آن 
کمى خجالت مى کشم.  مصاحبه، 
همه چیــز هماهنگ شــده بود، 
هیــچ چالشــى وجــود نداشــت 
حتى مجری هم هماهنگ بود 
و به صــورت بالهــت آمیزی در 
کلى و خنثای  مقابل حرف های 
من ســرش را به نشــانه ی تائید 
نشــان مى داد و چنــد نماهنگ 
هم درباره ی ایران و وطن و ...، 
قبل و بعد از برنامه پخش شد ... 
خالصه بــا اینکه برنامه به ظاهر 
کمى  خــوب بود ولــى وجدانــم 
اذیت شد البته واقعًا مصلحت، 

دست ما را بسته است ... .
ســارا بــا ســینى چایــی و چند تا 
شیرینى وارد شــد. مى خواستم 
گفتم: چه  کنم،  کمى فضا را عوض 
گفت: »چه  خبر از درس ومشق؟ 
عجب بابا! شما از درس ومشق 
ما هم مى پرسى! هیچى، انتخاب 
واحد تــرم جدیــد، از سه شــنبه 
شــروع میشــه. راســتش بابا، با 
اینکــه از رشــته ی خــودم بــدم 
نمیاد، ولى احساس مى کنم به 
رشــته ی مدیریــت فرهنگى هم 
عالقه دارم.« جواب دادم: شما 
همین رشته ی مهندسى عمران 
کن، بعدش توی ارشد،  را تموم 
مدیریــت فرهنگــى مى خونــى! 
وقتى از مهندسى بیای به علوم 
انســانى، آدم موفق تری میشى 
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... . ســؤال های ســارا همیشــه 
اذیتم مى کرد، ادامه داد: »آخه 
مى دونیــد ... راســتش ... فکر 
نمى کنید یکى از مشکالت فرهنگى 
که  کشور به همین علت هستش 
آدم ها از مهندســى، اومدند در 
عرصه ی فرهنگ و در عرصه های 
علوم  انسانى ...!« پاسخ روشنى 
کشیدم و  نداشتم، چایی را هورت 
خودم را مشغول سررسید دیگری 
گفتــم: حاال در موردش  کردم و 
کنیم، فعــاًل این  بعدًا صحبــت 
کنم و  سررســیدها را جمع وجور 
بریم باال. آخرین سررســید را باز 

کردم ...
چهارشنبه – بیست وچهارم 

آذر 139۵
امــروز برای یــک مناظــره در 
شــده  دعــوت  تلویزیــون 
بودم. طــرف مقابلــم جوان 
که خودش را  سى ساله ای بود 
کارآفرین معرفى مى کرد. البته از 
کارهایی هم  انصاف نگذریم، 
کرده بود! شرکتى راه اندازی 
که اسباب بازی های  کرده بود 
ایرانى درست مى کردند. ظاهرًا 
کار  تــوی شــرکتش 160 نفــر 
که ما  مى کردند. اصرار داشت 
کمکى نمى خواهیم،  از دولت، 
که  فقط بــه ما اجــازه بدهد 
کارمــان را انجــام بدهیــم، 
دولت باید سیاســت گذاری 

درستى انجام بدهد و آن را 
کند، همه اش مى گفت  اجرا 
االن دولــت رقیب ما شــده 
اســت ... . حرف هایــش را 
گفتم: پســرم،  کــردم و  قطع 
اواًل شما همه ی مالحظات 
را نمى دانید، ثانیًا دغدغه ی 
خوبــی دارید ولــى فرهنگ، 
که با نگاه بازاری  چیزی نیست 
کرد.  بشود درباره اش صحبت 
بعد هــم به نکاتــى درباره ی 
کردم،  کارآفرین اشاره  دولت 
باألخره این مــدرک دکترای 
ما هم یک جایی به دردمان 
خورد، خدا به دکتر ضمیری 
خیــر بدهــد ... مجــری هــم 
هــوای من را داشــت واقعًا! 
یــادم باشــد فــردا بــه روابط 
عمومــى بســپرم، به خاطــر 
کنند ... . بصیرتش تشویقش 

که از آن برنامه  خیلى وقت نیست 
مى گذرد، برای همین جزئیاتش 
یادم هست. موقع خروج از سالن 
صداوسیما، آن جوان همراه من 
بود. راننده ام منتظــرم بود ولى 
کنار خیابان ایســتاد.  آن جوان 
گفت:  گفتم تشریف نمى آورید؟! 
گوشیم وصل بشه،  گر اینترنت  »ا
گفتم بیا سوار  کسى مى گیرم.«  تا
کردیم.  شو مى رسونیمت. سوارش 
که سر نوسانات نرخ ارز،  مى گفت 
مجبور شده اســت ماشینش را 

بفروشــد البته به قول خودش، 
که نه، پرایدش را! تا هم  ماشین 
کارگرانش را بدهد و هم از  طلب 
ورشکستگى شرکتش جلوگیری 
کند ... مى گفت: »آقای سعادت، 
انصــاف هم چیز خوبی اســت! 
که  کارآفرینى، آن چیزی نیست 
شــما مى گوییــد! فرهنــگ هــم 
که شــما فکر  آن چیــزی نیســت 
کمــى دلم  مى کنیــد!« هــر چنــد 
به حالش ســوخت ولــى جوان 
هســتند و خــام! باألخــره آنچــه 
»جــوان در آیینــه مى بینــد، پیر 
در خشت خام!«. در تخیالت 
گفت:  گرفتار بودم، سارا  خودم 
کجاست؟!«  »بابا! حواســتون 
گفتم ببخشــید دخترم، حواسم 

نبود، بریم باال. 
رفتم اتاقم و پشت میزم نشستم 

و نوشتم: 
جمعه- هشتم شهریور 1398
امروز جمعه اســت و هشتم 
ســیصد  و  هــزار  شــهریور 
نظــر  از  و  نودوهشــت.  و 
مسئول ثبت احوال، من فردا 
پنجاه ودوساله مى شوم، مادر 
خدابیامرزم همیشه مى گفت 

که تو در بهار به دنیا ...

مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟8686



میانبر تحریم بر

تحریمت رو قورت بده!
در گفتگو با صابر میرزاییتنظیم: دکتر سیامک طهماسبی 

 در کشور عزیز خودمان، نهادها و سازمان های 
کشور طراحی  مختلفی برای پیشرفت و توسعه ی 
که بعد  شــده اســت. یکی از این مجموعه ها 
از انقالب تأسیس شده، »مرکز همکاری های 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری« است. این 
مرکز در سال1362 با عنوان »دفتر بررسی ها و 
مطالعات علمی و صنعتی نخســت وزیری« به 
منظــور ارائه ی مشــاوره ی علمــی و صنعتی به 
کشور ایجاد و در ادامه  دستگاه های اجرایی 
با عنوان »مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 
ریاست جمهوری« به فعالیت خود ادامه داد. از 
کنون، در ادوار مختلف و به فراخور  آن زمان تا
کشور، پیگیر رفع مســائل بوده است.  شــرایط 
کنون با عنوان »مرکز همکاری های تحول  هم ا
و پیشرفت« در راستای شتاب گیری پیشرفت 
کاری مختلفی مانند پژوهش  کشور، محورهای 
گلوگاه های فناورانه  و مشاوره در خصوص »رفع 
تولید ملی«، »توسعه  همکاری های بین المللی« 
و »رصد و ترویج فناوری های نوپدید و آینده ساز« 
را در دستورکار خود قرار داده است. با توجه 
به مأموریت هــای مهم آن، نشســتی با حضور 
»معاون پژوهش و توسعه  مرکز« جناب آقای 
مهندس صابر میرزایی در مرکز رشد برگزار شد 
تا راهبردهای نوآورانه ی بالقوه برای پیشرفت 
گیرد. در این نشست آقای  کشور موردبررسی قرار 
مهندس میرزایی در ابتدا به تحلیل وضعیت و 
کالن جمهوری اسالمی ایران پرداختند،  موقعیت 
سپس با توجه به شناخت ایجاد شده و واقعیات 
کشور  که برای پیشرفت  کردند  کید  موجود، تأ
نیاز به راهبردهای جدید و تهاجمی داریم. در 
ادامه به بیان برخی از نکات مهم طرح شده 

توسط ایشان می پردازیم:
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گران تر خواهد بود یا  تومان 
صراف ها بــرای انتقال پول 
بیش از 10درصد حق الزحمه 
مى خواهــد... مگــر ســود 
بازرگانــى خارجــى چقــدر 
که این همه هزینه هم  است 
اضافه شود! بنابراین زمانى 
که حجم تحریم ها زیاد باشد 
باید راهبردهای مترقى تری را 
کنیم. چون تجارت  انتخاب 
کشور را نمى توانیم با  اصلى 
کنیم.  دور زدن تحریم حل 
که  رفع تحریم ها: راهبردی   .2
به نظر برخى رسید این بود 
کــره،  کــه بــا اســتفاده از مذا
تحریم هــا را برداریــم یعنــى 
کوتاه  امتیازاتى بدهیم تا آن ها 
که  بیاینــد. ولــى همان طور 
عرض شد موضوع تحریم ها 
یک اختالف ساده نیست 
که با امتیاز دادن تمام شود. 
آن ها امتیازات مختلفى از ما 
گرفتنــد ولى در زمــان اوباما 
که ظاهر  کتیک شان این بود  تا
کنند ولى در  برجام را حفظ 
عمل اجازه ی تعامل تجاری 
را ندهنــد و در زمان ترامپ 
کرد و خواستند  کتیک تغییر  تا

کنند. اساسًا برجام را لغو 
کشــورهای غــرب  ترغیــب   .3
به سرمایه گذاری در ایران 
به واسطه ی دادن پروژه های 

چین هم تمایلى به وقوع چنین 
حالتى ندارند.

از طرف دیگر ما هم نمى توانیم 
کرده ایم،  که انتخاب  از مسیری 
کنیم. چنانچه ایران  عقب نشینى 
دچــار خطای راهبردی شــده و 
کوتاه بیاید، عماًل این پیام مخابره 
که به واســطه ی فشار  مى شــود 
زیاد، ایران تسلیم شدنى است. 
لذا در ادامه شــاهد فشــارهای 
بیشــتر از جانب غــرب خواهیم 
که  بود. یعنى غرب یاد مى گیرد 
بعــد از ایــن، خواســته هایش را 
کرده و همواره  به زبان زور بیان 
کشــور ما  خواســته هایش را بــه 
تحمیل نماید؛ دراین صورت ما 
هرگز از فشار او رهایی نخواهیم 
کمر صاف  داشت و نمى توانیم 

کنیم. ما الجرم باید بایستیم.
یکى دیگر از دالیل تحریم ها این 
که آمریــکا حیثیــت خود  اســت 
کــرده و عمــاًل  کار  را درگیــر ایــن 
کوتاه  نمى تواند از خوی استکباری 
بیاید. بنابراین روابط ایران با غرب 
کــرد. تجربه هم  تغییــر نخواهد 
که به واسطه ی  نشان مى دهد 
پیشرفت های ایران، تحریم های 
آن ها شدیدتر مى شود. مثاًل در 
ابتــدای انقــالب بــا تحریم های 
تسلیحات نظامى مواجه شدیم، 
کردیم و  کمــى پیشــرفت  وقتى 
خواستیم خودمان سالح بسازیم، 

یکی دیگر از دالیل تحریم ها این است که آمریکا حیثیت خود را درگیر این کار 
کرده و عماًل نمی تواند از خوی استکباری کوتاه بیاید. بنابراین روابط ایران با 
غرب تغییر نخواهد کرد. تجربه هم نشان می دهد که به واسطه ی پیشرفت های 

ایران، تحریم های آن ها شدیدتر می شود.

کالن  پرده اول: تحلیل 
از وضعیت سیاسی- 

کشور  اقتصادی 
به واســطه تحریم هــای اخیــر، 
کشــورهای غربــی تمــام تــالش 
کــردن  خــود را بــرای محــدود 
جمهوری اســالمى ایران انجام 
مى دهــد و آرزوی آن هــا ایــن 
که تجارت خارجى ایران  است 
کنند. این موضوع صرفًا  را قفل 
به رویکــرد رئیس جمهــور فعلى 
آمریکا مرتبط نمى شود بلکه جریانى 
کــه از قبل شروع شــده و  اســت 
ادامه هم خواهد داشت، حتى 
گر رئیس جمهــور دیگری مانند  ا
اوباما هم انتخاب شود، همین 
رویــه دنبال خواهد شــد. آن ها 
گر عقب نشــینى  کــه ا مى داننــد 
کنند ایران  قدرتمند خواهد شد، 
گر در منطقه  به قول برژنیسکى ا
جنــوب غرب آســیا قدرتى مثل 
کند، بسیار قدرتمند  ایران ظهور 
بوده و با توجه به راهبردی بودن 
موقعیت جغرافیایی آن، ایران 
مى تواند معادالت را تغییر دهد. 
کشورهای منطقه  به زعم آن ها، 
گرد ایــران جمــع خواهد شــد و 
حــوزه ی ژئوپولیتیکــى جدیدی 
ایجــاد مى گــردد. ایــن چیــزی 
کنند  که غربی ها تحمل  نیست 
کشورهایی مانند روسیه و  حتى 

در عرصه ی قطعات نظامى تحریم 
که سطح دانش  کردند. در ادامه 
و فناوری در ایران رشد مى کرد، 
که امکان استفاده  محصوالتى 
دوگانه را داشت موردتحریم قرار 
که مسیر رشد خود  گرفت. ایران 
را طى مى کرد، هرگونه تجهیزات 
کردند و ...  پیشــرفته را تحریــم 
. غرب شمشــیر را از رو بســته و 
عالوه بر اینکه به صورت مستقیم 
کشــور را تحریــم مى کنــد، اقدام 
به وضــع تحریم هــای ثانویه نیز 
کشــور دیگری  کرده اند یعنى هر 
کند، آن را نیز  که با ایران تجارت 

تحریم مى کند.
در نــگاه اولیه و ســطحى، چند 
راهبرد برای ادامه ی مسیر برای 

ایران به نظر مى رسد:
دور زدن تحریم ها: ما عادت    .1
که تحریم ها را دور  کرده بودیم 
بزنیم و نیاز خود را به شیوه ای 
که البته  کنیــم.  دیگر تأمین 
در این زمینه موفقیت های 
کرده ایم.  کسب  مختلفى هم 
که  ولى واقعیت این است 
دور زدن تحریم هــا زمانــى 
راهگشــا و مناســب اســت 
که اقــالم تحریمــى محدود 
باشد. تجارت از طریق دور 
زدن تحریم ها، فسادبرانگیز 
کانتینــر  اســت؛ مثــاًل یــک 
صادراتى به چین صد میلیون 
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جــذاب و ســودآور: در این 
کارهای متعددی  راستا هم 
انجام شد به خصوص بعد از 
که میادین  برجام تالش شد 
نفتى ایران به کشورهای غربی 
داده شود. البته اول این گونه 
مطرح شد که چون منابع مالى 
توسعه ی میادین مشترک را 
نداریم و همسایه ها در حال 
بهره بــرداری از آن هســتند، 
مى خواهیــم آن میادیــن را 
بــه غربی هــا بدهیــم. ولــى 
کــه حتى  در ادامــه دیدیــم 
برخى از میادین موجود در 
داخــل ایــران و خشــکى نیز 
گرفت. یعنى  کره قرار  موردمذا
برخى از مسئولین مرتبط ایرانى 
که  کردند  با تمام توان سعى 
جذابیت را برای غربی ها باال 
که  ببرند ولى مشاهده شد 
على رغم اعطای این امتیازات 
جذاب، هنــوز آن ها حاضر 
بــه ســرمایه گذاری در ایران 
نیستند. به عنوان مثال شرکتى 
مانند توتال، وزارت نفت را 

یکی دیگر از دالیل تحریم ها این است که آمریکا حیثیت خود 
را درگیر این کار کرده و عماًل نمی تواند از خوی استکباری کوتاه 
بیاید. بنابراین روابط ایران با غرب تغییر نخواهد کرد. تجربه هم 
نشان می دهد که به واسطه ی پیشرفت های ایران، تحریم های 

آن ها شدیدتر می شود.

