
من در بندرعباس زندگی می کنم و بزرگ شده این شهر 
هستم. اینجا هوا شرجی و رطوبت خیلی باالست. ما در 
آپارتمانی 3 طبقه زندگی می کنیم. کولرهای گازی 10 

ماه از سال در بندرعباس 
کار می کنند. من 10 سال 
لوله،  یک  با  آپارتمان  موقع ساخت  پیش، 
خروجی آب تمام کولرها را به سمت یک 
منبع آب 250 لیتری هدایت کردم. 9 دستگاه 
کولرگازی در 3 طبقه آپارتمان کار می کنند 
باالست، هر دو روز  و وقتی رطوبت هوا 
یکبار منبع آب 250 لیتری، لبریز می شود. 
همه در تابستان مشکل آبیاری باغچه دارند، 
اما برای باغچه خانه ما که 4 درخت بزرگ 
دارد، فصل پرآبی است زیرا آب این منبع 
برای آبیاری درخت ها مصرف می شود. این 
آب البته خالص است و امالح معدنی ندارد 

و هر چند ماه یکبار به خاک مقدار الزم امالح و کود اضافه می کنیم.
را  خانه  که  بارندگی  و  آب  نسبی  وفور  زمان  در  پیش  سال   10 من 
می ساختم وقتی به لوله کش گفتم خروجی آب تمام کولرها باید جدا باشد 
و جمع آوری شود و وارد فاضالب نشود، به 
شوخی می گفت:»چند لیتر آب چیست که 
آن  راستش  مهندس.«  می کنی  جمع  داری 
موقع من هم مثل بقیه هیچ تصویر درستی 
از خشکسالی و مصائبش در ذهن نداشتم، 
اما در زمان ساخت آپارتمان، ناخودآگاه به 
راه حلی فکر می کردم که هیچ نفع و منطق 
اقتصادی در آن برایم وجود نداشت، ولی 
با منطق زندگی در فالت مرکزی ایران که 
خشکسالی های زیادی را دیده، سازگار است. 
فالت مرکزی ایران همواره کم آب بوده و 
می توانیم از طریق »سازگاری با کم آبی« این 

تمدن را تداوم بخشیم و ارتقا دهیم.

موفقیت های کوچک را کوچک ندانید! 

راهآرزوهایبزرگازموفقیتهایکوچکمیگذرد
 علی اکبر 

ابراهیمی

نفس عمیق شماره ششصدوشصت وچهار  یک اردیبهشت نودوهفت10

همه ما درون ساختارهایی زندگی می کنیم 
که ما را محدود می کنند. این محدود 
کردن از ممانعت کامل است تا باال بردن 
هزینه، مانند منابع مالی، زمان، انرژی و 
سایر منابعی که باید برای غلبه بر محدودیت صرف کنیم. 
برای مثال ساختار ضعیف حمل ونقل عمومی باعث می شود 
اگر نخواهیم از خودروی شخصی استفاده کنیم، هزینه 
قابل توجهی شامل زمان، کاهش راحتی و انرژی صرف 
کنیم تا به مقصد برسیم. ساختار ناقص و بد طراحی شده 
منازل باعث می شود برای کاهش مصرف آب و انرژی 

به زحمت بیفتیم.
ساختارها برای همه افراد، خانواده ها، سازمان  ها، شرکت ها 
و دولت ها وجود دارند و رفتار آنها را به خصوص در 
جهت تغییرات مثبت محدود می کنند. ساختارها از جنس 
فرهنگ، فناوری، قواعد اجتماعی و سیاسی، روابط بین الملل، 
قاعده های حاکم بر فعالیت اقتصادی و حتی از جنس 
جغرافیا و شرایط مادی زندگی هستند. ساختارها سبب 

می شوند بیشتر آدم ها سختی های تغییر را تحمل نکنند و 
در همان مسیری حرکت کنند که ساختار حکم می کند. 
ساختار ضعیف حمل ونقل عمومی حکم می کند از خودروی 
شخصی استفاده کنیم و این کار را انجام می دهیم بدون 
اینکه زحمت سوارشدن بر دوچرخه یا پیاده روی را متحمل 
شویم. ساختار آموزش عالی خریدوفروش پایان نامه را 
ممکن می کند و دانشجویان زیادی زحمت نوشتن پایان نامه 