کمک  گذاشت و هیچ  سرکار 
خاصى نکرد.

که مالحظه مى شود  همان گونه 
هیچ یــک از راهبردهــای فــوق 
نمى تواند به تنهایی ســودمندی 
کافى را برای کشورمان داشته  الزم و 
که  باشد. نکته ی مهم دیگری هم 
باید به آن توجه داشت مربوط به 
کشورهای روسیه و چین است. 
کشــور دوســت  هرچنــد آن دو 
که ایران در مقابل غرب و  دارند 
کند  به خصوص آمریکا ایستادگى 
که آن ها نیز  ولى واقعیت این است 
تمایلى به رشد ایران ندارند. آن ها 
نمى خواهند یک قدرت منطقه ای 
جدیدی در نزدیکى مرزهایشان 
ایجاد شود. بلکه دوست دارند 
به اصطالح ایران موی دماغ آمریکا 
در منطقه باشــد و صرفًا موجب 

گردد. اذیت شدن آمریکا 
پــس باید طرحــى نــو دراندازیم 
کمــک  و بــا اندیشــه ورزی بــه 
اندیشــکده ها بــه یــک ســری 

راهکارهای مؤثرتری برسیم.
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ولى عربســتان به عنــوان عامل 
کره شده  غرب با هند وارد مذا
که درصورتى که با  و وعــده داد 
کند، 100 میلیارد  ایران قطع رابطه 
دالر در صنایــع شــیمیایی هنــد 
کــرد.  ســرمایه گذاری خواهــد 
هندی هــا هم وسوســه شــده و 
کشــیدند.  کنار  عمــاًل از چابهار 
کنونى  البته عربستان در شرایط 
دچار مشکالت مالى است و برای 
کشورش از ذخایر ارزی  اداره ی 
خــودش اســتفاده مى کنــد ولى 
برای مقابله با ایران حاضر است 
چنین وعده ای به هندی ها دهد. 
چه بسا این وعده ها توخالى باشد 
ولى به هرحــال وسوســه برانگیز 
که  است. جای تعجب اینجاست 
چرا ما به این واقعه عکس العملى 
جدی نشــان ندادیم!؟ راهکار 
که مصداقى از  پیشنهادی من 
»راهکارهای تهاجمى و نوآورانه« 
که ما هم با  مى باشد این است 
کره شده و بگوییم  هند وارد مذا
که برای توسعه ی صنایع شیمیایی 
هندوســتان حاضریــم 120 الــى 
کشــور  150 میلیــارد دالر در آن 
کنیم. این پیشنهاد  سرمایه گذاری 
ما وعده ی سِر خرمن هم نیست 
کار را مى توان از طریق  بلکه این 
صادرات نفت به هند انجام داد. 
که از همین فردا روزانه  ما آماده ایم 
یــک  میلیون بشــکه نفــت خام 
را تحویل بدهیــم، یعنى همان 

پرده دوم: شناسایی 
فرصت های بالقوه 

و راهبردهای 
نوآورانه ی مرتبط

کشــور بــرای  سیاســت گذاران 
کار حتمًا باید رویکرد  پیش بردن 
کرده و بجای  تجاری را عــوض 
»انفعــال«، بایــد از »رویکــرد 
کنند. قبل  تهاجمــى« اســتفاده 
از ذکــر مصادیــق مختلف، باید 
کم بر راهکارهای  که روح حا گفت 
نوآورانه، حول دو راهبرد اصلى 
که عبارت اســت  قــرار مى گیــرد 
از »توســعه  بازارهای جهانى« و 
»توجه به همسایگان و استفاده 
از مزیت سرزمینى«. در این بین 
توجه بــه بازارهای بین المللى و 
جذب آنها بسیار مهم خواهد بود، 
برای مثال به برخى از فرصت ها 
و راهبردهــای نوآورانــه در ایــن 

خصوص اشاره مى شود: 
کشور هند   

هند مى تواند همــکار راهبردی 
بــرای توســعه ی ایــران باشــد. 
کــرات قبلى  که مذا همان گونــه 
برای توســعه ی مناطــق جنوبی 
کید بر  ایران و سواحل مکران با تأ
کشور  توسعه ی بندر چابهار با آن 
گرفتــه و قراردادهایی  صــورت 
هم منعقد شده بود. ]به هرحال 
توان اقتصادی هند و برنامه های 
توسعه ای آن قابل توجه است.[ 

که تا چند سال آینده نیز  نفتى را 
نمى توانیم راحت بفروشیم، االن 
کنیم.  به ســرمایه گذاری تبدیل 
کار برای  که ایــن  گفتــه نماید  نا
چاه هــای نفتــى ایران نیــز مفید 
اســت و از بسته و خراب شدن 
مى شــود.  اجتنــاب  چاه هــا 
کنش به چنین پیشــنهادی،  وا
چنیــن حالت خواهد داشــت: 
که هند  یک حالت این اســت 
نپذیرد و پیش غرب و عربستان 
که هم به  رفته و از آن ها بخواهد 
کنند و هم  وعده ی  خود عمل 
حجم سرمایه گذاری را باال ببرند 
کار هزینه را برای غرب  که با این 
و عربستان زیاد مى کنیم. حالت 
که هند با پیشنهاد  دیگر این است 
کار  ایران موافقت مى کند. با این 
طى چند سال روزانه یک  میلیون 
بشــکه نفت به هند داده ایم و 
در صنایــع عظیم شــیمیایی آن 
سهام دار و مالک شده ایم؛ حتى 
مى توانیم فرآورده یا نفت خام را 
کشور برده و به محصول  به آن 
کنیم؛ به این ترتیب پول  تبدیل 
کافى در آنجا خواهیم داشت و 
زمینه ی تجارت و تعامل اقتصادی 
بــا هنــد فراهــم خواهــد شــد و 
باب تجارت بــا هند به روی ما 
کار،  باز مى ماند؛ پس نتیجه ی 
یکى از این دو حالت است: یا 
هزینه ی غرب زیاد مى شود، یا 
باب تجارت هند باز مى ماند.

  ترکیه
کشور معامله گری است و  ترکیه 
با توجه به بدهــى 300 الى 400 
میلیاردی نیاز به سرمایه گذاری 
خارجــى دارد. بــه همیــن دلیل 
در صورت دریافت پیشنهادی 
در اندازه هــای بــزرگ مانند 100 
میلیارد دالر، تمایل به همکاری 
کرد. همان الگویی  پیدا خواهد 
که برای هند مطرح شد برای ترکیه 
که  نیز قابل اجرا است. به خصوص 
ترکیه برای توسعه ی صنایع خود 
گســترده ای تعریف  برنامه های 

کرده است.
  افغانستان

افغانستان نیازهای مختلفى دارد 
که یکى از آنها »برق« است. ایران 
گاز بــه برق،  مى تــوان بــا تبدیل 
کند.  این نیاز افغانستان را تأمین 
ولى ازآنجایی کــه احتمااًل آن ها 
نتوانند به صورت نقد، بهای آن 
کنند، ایران مى تواند  را پرداخت 
در ازای برق فروخته شده، شریک 
راهبردی افغانستان در معادن 
بزرگ ســنگ آهن شود. معادن 
سنگ آهن افغانستان بسیار غنى 
است و ذخایر آن تا چندین دهه 
قابــل بهره بــرداری اســت. مثاًل 
بخش عمده ی معدن سنگ آهن 
گرفته  سنگان در افغانستان قرار 
است، این معدن مى تواند در ازای 
برق فروخته شده، در اختیار ایران 
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گیرد. شرکت های ایرانى  اقدام به استخراج  قرار 
کــرده، آن را تبدیل به شــمش های  از معــدن 

مختلف فوالدی نماید. 
همچنین ایران مى تواند یک بانک توسعه در 
که در آنجا برای توسعه  کند  افغانستان تأسیس 
کارها و امور ضروری به شهروندان افغانستانى 
تسهیالت دهد. پول آن هم از فروش »ویزای 
کار به افغانستانى ها« تهیه شود. هر افغانستانى 
کار مدت دار مانند شش ماهه  مى تواند ویزای 
که برای آمدن  از ما بخرد؛ یعنى همان پولى را 
به ایران به قاچاقچى مى دهند، رســمى  کنیم 
و به  عنوان پول ویزا جهت تأمین منابع بانک 
توسعه افغانستان بگذاریم؛ بدین  ترتیب باب 
تجارت افغانستان را تا ابد باز نگه مى داریم. 
باألخره همسایه ها باید توان مالى مناسبى داشته 
که بتوانند با ایران تجارت داشته باشند. باشند 

  عراق
در تعامل با عراق نیز مى توانیم بر روی برق مانور 
دهیم. ایران مى تواند به عراق  پیشنهاد دهد 
که ده ها هزار مگاوات برق، با ســرمایه گذاری 
ایران تولید نماید؛ عراق هم مابه ازای آن به ما 
گاز بدهد. این هم برای ما مفید است،  نفت یا 
هم برای عراقى ها. خدمات مهندسى صادر 
کردیم و وابســتگى متقابل ایجاد شد. دست 
گر هم  کشوری باشد. ا ما نباید زیر ساطور هیچ 
کســى برود، باید دست  دســت ما زیر ساطور 
او نیــز زیــر ســاطور ما باشــد. البته شــاید تصور 

ایران می تواند یک بانک توسعه در افغانستان تأسیس کند که در آنجا 
برای توسعه کارها و امور ضروری به شهروندان افغانستانی تسهیالت 
دهد. پول آن هم از فروش »ویزای کار به افغانستانی ها« تهیه شود. 
هر افغانســتانی می تواند ویــزای کار مــدت دار مانند شــش ماهه از 
ما بخــرد؛ یعنی همان پولــی را که بــرای آمدن به ایران بــه قاچاقچی 
می دهند، رسمی  کنیم و به  عنوان پول ویزا جهت تأمین منابع بانک 
توسعه افغانستان بگذاریم؛ بدین  ترتیب باب تجارت افغانستان را 
تا ابد باز نگه می داریم. باألخره همسایه ها باید توان مالی مناسبی 

داشته باشند که بتوانند با ایران تجارت داشته باشند.

که االن نفت خودمان را نمى توانیم  که ما  شود 
بفروشیم، آن وقت نفت عراق به چه دردمان 
که مــا مى توانیم  مى خورد. پاســخ این اســت 
کنیم یعنى نفت  همیــن نفت را به برق تبدیل 
ک نیروگاه های برق  مى توانــد به عنــوان خــورا

استفاده شود.
  تالش برای ایجاد قطب نساجی در 
کستان و ترکیه و آسیای میانه مجاورت پا

 در صنعت نساجى، هیچ جای دنیا برای اینکه 
تبدیل به قطب نساجى عالم شود به اندازه ی 
منطقه ی ما مستعد نیست. در همسایگى غربی 
ما، ترکیه لباس زیادی تولید مى کند. در شرق 
کســتان لباس های فاخــری را به  کشــور نیز، پا
مقصد اروپا و آمریکا تولید و صادر مى کند. هر 
کشور مزارع پنبه ی فراوانى دارند. از طرف  دو 
کشورهایی مانند  دیگر در شمال شرق ایران، 
ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان، قطب 
تولید پنبه در جهان محســوب شده و پنبه ی 
کشورها تولید مى شود. ولى هیچ  زیادی در این 
کشورهای مذکور تولید  نوع الیاف مصنوعى در 
نمى شود. درعین حال ایران پالستیک فراوانى 
کنار آن بی تفاوت رد مى شــود. ما  کــه از  دارد 
مى توانیم پالستیک را با فناوری موجود از طریق 
کنیم.  کسترودر«1 به الیاف مصنوعى تبدیل  »ا
که آمیزه الستیکى  کسترودر )Extruder( ماشینى است  1- ا
کــرده و بــه آن نیــرو وارد ســاخته تــا با  و پالســتیکى را ذوب 
فشــار در انتهــای دســتگاه از میان یــک قالب عبــور نموده 
و محصولى به شــکل پیوســته با ســطح مقطع خاص تولید 
کاربردهــای متنوع به طور  کســترودر با  نماید. ماشــین های ا

ایران می تواند یک بانک توسعه در افغانستان تأسیس کند که در آنجا برای توسعه کارها و امور ضروری 
به شهروندان افغانستانی تســهیالت دهد. پول آن هم از فروش »ویزای کار به افغانستانی ها« تهیه 
شود. هر افغانســتانی می تواند ویزای کار مدت دار مانند شــش ماهه از ما بخرد؛ یعنی همان پولی را 
که بــرای آمدن به ایران به قاچاقچی می دهند، رســمی  کنیم و به  عنوان پول ویــزا جهت تأمین منابع 

بانک توسعه افغانستان بگذاریم؛ بدین  ترتیب باب تجارت افغانستان را تا ابد باز نگه می داریم. 

9191نوآفریننوآفرین |  | شماره هنم | بسار ه تابستان شماره هنم | بسار ه تابستان 13991399

رادون مارادون ما



مزیت ایراننوع الیاف

الیافت پنبه ای
کز تولید پنبه به ویژه  نزدیکى به مرا

آسیای میانه + برق ارزان

 الیاف ویسکوز
)ریون(

 نزدیکى به بزرگ ترین جنگل جهان و 
دسترسى به چوب توگا + برق ارزان

الیاف مصنوعى 
)پلى استر و ...(

منابع اولیه در اختیار و ارزان )مشتقات نفتى( 
+ برق ارزان

کار نیاز به فناوری پیشرفته یا  این 
پیچیده ای ندارد و ما فناوری تهیه 
الیاف مصنوعى و منابع اولیه ی 
کامال در اختیار داریم. تنها  آن را 
که مى تواند مزیت رقابتى  چیزی 
کند، قیمت است و بخش  ایجاد 
قابل توجهى از بهای تمام شد ه ی 
الیاف مصنوعى )مانند نخ های 
کریل و ...(  نایلون، پلى استر، پلى ا
مواد اولیه و برق است. ایران هم 
به واســطه ی نعمت خدادادی 
گاز، مى توانــد بــرق ارزان قیمت 
کند و از  و رقابتــى زیادی تولیــد 
طرف دیگر به واسطه قرارگرفتن 
ایران بر روی ذخایر نفتى، مواد 
اولیــه ی الزم را بــه قیمت ناچیز 

در اختیار دارد. 