را متحمل نمی شوند و یک پایان نامه می خرند.
ظرفیت افراد، خانواده، سازمان، شرکت یا دولت برای 
رفتارهایی خالف آنچه ساختار حکم می کند تفاوت دارد اما 
باالخره همه آنها می توانند در موقعیت هایی، دست به کارهایی 
بزنند که خالف رویه جاری ساختار است. آنها می توانند 
بدون اینکه نیاز باشد ساختار را تغییر دهند و منابع زیادی 
صرف کنند، کاری انجام دهند که خالف رویه جاافتاده 
ساختاری است. این اقدامات »موفقیت کوچک« نامیده 

می شوند.
بهبودهای  بهبودهای جزیی می شوند و  باعث  بنابراین 

جزیی خاصیت خودتقویت شونده دارند؛ یعنی دیگران 
می توانند یاد بگیرند و تکرار کنند، حس خوبی در دیگران 
ایجاد کنند و آنها را به تکرار این بهبودهای جزیی تشویق 
می کنند. موفقیت های کوچک به صورت زنجیره ای بر سایر 
عملکردها اثر می گذارند و باعث بهبودهای جزیی در 

آنها می شوند.
این اقدامات به دیگران و خود فرد احساس اثربخش بودن، 
ایجاد تغییر مثبت در جهان، امید به بهبود و خوب کردن 
حال دیگران می دهند. اگر تعداد کسانی که دست به کار 
انجام یک »موفقیت کوچک« می شوند زیاد شود، امکان 
بروز موفقیت بزرگ و حتی تغییر در یک ساختار وجود 
دارد. برای مثال اگر تعداد دوچرخه سواران زیاد شود، 
نظام  به  بیشتری  بودجه های  می شود  مجبور  شهرداری 

حمل ونقل دوچرخه ای تخصیص دهد.
موفقیت های کوچک معطوف به بهبود در زندگی جمعی 
هستند. کنشگر برای حصول موفقیت کوچک، حدی از 
نوآوری، خطر پذیری، حتی خطر تمسخر شدن توسط 

دیگران، خطر مالی یا هدر رفتن انرژی خود را نیز می پذیرد 
اما اگر موفق شود و در مقام نوآوری، اقدامش را عمومی 

کند، به تحقق خیر جمعی کمک می کند.
موفقیت های کوچک به دلیل اینکه ابتدا تهدیدی متوجه 
ساختارهای موجود ایجاد نمی کنند، مانند دوچرخه ها که 
ابتدا تهدیدی علیه منافع خودروسازان محسوب نمی شوند، 
با مخالفت ها و مقاومت های گسترده مواجه نخواهندشد. 
موفقیت های کوچک ظرفیت یادگیری جمعی دارند و 
دیگران را متوجه می کنند که می توان به گونه دیگری 

نیز زندگی کرد.
بدیهی است موفقیت کوچک با توجه به ظرفیت کنشگر 
اعم از فرد، خانواده، سازمان، شرکت، دولت و کشور، 
اندازه، دایره اثرگذاری و مختصات متفاوتی پیدا می کند. 
آنچه برای یک سازمان موفقیت کوچک است، برای یک 
فرد نیز چنین معنایی نخواهد داشت و برعکس. موفقیت های 
کوچک حس دست بسته بودن در برابر ساختار را از کنشگر 

دور کرده و او و دیگران را امیدوار می کنند.