گسترده در صنعت الستیک و پالستیک 
مورداستفاده قرار مى گیرند. در خط تولید، 
کســترودر برای شکل دهى  ماشــین های ا
اولیه الستیک و پالستیک جهت عملیات 
بعدی و نیز برای شکل دادن به محصوالت 
کلیه ی  نهایی مورداستفاده قرار مى گیرند. 
که نیازهای  کاربردها باعث مى شوند  این 
کاربرد خاص در ماشین طراحى  عملى هر 
گسترده ی طرح های موجود  شود و طیف 
کسترودر نیز منعکس کننده  ماشین های ا

همین مطلب است.

در زنجیره ارزش نســاجى، یکى 
دیگر از حلقه های مهم، تهیه ی 
الیاف از چوب است. با نگاهى 
کشــورها به راحتى  بــه نقشــه ی 
که یکى  کرد  مى توان مشــاهده 
از بزرگ ترین جنگل های دنیا در 
قسمت باالی دریای خزر است 
که منابع سرشار درختان تایگا در 
آنجا موجود مى باشد. ما مى توانیم 
کرده  چوب فراوانى از آنجا تهیه 
و آن را به الیاف قابل استفاده در 
زنجیره های بعدی نساجى تبدیل 
که از چوب  کنون الیافى  کنیم.  ا
استخراج شده و به آن ویسکوز1 
مى گویند، در لباس های مختلف 
موجــود در بازار بــه  کار مى رود. 
که این فرایند نیز نیاز  جالب است 
به فناوری عجیبى ندارد. بنابراین 
ما مى توانیــم تولیدکننــده ی نخ 
کستان  باشیم و این الیاف را به پا
و ترکیــه بدهیــم. افغانســتان و 
کار  کســتان مى تواننــد نیــروی  پا
کنند؛ مى توانیم  فراوان و ارزان ارائه 
پنبه را از ازبکستان و ترکمنستان 
گر از تاجیکســتان پنبه  بخریم. ا
بخریم، زمین های جدیدی را زیر 
کشت پنبه مى برد؛ چون ظرفیت 

1- ویسکوز )ریون( فیبر سلولز بازسازی شده 
کلیه  که ساختاری شبیه پنبه دارد.  است 
کافى  که دارای سلولز  محصوالت طبیعى 
باشند برای تهیه این الیاف مناسب است. 
کاه، برنج  غالبًا از الوار درختان، تفاله نیشکر، 
گندم استفاده مى شود و این مواد طى  و 
مراحل مختلفى به صورت خمیر خاصى 
کم اســت  که درصد ناخالصى آن بســیار 
در مى آینــد و پــس از عبــور از رشته ســاز و 
استخر انعقاد به صورت الیاف در مى آیند.

تولیــد آن ها بیش از این  اســت 
ولى بازاری برای فروش ندارند. 
صنعت تولید الیاف ویسکوز نیز 
بسیار به »برق« وابستگى دارد 
گفته شد ایران  که  که همان گونه 
مى تواند ارزان تریــن برق دنیا را 
کند. فناوری تولید برق و  تولید 
گاز( نیز  ماده اولیــه ی آن )یعنى 
داخلى است لذا هرقدر نیاز داشته 
باشیم مى توانیم توسعه دهیم.

خوشــبختانه ایــران در راســتای 
نســاجى  صنعــت  توســعه ی 
موردنیــاز  فناوری هــای  بــه 
دسترســى دارد. به عنوان مثــال 
کچوویتــور2 اشــاره مى کنم.  بــه ا
کچوویتور را ما در  االن فناوری ا
صنایع موشکى استفاده مى کنیم 
که در ســطح باالی فناوری قرار 
کمک  دارد و به هدایت موشک3 
مى کند. ولى واقعیت این است 
کــه ایــن فنــاوری یــک فنــاوری 
دومنظــوره بوده و ســطح پایین 

کچویتــور )Actuator( یــا عملگــر  2- ا
که وظیفه  هیدرولیک نوعى موتور است 
کنترل، تأمین نیروی الزم  آن در شیرهای 
کردن شیر و قراردادن  جهت باز و بســته 
آن در موقعیــت مطلــوب و متناســب بــا 
کنترلر اســت.  ســیگنال ارســالى از طــرف 
کچویتورها در انواع مختلف نئوماتیکى،  ا
الکتریکــى یــا خودعملگــر موجــود بوده و 
بــا توجه بــه وضعیت سیســتم انتخاب و 

استفاده مى گردند.
کنترل موشک  3- سیستم محرک سطح 
 Missile control surface actuator(
system(: این سیستم برای استفاده در 
کنترل موشــک  هدایت، موقعیت یابی و 
اســتفاده مى شــود. یکــى از مهم تریــن 
کنتــرل باله های موشــک  کارکردهــای آن 
که بــا تغییــر وضعیــت باله هــا به  هســت 

کمک مى کند. هدایت پذیری موشک 
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آن در ماشــین آالت بافندگــى و 
ریسندگى استفاده مى شود. در 
کشورهای غربی معمواًل ساخت 
کچوویتور توسط تولیدکنندگان  ا
ماشــین آالت صنعــت نســاجى 
انجام مى شــود ]و ســرریز آن در 
سطح باالتری در صنایع نظامى 
کار برده مى شود[. حال  هم به 
کشور ایران  که  سؤال این است 
که با تالش قابل تقدیر موفق به 
کچوویتور شده،  کتساب فناوری ا ا
چــرا از آن فنــاوری بــرای تولیــد 
ماشــین آالت نســاجى استفاده 
نکند! ما حتمًا باید از داشته های 
فناورانه خودمان برای توســعه 
کنیم.  کثری  کشور استفاده حدا
باید در صنعت نساجى عالوه بر 
تالش در عرصه ی تولید الیاف، 
نخ و پارچه؛ برنامه های جدی تری 
برای تولید ماشین آالت صنعتى 

هم داشته باشیم.

نتیجه گیری
ما در هــر روز حداقــل چهار    .1
میلیــون بشــکه مى توانیم نفت 
کنیم. باید این مقدار  استخراج 
نفت را ابزاری برای سرمایه گذاری 
کشورهای مختلف همسایه و  در 
حتى ابزاری برای سرمایه گذاری 

در چین و روسیه بکنیم.
ثانیــًا ما باید وارداتمان را به   .2
کنیم  منطقه ی خودمان متمرکز 
و سعى نماییم یک شریک بزرگ 

کشورها  تجاری برای تک تک این 
که غرب  باشیم، دیگر امکان ندارد 
بتواند ما را محاصره ی اقتصادی 
کشورهای  گر با  کنید ا کند. فرض 
نفتى اطــراف مانند آذربایجان، 
ترکمنستان، قزاقســتان و عراق 
یک اقتصاد درهم تنیده ای داشته 
باشیم، آیا برای دنیا ممکن است 
کشورها را محاصره  که تمام این 
کند؟ آیــا مى تواند نفــت عراق، 
نفــت قزاقســتان و... را تحریــم 
کند؟ این دیگر شــدنى نیست؛ 
پس ما باید رویکرد تهاجمى در 
کنیم با چند  پیش بگیریم و سعى 
گهان  که پیش مى بریم، نا ابزاری 
به منزلــه ی یک غول اقتصادی 
کنیم. این  بزرگ در منطقه ظهور 
کلى امروز جامعه  ابزار با اندیشه ی 
کنونى  ما متفاوت است. رویکرد 
کنیم، نه وارد؛  که صادر  این است 
که ما بزرگ ترین  ولى من مى گویم 
واردکننده باشــیم تــا بزرگ ترین 
صادرکننده نیز بشــویم. منتها از 
مناطق دیگر وارد نکنیم؛ مثاًل از 
برزیل و تایلند برنج وارد نکنیم؛ 
کستان بخریم. به قدری  بلکه از پا
که به یک طرف  باید زیاد بخریم 
کشــورهای  تجــاری بــزرگ برای 
منطقه تبدیل شویم. در عوض 
نیز از آن ها بخواهیم متقاباًل تعامل 

تجاری با ما داشته باشند.
ی  ها د پیشــنها ئــه  ا ر ا  .3
سخاوتمندانه: هدف اصلى ما 

گسترش  کشور از طریق  پیشرفت 
گر مستقیم  صادرات است ولى ا
بگوییــم مى خواهیــم صادرات 
کشــورها را  کنیــم و بخواهیــم 
کنیم،  بــرای خرید از مــا متقاعد 
احتمــال موفقیت بســیار پایین 
کار را با یک  خواهد بود. اما همین 
راهبرد هوشمندانه و نوآورانه هم 
مى توان پیش برد. اینکه بجای 
اســتفاده از واژه »صــادرات« از 
واژه »ســرمایه گذاری« استفاده 
که  کاری  کنیــم. مشــابه همــان 
صنایع خودروســازی فرانســه با 
کشور ایران داشتند. آن ها با اسم 
سرمایه گذاری در ایران و توسعه 
فناوری ایران، عماًل محصوالت 
خودشان را به ما صادر مى کردند 
و حالت نیمه انحصاری هم ایجاد 
کــرده بودند. فرانســوی ها به ما 
کــه مى خواهیــم صنعت  گفتند 
خودروسازی شمار را ارتقا دهیم 
که منظور آن ها  اما بعدًا فهمیدیم 
که ما قطعات موتور،  این است 
کرده  گیربکس و ... را از آنجا وارد 
کنیم و مانع ورود  و در اینجا مونتاژ 
کشور  سایر برندهای خودرو به 
شویم! ما هم مى توانیم راهبردی 
مشابه آن داشته باشیم. ما هم 
اقدام به ایجاد صنایع مختلف 
کنیم و به  کشورهای منطقه  در 
این واســطه هم خدمــات فنى 
مهندســى و هم ماشین آالت و 

قطعات را صادر نماییم. 
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 مدرســـه
ایـــــــــران

دغدغه های اولیهعلی قربانی
کل جریان  گــر  بی انصافــى اســت ا
کارآمد  آموزش وپرورش را بخواهیم نا
و ناموفــق بدانیــم و نقــاط قوت و 
کنــار تمــام  امیدبخــش آن را در 
کم وکاســتى ها و معایــب بزرگــش 
که هیچ، سال های  نبینیم. این روزها 
که لزوم تغییر و تحول  ســال است 
در آموزش وپــرورش مطرح اســت 
کارشناسان و اساتید  و بسیاری از 
که حتى یک روز هم سر  دانشگاهى 
کالس درس مدرسه حاضر نشده اند 
و ارتباطى بــا دانش آموز و والدین 
و ساختار آموزش وپرورش و هزار و 
یک مسئله مدرســه ای را در بستر 
واقعى اش درک و لمس ننموده اند، 

برنامــه ی مدرســه ایــران ایــن روزهــا بــر روی 
آنتن شــبکه ی چهــار صداوســیما به مدرســه و 
آموزش وپرورش مى پردازد. اما جدای از موفقیت 
کوچک از رویدادی  یا عدم موفقیتش، نشانه ای 
بزرگ در این حوزه است و طرح مسئله ای تازه 
که برای تحول باید  در تحول آموزش وپــرورش 

آموزش وپرورش را از سر بخوانیم یا از ته؟!

از الفاظى دربــاره آموزش وپرورش 
که دلیلى ندارد  اســتفاده مى کنند 
این سطور و وقت خوانندگان را برای 
آن هدر دهیم. تحول و اصالح در 
آموزش وپرورش امری همیشــگى 
و همه جایی اســت و محــدود به 
سال های اخیر یا آموزش وپرورش 
ایران نیست. البته در اینجا نکته ی 
مهمى وجود دارد و آن تفاوت میان 
تحول و تغییر و اصالح است و اتفاقًا 
یکى از دالیل اصلى ضعف ســند 
تحول و اجرایی نشدن آن هم تمایز 
این دو نگاه در سطح سیاست گذاری 
کارشناسان تدوینگر سند و  فرهنگى، 
گر پیشینه مطالبه  مجریان آن است. ا
تغییر در آموزش وپرورش را بخواهیم 
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ایــده برنامــه تلویریزیونــی 
در خصــوص »مدرســه« و 
مسائلش چند سالی است 
که تحقق یافته اما همچنان با 
مطلوبش فاصله معناداری 
دارد.آبان ماه ســال 98 بعد 
از حــدود یــک ســال تامــل 
برنامــه »مدرســه ایــران« در 
شــبکه چهــار رســانه ملــی  
توسط گروهی دغدغه مند 
کــه ســالها فکــر و ذکر شــان 
حــوزه تعلیــم و تربیــت و کار 
و بارشان مدرســه و معلم و 
دانش آموز بوده،تولد یافت 
و تا پایان سال هر هفته سه 
شنبه شب ها ادامه یافت. 
روایتی از شــکل گیــری ایده 
برنامه تا اجرایش را بخوانید.


بررسى نمائیم باید حداقل به اواخر 
که  دهه 1290 شمسى بازگردیم 
برخى منتقدین برنامه آموزشى 
مدارس پیشنهاد اجرای دوره های 
پیشاهنگى را برای شکل نوینى از 
کردند. چنین  آموزش ها مطرح 
مطالبه هایی بارها و بارها تا پیش 
از انقــالب در ســطوح مختلــف 
آموزش وپرورش مطرح و اجرایی 
گشــت و حتــى خواســته های 
انقالبی هم در ماجراهایی مانند 
تدوین سند توسعه ی 1327 و 
ســپاه دانــش در دهــه ی 1340 
گشــت. مهم تریــن تمایز  مطرح 
خواسته ی تحولى بعد از انقالب 
که ریشه در نگاه  با این جریانات، 
امام خمینیره داشت، تحول نگاه 
به آموزش وپرورش و تغییر افق 
که انسان الهى و تمدن  دیدی بود 
مهــدوی را تمّنــا داشــت. قطعًا 
برای چنین تمّنایی نظام آموزشى 
گونــه اصالحى  متــداول، بــا هر 
گر  که در نظر بگیریم )حتى ا هم 
مدینــه ی فاضلــه ی فنالندی و 
ژاپنى را عینــًا پیاده نمائیم!!!!(  
کافــى را به  قابلیت هــای الزم و 
دســت نخواهــد آورد زیــرا افــق 
دید محــدود بوده و انســان نیز 
الجرم محدود به افق آرمان هایش 

است. 
که امامره برای تحول  افق دیدی 
در جامعه و تعلیم و تربیت ترسیم 
نمود شاید بسط آیه ی آخر سوره 

ِذیَن َءاَمُنوْا 
َ
َها اّل ّیُ

َ
آل عمران باشد : »َیأ

َه  ُقوْا الّلَ وْا َوَراِبُطوْا واّتَ وْا َوَصاِبُر اْصِبُر
کلیدواژه های  که  ُکْم ُتْفِلُحوَن«  

َ
َلَعّل

گشایش های  آن امید به وعده و 
الهى از یک سو و پیوند مؤمنین در 
صبر و هر گونه فعالیت اجتماعى 
از ســویی دیگــر اســت. این دو 
کلیدواژه حلقه ی مفقوده ی سند 
کــه در مرحله ی  تحولــى اســت 
تدوین و اجرا به اصالح گری های 
کاهش افق دید تقلیل  محدود و 
یافــت. البتــه جوانــان مؤمــن، 
که جهاد  انقالبی و خوش فکر، 
بــرای اقامــه ی حــق را برنامه ی 
زندگى خود قرار داده اند، راهى 
دیگــر را بــرای تحــول در پیــش 
گرفتند. نشــانه های این خط را 
گونــى مى توان  گونا در جاهــای 
دید: بسیج دانشگاه فرهنگیان 
کــه تحــول تربیــت  و دوســتانى 
کار قرار داده اند،  معلم را محور 
که به جهت ایجاد  مدارس پیش رو 
الگوهای قابل تکثیر و مدرسه ای 
از اهمیــت باالیــی برخوردارند، 
گروه های پژوهشى  اندیشکده ها و 
تازه تأسیس در حوزه ی تعلیم و 
که غالبًا توسط اساتید یا  تربیت 
دانشجویان تحصیالت تکمیلى 
گاه به مســائل واقعى  جوان و آ
آموزش وپرورش هدایت مى شوند، 
برگزارکنندگان رویدادهای نوآوری 
در آموزش وپرورش  و ... . نکته ی 
گروه ها با تمام  اساسى درباره این 

تفــاوت حــوزه ی فعالیت و نوع 
نگاه، اجماع بر اصلى واحد است: 
تحول در مدرسه و آموزش وپرورش 
کار جمعى و پیوندخوردن  بدون 
گروه های مختلــف مقدور  ایــن 
نیست. در واقع طى چند سال 
گذشته یکى از مهم ترین مسائلى 
گروه های فعال در بستر واقعى  که 
و جزئى آموزش وپرورش به فهم 
آن رسیدند اجماع بر شکل گیری 
قرارگاه هــا و مجمع هایی اســت 
گرد هم  گروه های مختلف را  که 
جمع آورد. حل مسائل و پیش 
بــرد تحــول در آموزش وپرورش 
گســتردگى و تنوع  به واســطه ی 
کــه از  کاری نیســت  مســائلش 
گروهى خــاص بر آید؛  عهده ی 
کار آموزش وپــرورش در همه ی 
مرابطــه  و  پیونــد  ســطوحش 
مى خواهد؛ پشت به پشــت هم 
که  دادن و یکى شــدن آن گونه 
در آیه ی آخر سوره ی آل عمران 

امر شده است.
گر با  این اولین اجماع بــود اما ا
دقت بیشــتری بــه ایــن جریان 
بنگریــم اجمــاع ضمنــى دیگری 
هــم وجــود دارد: پاشنه آشــیل 
آموزش وپرورش ناامیدی است. 
آموزش وپرورش و مدرسه همیشه 
که از دولت  در مقابل بودجه ای 
کــه  کمبودهایــی  گرفته انــد، و 
والدین مدعى آن هستند و البته 
جالب تر از همه انتقادهای اساتید 
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مدرســه ایــران پشــتوانه ای 
ی  غه هــا غد د ز  ا عظیــم 
گروه های مختلف را پشت سر 
خود دارد و از این جهت این 
برنامه را باید با چشم اندازی 
ر  بســیا و  ســاله  چندیــن 
گســترده تر از تــک برنامه ای 
در شبکه ی چهار دید. وقتی 
باب پرداختن به مدرسه در 
رسانه باز شد و صدایش به 
گوش اقشار مختلف رسید و 
از سویی دیگر تهیه کنندگان 
این برنامه چشم اندازی بلند 
برای تحول آموزش وپرورش 
به ســبکی متفاوت داشــته 
 ایــن جریــان 

ً
باشــند، حتمــا

و  فــت  یا هــد  ا خو بســط 
نمونه هایــی رشــد یافته تر و 
اثرگذارتــر از خــود را به وجــود 

خواهد آورد.

کارشناســان غیــر مدرســه ای  و 
که هر مسئله ای  آموزش وپرورش 
در جامعه از میزان جرم و فساد 
گرفته تا سوانح جاده ای و سقوط 
گرانى بنزین )!!!( و ...  هواپیما و 
را بر عهده ی مدرسه مى اندازند، 
متهم بوده اند و سال های سال 
کرده ایم نقاط  که ســعى  اســت 
که  قــوت مدرســه و اصالحاتى 
کشور رقم زده  در نقاط دورافتاده 
را نبینیم. این فشــار بــر هر نهاد 
دیگری هم وارد مى شد نتیجه ای 
جز ناامیدی و ناتوانى نداشــت 
که  و همین پاشنه آشــیل اســت 
ممکن است آموزش وپرورش را 
زمین زند. نقد این نظام و فرایند 
مدرســه ای در ایــران ضرورتــى 
گر این  غیرقابل انکار اســت اما ا
انتقادها غیرمنصفانه و یک سویه 
و به قیمت ناامیدی در مهم ترین 
کشــور  و بزرگ ترین وزارتخانه ی 
و نهاد مدرسه ختم شود، امری 
نامعقول و ناخوشایند است. فهم 
که در  درست این هجمه و اتفاقى 
پی آن در جامعه و آموزش وپرورش 
ممکن است رخ دهد، اجماع بر 
گسست جریان تک سویه انتقادی 

را پدید آورد.  
که باز هم  و اما دو نکته ی دیگر 
گروه های خوش فکر و  در تعامل 
که نه  جوان به چشم مى خورد 
کلى اما در میان  به عنوان اجماع 
گروه های مختلف قابل مشاهده 

است، خوانش آموزش وپرورش 
از ســطح مدرســه و اســتفاده از 
ظرفیت رسانه برای تغییر جریانات 
آموزش وپرورشى است. یکى از 
مشکالت سند تحول تدوین و 
سرریز آن از سر وزارتخانه به ته آن 
یعنى مدرسه بود و همین مسئله 
باعث شد معلمین و مدرسه ای ها 
که در واقع مجریان اصلى تحول 
در آموزش وپــرورش هســتند، 
فهــم درســت و قابل اجرایــی از 
گروه های  آن نداشته باشند. پیوند 
که در سطح خرد و میانى  مختلفى 
در آموزش وپرورش و مدرسه و 
رشته های علوم  تربیتى فعالیت 
داشتند، فرصتى فراهم نمود تا 
آموزش وپرورش از سطح مدرسه 
گروه ها  دیده شود. اما پیوند این 
کافى نیست و ظرفیت  با یکدیگر 
کشور و والدین و  معلمین سراسر 
تمام اقشار مرتبط با مدرسه نیز 
بــرای اصــالح امور نیاز اســت و 
که استفاده  این نقطه ای است 
از ظرفیت رســانه ها را در سطح 

گسترده ای مطرح نمود.

کوچک با  جوانه ای 
امیدآفرینی بزرگ

ساخته شــدن و پخش مدرســه 
ایران نشــانه  ی تحقق جوانه ی  
کنون توضیح  که تا جریاناتى بود 
دادم. هر چند این برنامه با ابتکار 
آقای غفاری سردبیر برنامه و تالش 

شبانه روزی آقای اسکندری و تیم 
تولید به آنتن شبکه ی چهار رسید، 
امــا نشــانه ای امیدبخــش برای 
همه ی فعالین و دغدغه مندان 
مدرسه ای بود. اینکه چرا برنامه 
چنین ساختاری یافته، دقیقًا به 
توضیحات پیشــین بازمى گردد 
کــه چنــد عنــوان زیــر را مى توان 
به عنوان اهــداف اصلى برنامه 

گرفت: در نظر 
گسســت جریــان خــــــــــبری • 

و  تک ســویه  نتقــادی  ا و 
حــوزه ی  در  ناامیدکننــده 

آموزش وپرورش و مدرسه
توجه بــه آموزش وپرورش از • 

سطح مدرسه و پرداختن به 
مسائل و راهکارهای معطوف 

به معلمین و والدین
امیـــــــــــدآفرینى و توجــه بــه • 

تالش های مردمى و دولتى 
کشور )همراه با انتقاد  در سراسر 

سازنده(
ایجاد بستری برای هم افزایی و • 

گروه های مختلف فعال  پیوند 
در حوزه آموزش وپرورش

هر چند مدرسه ایران در تحقق 
کامــاًل موفق  اهــداف اولیه اش 
نبوده امــا بابــی بــرای پرداختن 
متفاوت بــه آموزش وپــرورش از 
ســطح مدرســه باز نمــود. توجه 
که  بــه این نکته ضروری اســت 
مدرسه ایران پشتوانه ای عظیم از 
گروه های مختلف را  دغدغه های 

مدرســه ایران پشــتوانه ای عظیم از دغدغه های گروه های 
مختلــف را پشت ســر خــود دارد و از این جهت ایــن برنامه 
را باید با چشــم اندازی چندین ســاله و بســیار گسترده تر از 
تک برنامه ای در شبکه ی چهار دید. وقتی باب پرداختن به 
مدرسه در رسانه باز شد و صدایش به گوش اقشار مختلف 
رسید و از سویی دیگر تهیه کنندگان این برنامه چشم اندازی 
بلند برای تحول آموزش وپرورش به سبکی متفاوت داشته 
 این جریان بسط خواهد یافت و نمونه هایی 

ً
باشــند، حتما

رشد یافته تر و اثرگذارتر از خود را به وجود خواهد آورد.
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مــه  نا بر یــن  ا فکــر  ق  تــا ا
مجموعه ی سیالی از 22 عضو 
بوده کــه هر یــک نماینده ی 
یکی از گروه های فعال اجرایی 
یا پژوهشی در حوزه ی تعلیم 
و تربیــت هســتند. پیــش از 
شــروع برنامــه جلســاتی بــا 
حضور برخی اعضای اتاق فکر 
تشکیل شده و موضوعاتی 
بــرای فصــل اول مشــخص 

گردید.

پشت سر خود دارد و از این جهت 
این برنامه را باید با چشم اندازی 
گسترده تر از  چندین ساله و بسیار 
تک برنامه ای در شبکه ی چهار 
دیــد. وقتــى بــاب پرداختــن به 
مدرسه در رسانه باز شد و صدایش 
گوش اقشــار مختلف رســید  به 
و از ســویی دیگــر تهیه کننــدگان 
ایــن برنامــه چشــم اندازی بلنــد 
برای تحــول آموزش وپرورش به 
سبکى متفاوت داشــته باشند، 
حتمــًا این جریان بســط خواهد 
یافت و نمونه هایی رشد یافته تر 
و اثرگذارتــر از خــود را به وجــود 
که در  خواهــد آورد. همان گونه 
گروه های مختلف  جریان پیوند 
دغدغه منــد آموزش وپــرورش 
گروه ها به  که این  توضیح دادم 
فهمى جمعى از برنامه ی بلندمدت 
تحولى رســیده اند و قرار نیست 
هیچ یک به تنهایی تحول مدنظر 
را رقم زنند، بلکه وحدت جمعى 
که تحول آفرین است،  آن هاست 
بازتــاب این نــگاه را مى توان در 
سال های آینده در جریان رسانه ی 
آموزش وپرورش نیز انتظار داشت 
گر ایــن اتفاق رخ دهد، این  که ا
کوچک، امید بزرگى را  جوانه ی 
که رقم زده محقق خواهد نمود. 
اتاق فکر مدرســه ایران نمودی 
از توضیحــات پیشــین اســت. 
اتاق فکر این برنامه مجموعه ی 
که هر یک  سیالى از 22 عضو بوده 

اتــاق فکر ایــن برنامــه مجموعــه ی ســیالی از 22 عضــو بوده کــه هر یک 
نماینده ی یکی از گروه های فعال اجرایی یا پژوهشــی در حوزه ی تعلیم 
و تربیت هستند. پیش از شروع برنامه جلساتی با حضور برخی اعضای 

اتاق فکر تشکیل شده و موضوعاتی برای فصل اول مشخص گردید.