در روزگار امروز به رغم همه مشکالتی که کم وبیش ممکن 
است در هر جامعه ای وجود داشته باشد، ظرفیت  و راه های 
بسیاری برای کنش مثبت، سازنده و کمک به توسعه  وجود 
دارد که به دست آوردن موفقیت های کوچک یکی از 

این راه هاست.
امروزه با وجود همه انتقادها و ناخرسندی ها از وضعیت موجود باید دنبال 
نشان دادن ظرفیت های مثبت باشیم و امید خلق کنیم تا ظرفیت همکاری و 
شور عشق به میهن افزوده شود. البته تمرکز بر موفقیت های کوچک ابدا به 
معنای غفلت از ساختارهای کالن موثر بر توسعه کشور و از یاد بردن تالش 
برای اصالح جویی نیست، بلکه به معنای تمرکز بر عرصه عاملیت و اختیار 
افراد برای بهبود زندگی خود و دیگران است. به نوعی تالش برای »با هم 

اثربخش بودن« را تجربه کردن است.
منظور از موفقیت های کوچک، اعمال، برنامه ها و سیاست هایی است که سبب 
بهبودهای جزیی می شوند، بهبودهایی که دیگران نیز می توانند یاد بگیرند و 
تکرار کنند. این قبیل کارها حس خوبی در دیگران ایجاد می کنند و به صورت 
زنجیره ای بر سایر عملکردها اثر می گذارند و باعث بهبودهای جزیی در آنها 
می شوند. این موفقیت ها به دیگران و خود فرد احساس اثربخش بودن، ایجاد 
تغییر مثبت در جهان و امید به بهبود و خوب کردن حال دیگران می دهند. 
موفقیت های کوچک معطوف به بهبود در زندگی جمعی هستند و افراد با 
اندازه ای گذشتن از منافع فردی خود، برای بهبود وضع جامعه آنها را انجام 

می دهند.
ازاین رو با وجود همه مشکالتی 
که ممکن است در هر جامعه ای 
ایرانی  جامعه  باشد،  کم وبیش 
بسیاری  ظرفیت های  دارای 
است و راه های بسیاری برای 
کنش مثبت، سازنده و کمک به 
توسعه در این جامعه وجود دارد. 
پس باید برای خلق امید اجتماعی 
با به اشتراک گذاشتن تجربه های 
موفق ایرانیان برای تقویت حس 
اثربخشی، اعتمادبه نفس و تقویت 

انسجام تالش کرد.
ایفای  به  باید  جامعه  افراد 
خود  اجتماعی  مسوولیت 
باور داشته باشند و با عمل به 
مسوولیت های فردی به ساختن 
ایرانی توسعه یافته تر کمک کنند. 
یا  فعالیت  این عرصه، عرصه 
جانبداری سیاسی نیست، بلکه 

بر یک ظرفیت اجتماعی، توانایی اندیشیدن، گفت وگو کردن و عمل کردن 
برای بهبودهای کوچک در عرصه گسترده زندگی ایرانیان بنا شده است.

ازاین رو طرفداران همه تفکرات سیاسی می توانند در مشارکت جمعی برای 
داشتن ایرانی توسعه یافته همراه باشند. پس »ایرانی بودن« باید تنها مشخصه 
مشترک همه باشد و جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب، زبان و هر آنچه به مرزها 
و افتراق ها اشاره می کند، در این راه موضوعیت نخواهد داشت. تمرکز بر 
موفقیت های کوچک ابدا به معنای غفلت از ساختارهای کالن موثر بر توسعه 
ایران و از یاد بردن تالش برای اصالح جویی نیست، بلکه به معنای تمرکز 

بر عرصه عاملیت و اختیار افراد برای بهبود زندگی خود و دیگران است.
با راه اندازی پویش های  مشارکتی عمومی مانند کانال »موفقیت های کوچک 
ایرانیان« سعی بر این است موفقیت هایی که ماهیت محیط  زیستی دارند و از 
جنس صرفه جویی در مصرف آب، تفکیک زباله های خشک و آلوده نکردن 
محیط زیست هستند، به همگان معرفی شوند زیرا در شرایط حساس کنونی 