گروه های فعال  نماینده ی یکى از 
اجرایی یا پژوهشــى در حوزه ی 
تعلیم و تربیت هستند. پیش از 
شــروع برنامه جلساتى با حضور 
برخى اعضای اتاق فکر تشکیل 
شــده و موضوعاتى برای فصل 
گردیــد. از زمــان  اول مشــخص 
تشکیل این جلســات فشرده و 
که فصل اول  کنون  تخصصى تا
به نیمه رســیده، افــراد مختلفى 
در اصــالح برنامــه نظــر داده اند 
و هــر قســمت نیــز بــا توجــه بــه 
کشور و حوزه ی  رویدادهای اصلى 
آموزش وپرورش با مشورت سردبیر 
و اتاق فکر تعدیلى در موضوع و 
گرفته  به روزرســانى آن صــورت 
کامــاًل  اســت. هــر چنــد برنامــه 
مطابق آنچه ازپیش تعیین شده 
بود ســاخته نشــد و مشــکالت 
تولیدی و محدودیت ها مانع از 
تحقق برخى خواسته ها شد اما 
درمجموع برنامه به پشــتوانه ی 
که از پیش و با مشــورت  فکری 
گروه های مختلف به دست آمده 
بود توانست رشدی بیشتر از سن 

خود داشته باشد.
مدرسه ایران با ادبار رسانه ی ملى 
کنون با  کار خود را آغــاز نمود و ا
که سردبیر و تیم تهیه  خون دلى 
خوردند، به دوره ی اقبال خود 
نزدیک است، اما مهم تر از اینکه 
کشور  در فضای بسته ی رسانه ای 
چه اتفاقاتى در ادامه برای مدرسه 

ایران رخ خواهــد داد، توجه به 
گروه های تازه نفس و  ابتکار عمل 
که  خوش فکر تحول خواه است، 
راهى متفاوت از سندنگاری های 
متــداول را بــرای تحقــق تحــول 
کــه  گرفته انــد  واقعــى در پیــش 
گام های آن شــکل دهى  یکى از 
بــه جریــان جدیــد رســانه ای در 
حــوزه آموزش وپــرورش اســت؛ 
که امیدهای اولیه خود  جریانى 
را در مدرسه ایران محقق دید اما 
کرد و  به این حد بسنده نخواهد 
ان شاءاهلل در آینده ای نزدیک به 
گسترده تر و در قالب هایی  شکلى 
که  متنوع و تخصصى در مسیری 
گام رسانه ای  توضیح داده شد 

را به پیش خواهد برد. 
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    سرای دانش
نگاهی به برنامه های آموزشی و دانشگاهی مرتبط با صنایع خالق

بیست چالش نوآوری 
آیا شرکت های بزرگ نمی توانند نوآور باشند؟

به چالش کشیدن نوآوری در صنایع خالق
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Creative Industries

آموزشـی و  نگاهـی بـه برنامه هـای 
دانشگاهی مرتبط با صنایع خالق

تنظیم: دکتر محمدرضا ذوالفقاریان

ارتبــاط وثیقــى میــان آمــوزش 
و صنایــع خــالق وجــود دارد. 
کز آموزش  اساسًا دانشگاه ها و مرا
عالــى، مى توانند زیرســاخت ها 
و مهارت هــای الزم بــرای تولید 
کاالها و ارائه خدمات فرهنگى 
انتقــال  در  و  کننــد  فراهــم  را 
مفاهیــم و پیام هــای فرهنگى و 

مشارکت در فعالیت های مرتبط، 
نقش مهمى داشــته باشند. در 
دهه ی 2010، تعداد برنامه های 
آموزشى مرتبط با صنایع خالق 
در دانشــگاه ها، به طــور خــاص 
دانشــگاه های انگلیســى زبان، 
رشد چشم گیری داشته است. 
در حال حاضر حداقل بیســت 

برنامه ی مرتبط با صنایع خالق 
توسط دانشگاه های انگلستان 
که اغلب در سطح  ارائه مى شود 
تحصیــالت تکمیلى اســت. در 
اســترالیا نیز 40 دانشگاه دولتى 
درس هــای  مرتبــط بــا صنایــع 
کارشناسى و  خالق را در سطح 
تحصیالت تکمیلى ارائه مى کنند. 
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کشورهای دیگر نیز ارائه این  در 
برنامه هــا رشــد قابل توجهــى 
داشته است: مدرسه ی صنایع 
خــالق در دانشــکده ارتبــاط 
و طراحــى دانشــگاه رایرســون 
کارشناسى ارشد صنایع  کانادا1، 
فرهنگــى و خــالق در دانشــگاه 
ارتباطات2 بیجینگ3 و دانشگاه 
شــانگهای جیائو تونگ4 چین، 
برنامه مدیریت رسانه و صنایع 
خــالق در دانشــگاه پورتــوی5 
پرتقال، برنامه آموزشى در مقطع 
دکتری با عنوان »صنایع فرهنگى 
و آفرینش های هنری« در دانشگاه 
گرایش  پاریس سیزده6 فرانسه7 و 
»کارآفرینى و مدیریت در صنایع 
کارشناسى ارشد  خالق« در مقطع 
کســب وکار دانشــگاه  مدیریــت 
آمســتردام هلنــد8 ازجملــه این 
1- Ryerson University
2- Communications University 
of China
3- Beijing
4- Shanghai Jiao Tong University
5- University of Porto
6- ICCA )Industries Culturelles et 
Création Artistique(- Université 
Paris 13.
کنید به: 7-برای اطالعات بیشتر مراجعه 
 Cunningham S, Flew T. 
Introduction to a research agenda 
for creative industries. In A 
Research Agenda for Creative 
Industries 2019 Sep 27. Edward 
Elgar Publishing.
8- در ایــن دوره، دروس خــاص زیــر به 
دانشــجویان ارائــه مى شــود: نظریه هــای 
کارآفرینــى و مدیریــت در صنایــع خالق، 
مدیریت استراتژیک و نظریه بازاریابی در 
کارآفرینى فرهنگى و نوآوری.  صنایع خالق و 
کسب وکار دانشــگاه آمستردام.  مدرســه 

قابل دسترس در تارنمای:

برنامه هــا بــه شــمار مى رونــد. 
جالب است بدانید در مطالعه 
چو و همکاران در ســال 2016 9 
که مقاالت حوزه  مشخص شد 
صنایع خالق بین سال های 2002 
تا 2016 در ارتباط با حوزه هایی 
کســب وکار و مدیریــت،  چــون 
جغرافیا، علوم محیطى، مطالعات 
شهری، جامعه شناسى، مدیریت 
دولتى، ارتباط و مطالعات فرهنگى 
نوشته شــده اســت. همچنیــن 
اغلب میان برنامه های آموزشى 
صنایع خالق، اقتصاد رسانه و 
مدیریت رسانه در اقصى نقاط 
جهان هم پوشانى قابل توجهى 

وجود دارد. 
گســترده ی ایــن  باوجــود رشــد 
برنامه های آموزشى، اطالعات 
اندکــى دربــاره محتــوای ایــن 
دروس قابل دسترســى اســت. 
کز،  در تارنماهای اغلب این مرا

https://abs.uva.nl/
content/masters/
business-administration/
study-programme/
entrepreneurship-and-
management-in-the-creative-
industries-emci-track/
entrepreneurship-and-management-
in-the-creative-
industries-emci-track.
html?1580911907139.

]دیده شده در 16 بهمن 1398[.
9- Cho RL, Liu JS, Ho MH. 
What are the concerns? Looking 
back on 15 years of research in 
cultural and creative industries. 
International journal of cultural 
policy. 2018 Jan 2;24)1(:25-44.
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متــون بازاریابی مشــابهى دیده 
که به رشد صنایع خالق،  مى شود 
فرصت های شغلى برای هنرمندان 
کارآفرینان خالق، زمینه های  و 
همکاری با صنعت و استفاده از 
فناوری های دیجیتال روز اشاره 
شده است. با این حال به نظر 
مى رســد محتوای آموزشى این 
کز بســیار متنوع باشــند. فلو  مرا
در ســال 20191 پــس از بررســى 
برنامه هــای آموزشــى متعــدد 
کز  صنایع خالق، دروس این مرا
آموزشى را در قالب عناوین زیر 

کرد: طبقه بندی 
درس هــای زمینه ای شــامل • 

صنایع خــالق و فرهنگى، 
کار  خط مشــى فرهنگــى، 
خالق، مصــرف فرهنگى، 
صنایع هنری، صنایع سرگرمى

کسب وکار شامل •  درس های 
کارآفرینى مدیریت بازاریابی، 

درس های فناوری و طراحى • 
تعامــل،  شــامل طراحــى 
طراحى تارنما، تولید ویدئو

درس های تولید خالق شامل • 
قصه گویی تعاملى، انیمیشن 
و بازی ها، هنرهای خالق 

و هنرهای نمایشى

1- Flew T. From policy to 
curriculum: drivers of the growth 
in creative industries courses in 
the UK and Australia. Creative 
Industries Journal. 2019 May 
4;12)2(:167-84.

وی همچنیــن در پژوهش خود 
به بحث و بررسى موضوعات و 
کلیدی زیر ناظر به  چالش های 
برنامه هــای جدید آموزشــى در 
حوزه ی صنایع خالق مى پردازد: 
)1( نبــود تعریــف مورد اتفــاق از 
صنایــع خــالق؛ )2( اهمیــت 
ارتباط قوی میان فعالیت های 
خالق و فناوری های مختلف از 
جمله فناوری های دیجیتال؛ )3( 
که صنایع خالق  میزان احتمالى 
–به ویژه در تحصیالت تکمیلى- 
مى توانــد جایگزیــن مطالعــات 
فرهنگى در دانشــگاه ها شــود؛ 
)4( اثر بین المللیشدن آموزش 
عالى به ویژه در سطوح تکمیلى بر 
کیفیت ارائه دروس صنایع خالق؛ 
)5( چالش ها و فرصت های بین 
رشــته ای بودن حوزه ی صنایع 

خالق.
به نظر مى رسد هرچند در ابتدای 
مطرح شدن صنایع خالق به عنوان 
کاربردی،  یک حوزه ی پژوهشى و 
تنوع و تفاوت ها در برنامه های 
آموزشــى مفید و حتــى ضروری 
بوده است اما توسعه  و طراحى 
این حوزه به عنوان یک رشته ی 
کدگذاری،  گسترده، نیازمند  علمى 
انسجام و ساماندهى دقیق تری 
است. در همین راستا پیشنهاد 
شده است فعاالن صنایع خالق 
و نهادهــای دولتــى ذی نفــع بــا 

کز آموزشى مرتبط،  همکاری مرا
چارچوب و داربست الزم را برای 

کنند.  نیل به این مهم فراهم 
با توجه بــه ظرفیت های متمایز 
ایران اسالمى در زمینه ی صنایع 
خالق، پرداختن به طراحى بومى 
کشور پیش  چنین داربستى در 
از تحمیل چارچوب های بیگانه، 
ضروری به نظر مى رسد. بر این 
اســاس امیــد اســت ذی نفعان 
و دغدغه منــدان دانشــگاهى 
همچنین نهادهای سیاست گذار 
مرتبط بتوانند برنامه های آموزشى 
کارآمدی را ناظر به این  روزآمد و 
حــوزه، منطبــق با شــرایط بومى 
پایه گــذاری  و  تدویــن  کشــور 
نمایند. روشــن اســت بــا وجود 
چنین برنامه هایی مى توان انتظار 
داشت فعالیت های این حوزه 
کمیت و  نیز در عرصه ی عمل از 
کیفیت رضایت بخش تری برخوردار 
شود و شاهد بهره مندی بیشتر 
کلیدی  کشور از مزایای این حوزه ی 
در پییشــبرد اهــداف فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصــادی انقالب 

اسالمى باشیم.
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مقاله بیست موفقیت 
در مطالعات نوآوری

جهت مطالعه بخش اول این 
مقاله به شماره دوم نوآفرین، 

مراجعه کنید.

M a r t i n  B R . T w e n t y 
c h a l l e n g e s  f o r 
i n n o v a t i o n 
s t u d i e s .  S c i e n c e 
a n d  P u b l i c  P o l i c y . 
2016; 43)3(: 432-450.

مقاله

در شــماره پیشــین نوآفریــن 1 از 
مقاله بیست چالش مطالعات 
نوآوری2، ســه چالــش را مطرح 
کردیم. در این سرای دانش، به 

1- به جهت احترام به مخاطب فرهیخته 
مجله، سعى شده است در ترجمه این مقاله 
رعایت امانت تا حد امکان رعایت شود 
و دخل و تصرفى در محتوا و واژگان متن 
اصلى، با نظر و رأی مترجم اعمال نگردد.
2- Martin BR.Twenty challenges 
for innovation studies. Science 
and Public Policy. 2016; 43)3(: 
432-450.

شش چالش بعدی مورد اشاره بن 
مارتین3 خواهیم پرداخت: 

4- از نظام ملی و منطقه ای 
تا نظام های جهانی نوآوری

»نظام ملــى نــوآوری4«، یکى از 
مهم ترین پیشرفت های مفهومى 
برآمــده از مطالعــات نــوآوری 
اســت. این مفهوم، توجــه را از 
تمرکــز پیشــین بــر روی بازیگران 
3- Ben R. Martin
4- ‘National System of 
Innovation’ )NSI(

بن مارتین

بیسـت چالش نوآوری
)بخش دوم(

نوآوری فردی )مانند شرکت ها، 
دانشــگاه ها، آزمایشــگاه های 
عمومى پژوهش( به ارتباطات 
و تعامالت میان بازیگران متنوع 
که نظــام ملى نــوآوری را شــکل 
مى دهند تغییــر داد. تحقیقات 
بعدی، ایــن مفهــوم را به نظام 
منطقــه ای نــوآوری )یــا حتى به 
نظام هــا یــا شــبکه های محلى(  
و بــه نظام های بخشــى نوآوری 
توسعه داد و برخى پژوهشگران 
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چالش  پژوهشــگران مطالعات 
نوآوری، شناســایی، نگاشت و 
تحلیــل ایــن نظام های نــوآوری 
بــا  تعامالتشــان  و  نــى  جها
سیســتم های ملــى و منطقه ای 
است. بی تردید این ]وضعیت[ 
الزامات سیاستى مهمى را به همراه 
که از  خواهد داشت، همان طور 
ابتدا توسعه ی مفهوم نظام ملى 
نوآوری نیز پیامدهای سیاستى 
داشــت، به طــور خــاص مــا بــا 
چالش هــای فزاینــده ی فــوری 
جهانــى )اقتصــادی، محیطى، 
جمعیت شــناختى، ســالمت، 
امنیت و ...( مواجه شده ایم و 
تالش مى کنیم تا به این چالش ها 

پاسخ دهیم.

۵- از نوآوری برای بهره وری 
اقتصادی تا نوآوری برای 
پایداری )»نوآوری سبز«(

این چالش و چهار چالش بعدی 
کلیدی  همگى به یک نکتــه ی 
کید  که توسط استرلینگ موردتأ
گرفته اســت ارتبــاط دارند  قــرار 
که نــوآوری فراینــد پیگیری یک 
مسیر واحد، ازپیش تعیین شده 
و خطى نیست بلکه نوآوری یک 

عنصر جهت دهى دارد.
... نوآوری یک بردار است تا یک 
کمیت مقیاس بردار )استرلینگ1، 

)263 :2008
1- Stirling

نیز تعامالت میان این نظام های 
کردند.  مختلف را بررسى 

کــه ایــن مفهــوم برای  از زمانــى 
اولیــن بــار معرفى شــد، روشــن 
که همه ی فعالیت نوآوری  بود 
از نظر قلمرو، ملى نیست. در هر 
صورت، در آن زمان، این تمرکز 
که بیشــتر  این گونــه توجیه شــد 
]فعالیت های[ تحقیق و توسعه، 
تمرکز ملى دارند و اغلب شرکت ها 
)حتى شرکت های چندملیتى( 
کشور خود  تحقیق و توسعه را در 
انجام مى دهند. بعد از مدتى، 
این فرضیات به تدریج غیرواقعى 
کلیدی نوآوری،  شدند. بازیگران 
شرکت های چندملیتى هستند 
که به طور فزاینده ای در مقیاس 
جهانى فعالیت مى کنند، نه فقط 
در تولید و ساخت، بلکه به تازگى 
در نــوآوری و تحقیق وتوســعه. 
در همین راســتا، این شرکت ها 
کردند تا ارتباطات میان  شــروع 
گذشته  که در  نظام های نوآوری 
تــا حــدی از هــم جــدا بودنــد را 
به هم پیونــد بزننــد. هم زمان، 
سیستم اقتصادی، جهانى تر شد 
و مکانیسم های متنوع حکمرانى 
کردند.  جهانى ظهور و بروز پیدا 
ازاین رو در حال حاضر مى توانیم 
ظهور نظام های جهانى نوآوری را 
در برخى بخش ها شاهد باشیم.

تحت خط مشى های مختلف، 
نــوآوری مى توانــد جهت هــای 
مختلفى را بپذیرد یا قالب های 
یــا  کنــد،  فــرض  را  مختلفــى 
فرایندهــای مختلفــى را شــامل 
شــود، یــا بازیگــران مختلــف و 
بدنه هــای دانشــى مختلفــى را 

کند.  دور هم جمع 
در طى دهه های 1980 و 1990، 
برنامــه اقتصــادی و سیاســى 
-اروپــا، ایاالت متحــده و ژاپــن 
)و ســپس ببرهــای آســیایی و 
کم وبیش با  پــس از آن چین(- 
دغدغه هایــی راجع بــه رقابت 
اقتصادی، رشــد، خلق ثروت، 
بهره وری و اثربخشى غالب بود. 
کلیــدی برای  نــوآوری به عنوان 
دستیابی به همه این دغدغه ها 
دیده مى شد. خط مشى ها برای 
تحریک چنین نوآوری هایی شکل 
مى گرفتند. در این مرحله، دغدغه 
نسبتًا اندکى نسبت به پایداری، 
از بین رفتن منابع محدود یا اثر 
محیطى وجود داشت. در نتیجه، 
که در مطالعات  منابع شناختى 
نوآوری توسعه یافته بودند همگى 
گونه ها از نوآوری   به سمت این 
برای ارتقای بهره وری اقتصادی 
کردند. جدول یک  گرایش پیدا 
که این تمایل در  نشان مى دهد 
تمرکز تجربی مقاالت چاپ شده 

در مجلــه ریســرچ پالیســى2 نیــز 
منعکس شده است.

دهــه 1990 شــاهد دغدغــه ی 
فزاینده ای نسبت به آسیب های 
محیطى، استفاده بی رویه از منابع 
گرم شدن جهانى بود.  اندک، و 
که  این وضعیت منجر به این شد 
تعدادی از پژوهشگران مطالعات 
نوآوری، بیشتر در اروپا و اغلب در 
هلند، به نوآوری برای پایداری، 
بیشــتر عالقه منــد شــوند. ایــن 
پژوهشــگران اغلــب تحقیقات 
خود را بر اساس داده های ورودی 
مطالعات علم و فناوری -یکى از 
که پایداری در  چند حوزه  معدود 
آن رخ مى دهد- انجام مى دادند. 
کار بر  ایــن دغدغه ها منتهى به 
روی موضوعاتى چون تغییرهای 
گذارهای  رژیم، شکل گیری آشیانه، 
فنى-اجتماعــى و رویکــرد چند 
ســطحى توســط نویســندگانى 
کمــپ، آریــه ریــپ،  چــون  رنــه 
یوهان اسخات و فرانک خیلز3 
کارهایی  شــد. در ابتدا، چنیــن 
توسط برخى در مطالعات نوآوری 
تا حدی عجیب و احمقانه به نظر 
مى رسید هر چند در حال حاضر 
این موضوعات اثر قابل توجهى 
دارند. با ایــن وجود، همچنان 
کارهای زیادی باید انجام شود تا 

2- Research Policy
3- Rene´ Kemp, Arie Rip, Johan 
Schot and Frank Geels.
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گذار به پایداری از لحاظ محیطى 
کنیم. یا نوآوری سبز را تکمیل 

6- از نوآوری برای رشد 
اقتصادی تا نوآوری 

برای توسعه پایدار
برخالف موفقیت های دو دهه 
پیش در رهایی یک میلیارد انسان 
در چین و ســایر نقــاط جهان از 
فقر، و تغییر آن ها به سبک زندگى 
شهری- هر چند طبقه متوسط-، 
گرفتار قطبیت  جهان همچنان 
شدید میان غنى و فقیر است. 
ما استدالل های ناظر به این ادعا 
و اینکــه چــه چالش هایی برای 
جامعه مطالعات نوآوری خواهد 
داشــت را دوباره در اینجا تکرار 
کرد. این موضوعات  نخواهیم 
همه جــا -به عنــوان مثــال در 
لونــدوال1 )2012و 2013- ببیند 
به طور خاص ایده اش درباره ی 
ربط دادن پژوهش های نظام های 
نوآوری به اقتصاد توسعه( و پرز2 
)2013(- به شیوایی بیان شده 
است. با این وجود حتى بعد از 
گلوبلیکس3 در  کار ارزشمند شبکه 
سال های اخیر، هنوز راه زیادی 
بــرای پیمودن هســت. چالش 
پژوهشــگران مطالعات نوآوری 
که به نیاز فوری جهان  این است 

1- Lundvall
2- Perez
3- GLOBELICS network

کارکردن با  برای توسعه عادالنه تر، 
دیگران بر روی مطالعات توسعه 
و پایداری پاسخ دهند تا تضمین 
کــه ما ابزارهــای مفهومى،  کنند 
روش شناسى و تحلیلى موردنیاز 
برای تسهیل این تغییر به نوآوری 
برای توســعه ی پایــدار از طریق 
خط مشــى های مناســب را در 

اختیار داریم.

7- از نوآوری پرمخاطره تا 
نوآوری پاسخگو به جامعه

علم، فنــاوری و نــوآوری نیروی 
اصلى برای بهبود شرایط اقتصادی 
کــردن به  کمــک  و اجتماعــى و 
پیشرفت انسانى، به ویژه در کمک 
به توســعه ی چشــمگیر امید به 
زندگى، به شمار مى روند. با این 
وجود، علم، فناوری و نوآوری، 
مخاطرات و نتایج ناخواسته ای را 
نیز به دنبال داشته است، خواه 
از لحاظ آسیب به محیط، شرایط 
کمتر یا ســایر  کاری با مطلوبیت 
کیفیــت  اثــرات جانبــى بــر روی 
زندگــى. در پنجــاه ســال اخیــر، 
نگرانــى دربــاره ی مخاطــرات، 
بحث های شدیدی را درباره ی 
موضوعاتى مانند انرژی هسته ای، 
کلروفلوئوروکربن ها  حشره کش ها و 
کره زمین و  گرم شدن  و به تازگى 
محصــوالت تراریختــه به همراه 
داشته است. برخى حتى استدالل 

کــه فنــاوری مــدرن بــا  مى کننــد 
افزایشى در سطح عمومى خطر 
همــراه اســت و باعــث ایجــاد 
گیدنز  »جامعه خطر« مى شود. 
به صورت خاص افزایش در سطح 
گیر بودن خطر ساخته شده  و فرا

را مطرح مى کند:
کــه بــا پیشــرفت  ... خطــری 
توسعه ی انسانى، به طور خاص 
از طریق پیشرفت علم و فناوری، 
ایجــاد شــده اســت. )گیدنــز4، 

)1999:4
این وضعیت، نتایج ناشناخته و 
اغلب غیرقابل پیش بینى دارد. 
به هرحــال، تفســیر جایگزیــن از 
دغدغه آشکار فزاینده عمومى 
که ترکیبى  درباره خطر این است 
از دانش علمى زیاد، ارتباطات 
بهبود یافته، یک رسانه پرسش گر 
تر، میراثى از تالش های مذبوحانه 
قبلــى دولــت یــا صنعــت بــرای 
ســرکوب بحــث آزاد، و نگــرش 
کمتر محترمانه بــه اقتدار )خواه 
سیاســى یا علمى(، حساسیت 
آنتــن عمومــى بــرای شناســایی 
خطــرات احتمالــى را بــاال بــرده 
است و ازاین رو، باعث دغدغه 
بیشتری درباره آنها شده است.
ارزیابــی نتایــج جانبــى بالقــوه 
کارهای پیشین  فناوری و نوآوری، 
مطالعات نوآوری درباره ارزیابی 

4- Giddens

فناوری و فناوری مناسب را تأیید 
مى کند. این حوزه دیگری است 
که درباره ی آن همکاری اساسى 
از سوی جامعه ی مطالعات علم 
و فناوری انجام شده است. این 
همــکاری بــا پژوهــش بــر روی 
گســترده تر اجتماعى  خطر و اثــر 
که  فنــاوری انجام شــده اســت 
اشاره دارد به نیاز به رویکردهای 
بازتر و مشارکتى تر به تصمیم گیری 
تــا همــه ی ذی نفعــان بتواننــد 
کننــد. این  حــرف خــود را بیان 
پژوهش هــا ذیل عناوینى چون 
مــوارد زیــر انجام شــده اســت: 
ارزیابــی ســاخت گرای فناوری، 
فهم عمومى از دانش، الزامات 
اخالقــى، حقوقــى و اجتماعــى 
احتیــاط،  اصــل  و  پژوهــش، 
همچنین از طریق مکانیسم هایی 
چون همایش هــای اجماعى یا 
هیئت منصفه شهروندان و سایر 
رویکردها برای گشودن فرایندهای 
تصمیم گیری. ایــن وضعیت به 
فراخوانى برای »نوآوری پاسخگو« 
کنون برخى  منتهى شد. هر چند تا
کردند تا بــه این چالش  شــروع 
کارهای  پاســخ دهند، اما هنوز 
زیادی در دهه های آینده برای 
پژوهش در این حوزه وجود دارد. 
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8- از نوآوری برای خلق 
ثروت تا نوآوری برای رفاه 

)یا از »بیشتر بهتر است« 
کافیست«( تا »کافی 

پیشرفت انسانى، در قرن های 
متمادی، اساســًا با »بیشتر بهتر 
گسترده تری  است« یا شاید به طور 
در قالب »بیشتر، بزرگ تر و سریع تر، 
بهتر است« دیده مى شد: پول 
بیشــتر، مالکیــت بیشــتر، حتــى 
انتخاب های بیشتر، خانه های 
بزرگ تر، تلویزیون های بزرگ تر، 
ماشین های سریع تر، رایانه ها و 
ارتباطات اینترنتى، و سایر موارد. 
برنامه ی سیاســى تا حد زیادی 

برگرفته از رشد اقتصادی است. 
کشورهای دموکراتیک، این  در 
که سیاستمداران  آن چیزی است 
فرض مى کنند بایستى انجام دهند 
گــر مى خواهنــد در انتخابــات  ا
که  پیــروز شــوند، همان چیــزی 
کلینتون  به درســتى توســط بیل 
خالصه شده است: »این اقتصاد 
است، احمق«. همه ی ما قربانیان 
ســتمگرِی تولیــد ناخالص ملى 
که ثروت  شده ایم با این فرض 
کاالی بیشتر منجر به رفاه  بیشتر و 
بهتر مى شود. و این نکته شاید 
برای بیشــتر تاریخ بشــر درســت 
کند چرا  که مى تواند تبیین  باشد 

مــا در حال حاضــر از این قالب 
قفل شناختى رنج مى بریم.

تحلیلى و چارچوب های مفهومى 
کار بر روی چنین  مناسب هستند. 
موضوعاتى توسط برخى آغاز شده 
است اما پژوهشگران مطالعات 
نوآوری بایستى برای تغییر به سوی 
دستیابی به نوآوری برای رفاه، بر 

کنند. این بنیان ها تکیه 

9-از »برنده همه را می برد 
تا »انصاف برای همه«؟

برای برخى مانند لوندوال )2012: 
 :)4

)به نظر مى رســد( قطبیت و 
نابرابــری فزاینــده در فراینــد 
د  قتصــا ا ی  ز نى ســا جها

یادگیرنده، ذاتى باشد.
یک نتیجه ی آشکار جهانى سازی، 
رخــداد فزاینــده ی پدیــده ی 
»برنده همه را مى برد« هست، 
که براین اساس یک سازمان )یا 
فرد( از نوآوری بسیار بیشتر از سایر 
رقبا –کــه محصوالتى بــا اندکى 
کمتر ارائه مى کنند- سود  ارزش 
مى برد. این وضعیت در بخش 
که  فنــاوری اطالعــات، جایــی 
تاریخى طوالنى با ای بی ام4 شروع 
شــد و با مایکروســافت، اینتل، 
گوگل  کل، و اخیرًا توسط اپل،  اورا
و فیس بوک5 ادامه یافته است، 
بسیار به روشنى دیده مى شود. 

4- IBM
5- Microsoft, Intel and Oracle, 
and more recently by Apple, 
Google and Facebook.

جدول یک: بهره وری در برابر پایداری: تمرکز 
محتوایی مقاالت ریسرچ پالیسى1

تعداد مقاالت

1981-19901991-20002001-2010

144281712بهره وری

013172پایداری  

جدول دو: ثروت در برابر شادی: تمرکز 
محتوایی مقاالت ریسرچ پالیسى2

تعداد مقاالت

1981-19901991-20002001-2010

126251634ثروت/ سود

91774شادی/ رفاه

1- Source: Search on Google Scholar in August 2013, using as keywords 
‘innovation AND productivity’ etc.
2- Source: Search on Google Scholar in August 2013 among Research 
Policy papers, using as keywords ‘innovation AND )wealth OR profit(’ etc.