آب و محیط زیست باید در کانون توجه باشند.
البته منحصر شدن موفقیت های کوچک به عرصه محیط زیست، متناسب با 
الزامات ایران امروز نیست و ارزش و اهمیت این کانال وقتی بیشتر می شود 
که موفقیت هایی در ابعاد مختلف در این کانال بازتاب پیدا کنند. بنابراین ما 
نیاز داریم موفقیت  هایی در زمینه های کسب وکار، آموزش وپرورش، فرایندهای 
اداری، حقوق شهروندی، رفتار حمل ونقل، الگوهای مناسب رانندگی، بهداشت 
و سالمت، فعالیت های مدنی و داوطلبانه، رفتارهای شرکتی، موفقیت های 
دولتی،  دستگاه های  کوچک 
شرکت های خصوصی، خیریه ها 
در  اجتماعی  نوآوری های  و 
زیرا  شوند  معرفی  کانال  این 
معرفی موفقیت هایی در ابعاد با 
موضوعات مختلف، این حس را 
در ما ایجاد می کنند که بهبود در 
همه عرصه ها امکان پذیر است.

از  نیاز داریم  پس ما همچنان 
کوچک  موفقیت های  سطح 
فردی فراتر برویم و به سطح 
گروهی  موفقیت های کوچک 
بتوانیم کنار  برسیم زیرا وقتی 
و  گروهی  به صورت  یکدیگر 
موفقیت های  به  هماهنگی  با 
یعنی  یابیم،  دست  کوچک 
محدودیت های  بر  توانسته ایم 
بیشتری غلبه کنیم. رفتار جمعی 
و  عاطفی  انرژی  موفقیت آمیز 

حس بهتری در ما برمی انگیزند.

کانال »موفقیت های کوچک ایرانیان« کانالی است که دنبال معرفی مفهوم »موفقیت های کوچک«، طرح ایده هایی 
درباره موفقیت های کوچک و معرفی موفقیت های کوچک محقق شده توسط ایرانیان است.

این کانال با مدیریت دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از اواخر 
سال گذشته راه اندازی شده و با گذشت چند ماه از شروع به کار آن تعداد اعضا به مرز 18  هزار نفر رسیده 
است. البته این کانال یک نویسنده واحد ندارد و برای به اشتراک گذاشتن تجربیات موفقیت های کوچک 

ایرانیان است. این بدان معناست که این کانال با همکاری همه اعضای آن فعالیت می کند.
بر اساس منشور این گروه، کانال موفقیت های کوچک ایرانیان مطلقا عرصه فعالیت سیاسی نیست و جانبداری 
از هر جناح سیاسی و اولویت دادن به نیت سیاسی در این کانال ممنوع است. این کانال بر یک ظرفیت 
اجتماعی، یعنی توانایی اندیشیدن، گفت وگو کردن و عمل کردن برای بهبودهای کوچک در عرصه گسترده 
زندگی ایرانیان بنا شده و طرفداران همه تفکرات سیاسی می توانند در این مشارکت جمعی برای داشتن 
ایرانی توسعه یافته فعالیت کنند. هرگونه بهره برداری سیاسی از این کانال توسط اعضا و مدیر )یا مدیران آن 

در آینده( ممنوع است.
همچنین این کانال عرصه فعالیت تجاری و اقتصادی نیست، هرچند ممکن است مطالبی که در این کانال 
منتشر می شوند برای کسانی منافع اقتصادی داشته باشند. )برای مثال موفقیت در حمایت از تولید کاالی ایرانی، 
یا تقویت بازیافت پسماندهای خشک(، اما هدف مشارکت کنندگان و مدیر این کانال، ابدا اقتصادی نیست 

و صرفا معطوف به ساختن اعتماد، سرمایه و مشارکت اجتماعی برای ساختن ایرانی توسعه یافته تر است.
عضویت و فعالیت در این کانال مبتنی بر اعتماد متقابل است. فرض بر این است که اعضای کانال و 
نویسندگانی که مطالبی ارسال می کنند، واقعا به آنچه می نویسند باور داشته و موفقیت کوچک ارائه شده را 
تجربه کرده اند. مدیران کانال حداکثر توان الزم برای راستی آزمایی نوشته ها را انجام می دهند اما مسوولیت 

با نویسنده متن پیشنهادی است.
محتوایی که در کانال »موفقیت های کوچک ایرانیان« منتشر می شود توسط اعضای آن و نه فقط مدیر یا مدیران 

کانال تولید می شود. این کانال صرفا مجازی است و هیچ سازمان غیرمجازی ندارد.
 fazeli موفقیت های کوچک مسیرهایی برای امیدواری و ساختن دنیایی بهترند و افراد می توانند از طریق لینک

moh-@ با مدیر کانال و از طریق آدرس IR_S_S@ با کانال در ارتباط باشند.

پیش بینی پذیر بودن رفتار دیگران به ما احساس امنیت می دهد. هر امر پیش بینی ناپذیری 
می تواند ما را دچار اضطراب و تشویش کند. قیمت دالر که پیش بینی ناپذیر می شود فعاالن 
اقتصادی و حتی مردم عادی مضطرب می شوند؛ پیش بینی ناپذیری نظم را از بین می برد 
و آرامش خاطر را مخدوش می کند. زندگی در بیشتر لحظاتش با نظم و پیش بینی پذیری 
لذت بخش می شود. رانندگی یکی از رفتارهای متداول در دنیای امروز ماست و مستقیم با جسم، روان و 
جانمان سروکار دارد. بی نظمی های ترافیک روان ما را پریشان می کنند و رفتارهای برآمده از بی نظمی ترافیکی، 
به قیمت صدمات جسمی و جانی تبدیل می شوند. پلیس، دوربین ها، قوانین راهنمایی و رانندگی و شاید 
عواملی دیگر در نظم ترافیکی موثرند، اما واقعیت این است که احتماال مهم ترین عامل در ایجاد نظم ترافیکی، 
رفتار راننده است. رفتار راننده تابع اجبار نیست. هیچ عاملی نمی تواند راننده را مجبور کند با سرعت غیرمجاز 
براند، میان دو خط نراند، از سمت راست سبقت بگیرد و بقیه قوانین را رعایت نکند. حمل ونقل عمومی 
که ناکارآمد باشد، مردم از خودروی شخصی استفاده می کنند و بنابراین می شود دولت یا حکومت را بابت 
عدم توسعه حمل ونقل عمومی کارآمد نقد کرد اما عمده نقد در خصوص رفتار رانندگی نامناسب، متوجه 
خود رانندگان است. آموزش، خط کشی درست جاده، عالئم راهنمایی و رانندگی و ... موثرند، اما مهم ترین 
متغیر، رفتار خود راننده است. رفتار درست که ساختارها مانع انجام نیستند، رعایت مقررات راهنمایی و 
رانندگی ازجمله »راندن بین دو خط« است. کسی نمی تواند اختیار ما را برای راندن بین دو خط سلب کند.
راننده وقتی بین دو خط نمی راند، دائم در حالت آماده باش برای واکنش سریع و نوعی حمله است. واکنش 
سریع برای تغییر مسیرهای سریع و ناگهانی، برای چند متر جلوتر بودن، خود را میان دو خودرو جا دادن و 
تشویش آنکه با خودروهای دیگر اصابت نکند؛ یعنی رانندگی به رفتاری تبدیل می شود که دائم فشار روانی 
برای آماده باش دائمی وارد می کند. راندن بین دو خط، با محدود کردن رفتار رانندگی و پیش بینی پذیر کردن 

آن، فشار روانی بر راننده و دیگران 
را می کاهد و زندگی را برای خود 
راننده و دیگران شیرین تر می کند.
شما اگر جزو رانندگانی هستید 
که راندن بین خطوط را رعایت 
نمی کنید، یک بار بر وسوسه های 
خود برای بیرون زدن از خطوط، 
چند متر جلوتر بودن و چند ثانیه 
یا چند دقیقه زودتر رسیدن غلبه 
کنید و کیلومترها بین دو خط برانید 
و همزمان به میزان آرامش روانی 
خودتان دقت کنید، حتما احساس 

خوبی خواهید داشت.
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