به هرحال، پژوهش بر روی رفاه 
که برای رفاه  پیشنهاد مى دهد 
ذهنى حداقل این فرضیه مى تواند 
تا یک نقطه ی مشخصى   -یک 
سطح مشخصى از درآمد- درست 
باشــد )به اصطــالح پارادوکس 
استرلین3(. عالوه براین، جهان 
نمى تواند جمعیتى نزدیک به ُنه 
یا َده میلیارد نفر با استانداردهای 
زندگى ایاالت متحــده را تحمل 
کند: احتمااًل شــش جهــان نیاز 
اســت تا چنین ســبک زندگى را 
کنــد. بنابراین، برنامه ی  تحمل 
سیاســى و اقتصــادی و بســیار 
از  مــا  اندیشــه ی  اساســى تر، 
پیشرفت بایستى همگى تغییر کنند 
تا چنین موضوعى را نشان دهند. 
به عنوان بخشــى از این برنامه، 
پژوهشگران نوآوری بایستى تمرکز 
کار تجربی ما از »نوآوری برای  بر 
ثروت« را به »نوآوری برای رفاه« 

تغییر دهند. )جدول دو(
چنیــن تغییــر بنیادینــى در بــاب 
اندیشه ی ما از پیشرفت و اهداف 
اجتماعى نیازمند خط مشى های 
کــه  بنیادیــن جدیــدی اســت 
به نوبه ی خود این خط مشى ها 
نیز نیازمند توسعه ی روش های 
تجربــی، معیارهــا، رویکردهای 

3- Easterlin paradox
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این فرایند اغلب منجر به ایجاد میلیاردرهایی 
که از بنیان گــذاران و ســهام داران  شــده اســت 
گزاره تا حدی  اصلى این شرکت ها هستند. این 
که هرچه نوآوری، باز و جمعى  متناقض است 
شود، پاداش ها به طور فزاینده ای فردی خواهد 
بود. ضمنًا این پدیده به فناوری اطالعات محدود 
نمى شود و در سایر بخش ها مانند داروسازی نیز 
کمى بهتر،  که در آن یک محصول  آشکار است 
داروی پرمشــتری بعــدی خواهد بــود و فروش 
و ســودهای آن بســیار بیشــتر از بهترین داروی 

بعدی مى شود.
در میــان اثــرات موذیانــه ی پدیــده ی »برنــده 
گســترده تری تقویت  همه چیــز را مى بــرد«، باور 
که سرمایه ی نهایی برای افراد معدود،  مى شود 
ویژگــى ضــروری ســرمایه داری بازار آزاد اســت: 
اینکه مدیر اجرایی بایســتى صدها بار بیشــتر از 
کند،  کارکنانش حقوق دریافت  متوسط دستمزد 
یا بانکداران عالى رتبه نیز بایســتى چند میلیون 
کنند  پوند مزایا به عنوان حق ســالیانه دریافت 
تا بی انگیزه نشوند. همه ی این موارد با وجود 
که شــواهد اندکــى وجود  ایــن واقعیــت اســت 
که پرداخت مبتنى بر عملکرد، عملکرد را  دارد 
ارتقا مى دهد. به راستى، فرا مرورهای اثر چنین 
که این پرداخت ها  پاداش هایی نشان مى دهد 

گرفته  اند. واقعًا انگیزه ی درونى را نادیده 
مطالعات نوآوری به طور خاص مقصر پدیده ی 
»برنده همه چیز را مى برد« نیست، اما تا چه حدی 
در این موضوع هم دست هستیم؟ با مشارکت 
در فهم بهتری از فرایند نوآوری، خط مشى های 
نوآوری اثربخش تر و مدیریت بهبودیافته ی فناوری 
و نوآوری، مطالعات نوآوری احتمااًل تا حدی در 
که »برنده  کرده است  کمک  توسعه نوآوری هایی 

گالدیاتوری پیروز  همــه را مى برد« را در نبــردی 
گر این گونه است، آیا مى توانیم به سادگى  کند. ا
که این نتایج تقصیر ما  کنیم  کنار بنشینیم و بیان 
نیست و اینکه چگونه دانش، مهارت و ابزارهایی 
که ما توسعه داده ایم استفاده مى شوند هیچ ربطى 
به ما ندارند؟ درست مثل فیزیک دانان هسته ای 
که توسعه ی بمب  کرده بودند  که قباًل استدالل 
اتم ربطى به آن ها ندارد! یا اینکه ما مانند دکترها 
مسئولیت اخالقى بیشتری برای تضمین اینکه 

ما »آسیب نمى رسانیم« داریم؟
مشخص نیست پژوهشگران مطالعات نوآوری 
در نهایت حرف برجسته ای داشته باشند تا به 
کاهــش پدیده ی »برنده همــه را مى برد« منجر 
شود و به تســکین نتایج اقتصادی و اجتماعى 
کار الزونیک و مازوکاتو1  کنند. هر چند  کمک  آن 
شروع امیدوارکننده ای را نشان مى دهد. با این 
وجــود بی تردید مــا وظیفه ای داریــم تا حداقل 
که آیا مى توانیم حرفى بزنیم درباره ی  کنیم  بررسى 
اینکــه چگونــه شــرکت ها و ســایرین مى تواننــد 
کــه به جای تبدیل  کنند  نوآوری هایــی را تولیــد 
چند فرد خوش شانس به میلیاردر، به »انصاف 
بیشتر برای همه« منتج شود؟ لوندوال پیشنهاد 
که شاید مطالعات نوآوری بایستى رویکرد  مى دهد 
کند، درحالى که ِپرز بر  انتقادی  بیشتری را اختیار 
گرفتن نظام ها و خط مشى های نوآوری ای  در نظر 
کید مى کند.  که »تنها برای ثروتمندان نیستند« تأ
برای رســیدن به این نقطــه، مطالعات نوآوری 
بایستى ارتباطات نزدیک تری با جامعه ی علم 
کند، جامعه ای با سنتى قوی تر  و فناوری برقرار 
در مواجهه بــا موضوعات ]مرتبط با[ انصاف و 

پاسخگویی اخالقى.

1- Lazonick and Mazzucato
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کتاب: ساخت وساز خالق
 ،2019 پیســانو،  گــری  اثــر 

Public Affairs انتشارات

Pisano, Gary P. Creative 
Construction: The DNA 
of Sustained Innovation. 
PublicAffairs, 2019.

معرفی کتاب

آیا شرکت های بزرگ 
نمی توانند نوآور باشند؟

کتــاب »ساخت وســاز خــالق1: 
DNA نــوآوری پایدار«یکــى از 
کتاب های پرفروش سال 2019 
در حوزه ی نوآوری اســت. این 
کتاب به دنبال تشریح و توضیح 
که شرکت های  این سؤال است 
بزرگ چگونه مى توانند از طریق 
سامانه ها و فرهنگ های مرتبط با 
نوآوری به یک رشد پایدار دست 

کنند. پیدا 

1- Creative Construction: The 
DNA of Sustained Innovation

تنظیم: محمد رحمتی

همه ی  شرکت ها به دنبال رشد و 
توسعه هستند و مسیر اثبات شده 
بــرای دســتیابی بــه این امــور از 
جاده ی نوآوری مى گذرد. برداشت 
که تنها  اولیه و متعارف این است 
شرکت های استارتاپی و چابک 
مى توانند دست به نوآوری بزنند 
و هرچه شرکت بزرگ تر مى شود 
دســت وپای آن بــرای جهش و 
حرکت های نوآورانه بیشتر بسته 
گری پیســانو، استاد  مى شــود. 
کســب وکار دانشــگاه  حــوزه ی 

کتاب خود با بررسى  هاروارد، در 
شرکت های بزرگ نوآور در سه دهه 
گذشــته، راه حل هــای جدیدی 
را برای این شرکت ها مشخص 
مى نمایــد و از مزیــت انــدازه و 
مقیاس این شرکت ها به عنوان 
کثرسازی اثرات  یک اهرم در حدا
نوآوری در این مدل شــرکت ها 

یاد مى کند.
کتاب در َده فصل و 288  این 
که ذیل  صفحه تدوین شده است 
کلى قــرار مى گیرند.  ســه بخش 
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کتــاب به چگونگى  بخش اول 
ســاخت یــک راهبرد نــوآوری و 
کســب وکار نوآورانــه  مدل هــای 
کتاب به  مى پردازد. در بخش دوم 
طراحى سیستم نوآوری و دستیابی 
به مسائل و راه حل های نو و تازه 
کتاب  مى پردازد و بخش پایانى 
نیــز بر ایجــاد فرهنگ نــوآوری و 

رهبری نوآورانه تمرکز دارد.
کتاب  که در این  نکته ی مهمى 
در مقایسه ی شرکت های بزرگ 
کوچــک در حوزه ی تحقیق و  و 
توســعه و نــوآوری بــه آن اشــاره 
که شرکت های  مى شود این است 
بزرگ الزامًا نسبت به شرکت های 
کوچک برای ایجاد نوآوری عقب تر 
نیستند و با مرور تجربه ی صنعت 
داروســازی آمریکا در دهه های 
اخیــر از طریــق ذکــر نمونه هــای 
مختلــف این نکتــه را نیز اثبات 
کــه هزینــه ی تحقیــق و  مى کنــد 
کوچک  توسعه در شرکت های 
الزامًا خروجى بیشتری نسبت به 
شرکت های بزرگ تر و با مقیاس 
کتاب برای  کالن نداشته است. 
نشان دادن و تأیید فرضیات خود 
نمونه های مختلفى از شرکت های 
بزرگ را بررســى مى کنــد و نهایتًا 
علت تاّمه ی شکست و موفقیت 
شــرکت های بزرگ در مسئله ی 
نوآوری را »رهبری نوآورانه« تلقى 

مى کند.
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مقاله: نوآوری یک 
واژه مبهم است: به 

چالش کشیدن نوآوری 
در صنایع خالق

W i j n g a a r d e n  Y , 

 Hitters E, V. Bhansing 
P. ‘Innovation is a dirty 
w o r d ’ :  c o n t e s t i n g 
i n n o v a t i o n  i n  t h e 
creative industries. 
International Journal 
of Cultural Policy. 2019 
Apr 16;25)3(:392-405.

معرفی مقاله

به چالش کشیدن نوآوری 
در صــــــــــــنایع خـــــــــــالق1

1نوآوری به طورکلى و به طور خاص 

نوآوری در صنایع خالق، واژه ای 
که به شیوه های مختلفى  است 
مورداستفاده قرار مى گیرد و تعریف 
مى شــود. در خط مشــى گذاری 
فرهنگى و ادبیات دانشگاهى، 
صنایــع خــالق اغلــب به دلیــل 
نوآورانه شــان  ظرفیت هــای 
موردتوجه قرار مى گیرند. با این 
وجود مفهوم مشترکى از نوآوری 
در این بخش وجود ندارد. این 

1-Wijngaarden Y,  Hitters E, 
V. Bhansing P. ‘Innovation is a 
dirty word’: contesting innovation 
in the creative industries. 
International Journal of Cultural 
Policy. 2019 Apr 16;25)3(:392-
405

مقاله به دنبال آن است تا مفهوم 
نــوآوری در صنایــع خــالق را بــر 
گردآوری شده  اساس داده های 
از نگاه 43 فعال این حوزه تبیین 
کنــد. نتایج ایــن تحقیق نشــان 
که فعاالن خالق نظرهای  مى دهد 
متعددی درباره ی نوآوری دارند. 
ایــن نظــرات را مى توان در ســه 
کرد:  رویکرد زیر به اختصار بیان 

یک( نوآوری به عنوان 
محصول، خدمت، فرایند 

کاماًل جدید یا هر چیز 
 ایــن نوع از نوآوری ها بســیار به 
تفسیر جزء نگر و خطى بخش های 
و  فنــاوری، مهندســى  علــم، 

ریاضى همچنین محصوالت و 
فرایندهای فنى شــبیه هســتند 
و مى تــوان نمونه هــای آن را در 
راهنماهــای ســازمان توســعه و 
کرد.  همــکاری اقتصادی پیــدا 
تازگــى در ایــن نــوع نوآوری هــا 
مى تواند بــه فنــاوری، تکنیک، 
مــواد اولیه جدیــد و قالب های 
جدید نرم افــزاری یا برنامه های 
رایانه ای مرتبط باشد. این گونه 
نوآوری ها نیازمند تغییر بنیادین و 
تصویرپردازی خالق قدرتمندی 
هســتند تــا بتواننــد چیزهایی را 
کــه هنوز وجــود خارجى  ببینند 

پیدا نکرده اند.

نوآوری یک واژه مبهم است
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دو( نوآوری با اثر اجتماعی
 آنچه در این رویکرد، نوآوری را 
به همراه دارد تازگى نیست بلکه 
اثر یــا ربط اجتماعى آن اســت. 
بر اســاس این نوآوری، ساخت 
جهانى بهتر، عامل تعیین کننده ای 
کارآفرینان خالق به شمار  برای 
مى رود. این نوآوری ها را مى توان 
در قالب توسعه ی فناوری های 
جدیــد یــا توســعه ی مدل های 
کسب وکار و نرم افزارهای مرتبط 
پدید آورد. روشن است این نوع 
نوآوری با نوآوری اجتماعى -که 
ناظر بــه فعالیت هــا، روش ها و 
برنامه های نوآورانه برای برآورده 

کردن نیازهای اجتماعى یا حل 
مسائل و چالش های اجتماعى 
است- ارتباط مستقیمى دارد.

سه( نوآوری به عنوان 
بازترکیب عناصر 
جدید و موجود

 در این رویکرد، نوآوری همواره 
در فعالیت هــای صنایــع خالق 
حضور دارد و باعث بهبودهای 
اندک در این صنایع مى شــود. 
به عبارت دیگــر نــوآوری در این 
رویکــرد چیــز جدیــدی نیســت 
بلکــه یــک فراینــد نوســازی و 
که بدون  بازآفرینى مستمراست 

آن هنرمندی نیــز باقى نخواهد 
ماند. نــوآوری در صنایع خالق 
یک هدف نیســت بلکه رمز بقا 

و پویایی آن به شمار مى رود.
نویسندگان ادعا مى کنند که رویکرد 
آخر در صنایع خالق بیش از سایر 
نوآوری ها متداول است و مى توان 
از آن به عنوان فرایند مرکزی تولید 
گفتنى است این  خالق نام برد. 
رویکرد بســیار به زمینه ی ایجاد 
نوآوری بستگى دارد؛ به این معنا 
که نوآوری های صنایع خالق در 
یک حوزه، مکان، زیرمجموعه، 
یا یک صحنه خــاص معنا پیدا 

مى کنند.
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محمدرضا ارکان
و  ا  . ن ا تهــر  ،1 3 7 1
دانش آموخته ی روانشناسی 
بالینی دانشگاه تهران است. 
گــروه تئاتر بــاران را راه اندازی 
کــرده و اینــک عضــو تیــم 
مدیریتی مرکز هدایت شغلی 

و تحصیلی امضا می باشد.
Arkanmr@gmail.com

رضا امیرخانی
1352، تهران. وی در سال های 
81 تا 84 ســردبیری ســایت 
لوح را بر عهده گرفت و بین 
سال های 84 تا 86 نیز رئیس 
هیئت مدیــره انجمــن قلم 
ایران بود. امیرخانی آثاری را در 
قالب رمان، سفرنامه، مقاله و... 
به رشته تحریر درآورده است. 
ارمیا، مــن او، ناصر ارمنی، از 
به، داستان سیستان، نشت 
نشــا، بیوتن، نفحــات نفت، 
 ، جانستان کابلستان، قیدار
ر ه ش و نیــم دانِگ پیونگ 

یانگ از جمله آثار اوست. 

با حضـــــور

مصباح الهدی باقری
1352، تهــران. »تیــم مــن هو 
نمی شــه« در شــماره ی اول 
و »به دنیا نیامده می میرند« 
در شــماره ی دوم از جملــه 
در  ایشــان  نوشــته های 
نشریه ی نوآفرین هستند. او 
عضو هیأت علمی دانشکده 
معارف اسالمی و مدیریت 
دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ 

است. 
mesbab@yahoo.com

پاوان بنسین
1979، الهــه. او پژوهشــگر 
و مشــاور مســتقل اســت. 
پیش تر، او استادیار سازمان 
فرهنگی، بازاریابی و مدیریت 
در دانشکده مطالعات هنر 
و فرهنگ دانشگاه اراموس 
روتردام هلند بوده است. وی 
در سال 2013، مدرک دکتری 
کسب وکار  خود را با عنوان »
در هنرهای زیبا« از دانشگاه 
امستردام هلند دریافت کرده 

است.
b.pawan@gmail.com

رضا پاینده
1369، بروجــرد. »بــه رســم 
کمال الملک؛ فرازوفرود طراحی 
بوم ایده پردازی« از نوشته های 
ایشــان در شــماره ی دوم 
نشــریه ی نوآفرین هستند. 
او پژوهشــگر مرکــز رشــد 
دانشگاه امام صادق  ؟ع؟ و 
دانشجوی دکتری مدیریت 
نوآوری دانشگاه تهران است. 
reza.payandeh@ut.ac.ir

گری پیسانو
او استاد مدیریت کسب وکار 
دانشگاه هاروارد و متخصص 
در زمینه هــای اســتراتژی 
فناوری و عملیات، مدیریت 
نــوآوری و اســتراتژی رقابتی 
است. او مؤلف بیش از نود 
موردکاوی و مقاله در مجالت 
علمــی معتبــر و نویســنده 
می باشــد.  کتــاب  شــش 
عالوه بر تألیفــات علمی، او 
بــه عنــوان مشــاور مدیران 
اجرایی شرکت ها، همچنین 
به عنوان رئیس شرکت های 
دولتی و خصوصی فعالیت 

داشته است.
gpisano@hbs.edu

نادر جعفری 
1351، شــمیران. کارشناسی 
ارشد مدیریت بازرگانی، دکتری 
فرهنگ و ارتباطات و عضو 
هیــأت  علمی گــروه بازرگانی 
دانشــکده معارف اسالمی 
و مدیریــت دانشــگاه امــام 
صادق  ؟ع؟ . تمرکز اصلی او 
حوزه بازاریابی اســت. عضو 
تحریریه ی نشریه ی نوآفرین 
که »اپرای عروسکی عاشورا« 
در شماره ی دوم به قلم وی 

است.
Jafari@isu.ac.ir 

محمدرضا ذوالفقاریان
1365، مهدی شهر. او عضو 
هیــأت علمــی دانشــکده 
معارف اسالمی و مدیریت 
دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ 
اســت. وی مــدرک دکتــری 
تخصصی خود را در حوزه ی 
ز  ا سیســتم ها  ی  ر و آ نــو
دانشکده مهندسی صنایع 
و علوم نوآوری دانشگاه فنی 
آیندهون هلند کسب کرده 
است. »خیابان نوآوری، بزرگراه 
پیشــرفت« از نوشــته های 
دوم  شــمار یه  در  ایشــان 

نشریه ی نوآفرین است.
mzolfagharian@gmail.com

محمد رحمتی
. دانشــجوی  1369، کنــگاور
دکتری مدیریت تکنولوژی 
دانشــگاه علــم و صنعــت 
و عضــو هیــأت تحریریــه ی 
نشــریه ی نوآفریــن اســت. 
»خارق العاده« از نوشته های 
ایشــان در شــماره ی دوم 

نشریه ی نوآفرین است.
m69rahmati@gmail.com

سیامک طهماسبی
1361، مراغه. دانش آموخته 
دکتــری مدیریــت صنعتــی 
دانشگاه مالک اشتر و عضو 
هیــأت تحریریــه نشــریه ی 
نوآفریــن اســت. »الگــوی 
از  پیشــرفت«  ســامورائی 
در  ایشــان  نوشــته های 
نشــریه ی  دوم  شــماره ی 

نوآفرین است.
Tahmasebysiamak@gmail.com

نمارو اشااننمارو اشاان



تری فلو
او استاد ارتباطات و صنایع 
خالق در دانشــکده صنایع 
خالق دانشگاه فنی کوئینرلند 
استرالیا است. او رهبر علمی 
شناخته شده ی بین المللی در 
حوزه ی رسانه و ارتباطات به 
شــمار می رود. در کارنامه ی 
علمی و پژوهشی وی تألیف 
و ویرایش 13 کتاب، نویسنده 
64 فصل کتاب و 99 مقاله ی 
علمی دیده می شود و برخی 
از آثار وی به زبان های چینی، 
ترکی، عربی، فارسی و لهستانی 

ترجمه شده است.
t.flew@qut.edu.au 

علی قربانی
1369، تهــران. دانشــجوی 
تربیــت  و  تعلیــم  دکتــری 
دانشگاه تهران و پژوهشگر 
مرکز رشد دانشگاه امام صادق 
 ؟ع؟ است. »زیبایی، تمدن، 
نوآوری« از نوشته های ایشان 
در شــماره ی دوم نشــریه ی 

نوآفرین است.
ali.qorbanihesari@gmail.com

سجاد گلچین
1377، دزفول. دانشــجوی 
کارشناسی رشته ی معارف 
اسالمی و مدیریت بازرگانی 
دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ 

است.
s.golchin98@gmail.com

حسین عباسی
اشــرفیه.  آســتانه   ،1377
دانشجوی کارشناسی رشته ی 
معارف اسالمی و مدیریت 
صنعتی دانشگاه امام صادق 

 ؟ع؟ است.
H.Abbasi1772@gmail.com

بن مارتین
اســتاد  او  بریتانیــا.   ،1952
مطالعــات خط مشــی علــم 
دانشــگاه  در  فنــاوری  و 
ساســکس و مؤلف کتب و 
مقاالت معتبر و پرارجاع در 
حوزه ی نوآوری است. وی از 
سال 2004، سردبیر مجله ی 
ریسرچ پالسی -معتبرترین 
مجله ی مطالعات نوآوری- 

بوده است.
Martin@sussex.ac.uk

محسن مشرقی
1370، کاشان. دانش آموخته ی 
کارشناسی ارشــد مدیریت 
رسانه از دانشگاه صداوسیما 
است. او مدیر رویش رسانه، 
هم بنیان گــذار مســجدکاال، 
فرش گیفت و booto است.
mohsenmashreqi@gmail.com

امیرحسین مالحسین
1376، تهــران. دانشــجوی 
کارشناسی رشته ی معارف 
اسالمی و مدیریت بازرگانی 
دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ 

است.
amirhosein139760@gmail.com

صابر میرزایی
1340، تهران. ایشان در سال 
1369 پس از تحمل ُنه سال 
اســارت در زندان هــای رژیم 
بعث عراق، به کشور بازگشت 
و در سطوح کارشناسی امور 
سیاســتگذاری و مدیریــت 
فناوری و نوآوری مشغول به 
کار شد. هم زمان با انباشت 
تجربه، در الیه های مدیریتی 
رشــد کرده و از ســال 1378 
تاکنــون »معاون پژوهشــی 
مرکز همکاری های تحول و 
پیشرفت ریاست جمهوری« 
است. تجربه و تخصص ایشان 
باعث شده در سمت هایی 
مانند قائم مقام دبیر ســتاد 
ویژه توســعه ی فناوری نانو 
)از 1386 تاکنون( و مشاوره 
بــه نهادهــای مختلــف را در 
کارنامه ی خود داشته باشد.

حسین نظری
1360، تهــران. او کارشناســی 
ریاضــی محــض خــود را از 
ســینا  بوعلــی  دانشــگاه 
همدان اخذ نمود و سپس 
وارد حــوزه ی علمیــه ی قــم 
شد و هم اینک در سطح سه 
مشغول به تحصیل است. 
وی فعالیت های گوناگونی در 
زمینه ی ایده پردازی فرهنگی-

مذهبی داشته که می توان به 
مدیرمسئولی سایت »باشگاه 
ایده پردازان مسجدی )بام(« 
اشــاره کرد. او در حال حاضر 
رئیــس اداره ی امــور قرآنــی 

استان تهران است.
raji533000@gmail.com

محمد نوروزی
و  ا  . ن نجــا ز  ،1 3 6 5
دانش آموختــه ی دکتــری 
ی  هــا د ا د ر ا قر یــت  یر مد
بین المللی نفت و گاز، عضو 
مرکز رشــد و مسئول »دفتر 
در  صنعــت«  مطالعــات 
دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ 
است. »اعترافات یک خرده 
جنایتکار علمی- فرهنگی« 
از نوشــته های ایشــان در 
نشــریه ی  دوم  شــماره ی 

نوآفرین است.
md.noruzi@gmail.com 

وحید ولی
1370، قم. او دانشجوی دکتری 
رشته ی مدیریت آموزشی و 
پژوهشگر حلقه ی تعلیم و 
تربیت مرکز رشد در دانشگاه 

امام صادق  ؟ع؟ است.
aliyaret110@gmail.com

یوشا وین گاردن
1987، هورن. او پژوهشــگر 
فــوق دکتــری در دانشــکده 
مطالعات هنری و فرهنگی 
دانشگاه اراسموس روتردام 
هلند است. وی در سال 2019 
از پایان  نامه ی دکتری خود با 
عنوان »فضاهای همکاری: 
جایابــی نــوآوری در صنایــع 

خالق« دفاع کرده است. 
wijngaarden@eshcc.eur.nl

اریک هیترز 
1964. او دانشــیار رســانه و 
صنایع فرهنگی در دانشکده 
رسانه و ارتباطات دانشگاه 
اراســموس روتــردام هلنــد 
است. او پایه گذار و مدیر مرکز 
پژوهشــی اراســموس برای 
رسانه، ارتباطات و فرهنگ 
کارنامــه ی وی  اســت. در 
عالوه  بر کارهای پژوهشــی 
متعدد، مشاوره در زمینه های 
سیاســتگذاری فرهنگــی و 
صنایع فرهنگی از جمله به 
وزارت آمــوزش، فرهنــگ و 
علوم هلند نیز دیده می شود.
hitters@eshcc.eur.nl
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هجــــرت
غروب هنگام، شاید هم بعد از 
اذان و نماز، وقتى از صحرا )زمین 
کشــاورزی مان( برمى گشتیم، با 
کرده،  کار  اینکه سه چهار ساعت 
کوفته شده  عرق ریخته، خسته و 
و مشغول بودیم، اما همیشه وقت 
برگشت تا آبادی یک سرخوشى 
مستانه ای را با خود همراه داشتیم 
که جزء ماناترین و قشنگ ترین 
لحظات عمرمان بود و هست.

کار  با اینکه خستگى تن و جسم با 
گرمای 40 درجه، آشکار  سنگین زیر 
و عیــان بود، ولى روح نشــاطى 
که این خستگى محو  مى یافت 
کشاورزی و  کار  گم بود. انگار  و 
زراعت، هم تراش جسم و بدن 
است و هم صیقل روح و جان.

ک  اما زندگى امروز ما، از بوی خا
و آب و سبزه و درخت خالى شده 
گر چیزی به این مسما  است و ا

ک و فاضالب  گرد و خا مى بینیم، 
گل و بوته ی مصنوعى اســت  و 
که بر تن بی جان و آهنین شهرها، 
بــه ضــرب وزور رنگ هــا و نورها 
)آن هــم از نوع ســاختگى اش( 
َبزک شــده و بر آشــفتگى انسان 

گردیده است. معاصر تحمیل 
برگشت به این اصل و طبیعت 
امری اســت ســهل ممتنع. هم 
که نیت  آسان است از این جهت 
کوه و  مى خواهد و حرکت تا به 
دشت بزنیم و بسازیم و خستگى 
کنیم،  روح را از آزردگى شهر به در 
و البته هم دشوار است، از این 
که تــرک عادت موجب  جهت 

مرض است.
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آنچه در این شماره ی نشریه ی 
نوآفرین مانــد و در این ته مقاله 
اشــارتى مى نمائیم، برگشت به 
این اصل ونسب است. برگشت 
کــه زندگــى را  بــه حــال خوبــی 
مطبــوع مى کنــد و بــه آن جــان 
که زندگى  مى بخشد... بدانیم 
که  محل »شدن«هاست و آن ها 
گیرشان آمد راضى اند،  به هر چه 

مى مانند و نمى شوند.
گفتیــم و  از نــوآوری فرهنگــى 
نوشتیم. اساس این نوآوری در 
حرکــت و طــراوت روح و جــان 
است. مگرنه، پلتفرم و نرم افزار 
و رویداد و هر چه به ادبیات شهر 
نزدیک مــان مى کنــد، طبع مــان 
کرده و  گرفتار جهــش ژنتیک  را 
کور مى کند.  ذوق مان را دربست 
نوآوری فرهنگى، باید تکانه ای 
کــه مــا را از داالن هــای  شــود 
خودساخته و تودرتوی امروزی 
به طراوت ها و جست وخیزهای 
اصل ونسب دار دیروزی برساند 
که هم جان بخش اســت و هم 

جهان بخش.

شاید امیرخانى با این ذوق است 
کشف  که سرمست مى رود برای 
خودش، چه در ارمیا، چه در من 
او، چه در داستان سیستان، چه 
کابلستان، چه در  در جانستان 
قیدار و حاال هــم در نیم دانگ 
پیونگ یانگ. مى گردد تا با هیچ 
لعابی چسب نخورد و بتواند با 
خوِد خوِد خودش شب نشینى ها 
گل و  گفتگــوی شــمع و  کنــد و 

پروانه ای...
»شــهر« بــا همــه ی »َادا«یــش، 
ک نشسته  که باران به خا آن گاه 
ک شســته اش، بوی جان  و خا
که با  نمى دهــد، معلــوم اســت 
نشــانى یک بی نشان به بیراهه 

کشانده شده ایم.
»شــهر« با همــه ی »اطوار«ش، 
کــه شــکوفه های بهــاری  آن گاه 
ســنگفرش های رنگ به رنــگ 
گمشده ای  برایش نمى ســازند، 
که خود نشــان و نشانى  اســت 
مى جوید، پس نباید از او راه نشانى 

توقع داشت.
و »شهر« با همه »مدنیت«ش، 
که ما را از طبع و طبیعت مان  آن گاه 
و  ســـــــــرشت  بــر  و  مــى دزدد 
سرنوشــت مان شــالق جبــر و 

اســتاندارد فرو مــى آورد، ما را از 
بهشت آدم و حوا دورتر مى کند و 
گزیر،  در تنگنای »شدن«های نا

قرنطینه مان مى کند...
تازه! فخر مى فروشد، عشوه گری 
مى کنــد، نــاز پرافــاده دارد، و 
در پشــت همــه ی بزک هــای 
مشــــــاطه ی مدرنیتــــــه ی مــوج 
سومى و چهارمى، انسان غافل 

را تولید انبوه مى کند.
بــرای مــا نــوآوری فرهـــــــنگى، 
و  فروخــورده  دلتنگى هــای 
یتیم شده ی انسان معاصر را به 
قلم اشتیاق شعر مى کند و سجع 
مى سازد تا آفتاب غروب صحرا 
در دل و جان آشفته فرو بنشیند 
گرمای ذوق در انسان مشتاق  و 

کند. حلول 
ما از این جا و از آن جا نیستیم

ما ز باالئیم و باال مى رویم...
همیــن مســیر را با یادداشــت و 
گزارش و خبر و  نوشته و قصه و 
عکس در نوآفرین دمیده ایم، اما 
کجا و دم مسیحائى عیسى  دم ما 
کجا... منتظر دم و قلم مسیحائى 
شــما هســتیم تا نشــــــــریه ی تان 

رونق بیشتری بگیرد.

دکتر مصباح الهدی باقری
استاد هادی هسته نوآوری مرکز رشد
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