
مصاحبه با محمد یونس: 

کارآفرینان اجتماعی، ظرفیت عظیمی برای تغییر جهان دارند

»مــا جامعــه ای ســاخته ایم کــه فرصــت اســتفاده از فرصت هــا را از آنانــی که بیشــترین نیاز را بــه آن دارند، 
کــردن  ک  کــه هدفــش از تــاش هــر روزه، پــا گرفتــه اســت!« ایــن جملــه از محمــد یونــس اســت، مــردی 
چهــره جهــان از رخــوت فقــر اســت. آنچــه می گویــد و میخواهــد حتــی تصــورش در خیــال هــم زیباســت. 
کــودکان فــردای دنیــای مــا در مــوزه فقــر و بی خانمانــی قــدم  کــه  کنیــد  واقعــا بــرای یــک لحظــه تصــور 
کــه مــا چگونــه  کــه ایــن مشــکات در دنیــای واقعــی وجــود نــدارد، از مــا بپرســند  بزننــد و درســت وقتــی 
ایــن همــه بی عدالتــی را دیدیــم و هیــچ نکردیــم! بــرای محمــد یونــس ایــن فقــط یــک  رویــا نیســت، وی 
کارآفرینــی اجتماعــی می گذرانــد! کــه وقــت و دانــش خــود را بــه حــل مشــکل فقــر از طریــق  سال هاســت 
محمــد یونــس در ســال ۱۹۴۰ میــادی در یــک خانــواده پرجمعیــت ) فرزنــد ســوم از نــه  فرزنــد خانــواده( 
بــه شــهر  آمــد. در ســن چهــار ســالگی همــراه خانــوادش  بــه دنیــا  بنــگادش  باتــوا در  در روســتای 
گونــگ بنــگادش مهاجــرت کــرد و دوران مدرســه را در آنجــا گذرانــد. در ســال ۱۹۵۷ وارد دانشــگاه  چیتا
ــگاه  ــاد از دانش ــته اقتص ــود را در رش ــانس خ ــوق لیس ــال ۱۹۶۱ ف ــانس و در س ــال ۱۹۶۰ لیس ــد و در س ش
کار تحقیقاتــی در دانشــگاه، بــا دریافــت بــورس تحصیلــی بــه آمریــکا  گرفــت.  پــس از ســه ســال  کا  دا
کــرد  رفــت و مــدرک دکتــرای خــود را در ســال ۱۹۷۱ در رشــته اقتصــاد از دانشــگاه وندابیلــت دریافــت 
ــای  کاره ــه  ــال ب ــور فع ــه ط ــود ب ــه خ ــار حرف کن ــد. وی در  ــغول ش ــی مش ــگاه تنس ــس در دانش ــه تدری و ب

ــکا شــد. ــه چــاپ نشــریه بنــگادش در آمری اجتماعــی و فرهنگــی پرداخــت و موفــق ب
کــه مســیر زندگــی را بــه ســمت بی نهایــت  امــا شــاید همیشــه یــک اتفــاق خیلــی ســاده الزم اســت 
خوبــی تغییــر دهــد! بــرای یونــس ایــن اتفــاق در ســال ۱۹۷۶ افتــاد. در یــک بازدیــد از یکــی از فقیرتریــن 
روســتاهای بنــگادش، وی دریافــت کــه وامهــای بســیار بســیار کوچــک، میتوانــد تغییــر بزرگــی در زندگی 
افــراد فقیــر دهــد. همان جــا وی از پــول شــخصی خــود مبلــغ ۲۷ دالر را بــه صــورت وام بــه ۴۲ نفــر از 
زنــان آن روســتا داد. ایــن وام کوچــک و مهمتــر از آن ایــده و بینــش مربــوط آن، چنــان اقتصاد آن روســتا 
کــه یونــس بــرای ایــن طــرح انسان دوســتانه  و در نهایــت خیلــی دیگــر از مناطــق دنیــا را تغییــر داد 

برنــده جایــزه جهانــی صلــح نوبــل در ســال ۲۰۰۶ شــد.
کنــار دادن  را در  زنــان جامعــه  افــراد فقیــر و به خصــوص  بــه  کوچــک  یونــس طــرح دادن وامهــای 
 )Microfinance( کــرد. پدیــده وامهــای کوچــک وام هــای بــزرگ بــه صاحبــان صنایــع را بــه دنیــا معرفــی 
توانســت در عــرض ســال های بعــد جایــگاه خــود را در صدهــا کشــور در سراســر دنیــا بیابــد و زندگــی 

افــراد بســیاری را بهبــود بخشــد.



کار اجتماعــی را بــه دنیــا شناســاند. بــه طــور  در ادامــه ایــن شــیوه و نــگاه اقتصــادی جدیــد، یونــس مفهــوم کســب و 
کــه بــا انگیــزه  کارهــای متــداول  کــه بــر خــاف کســب و  کنــد  کار را معرفــی مــی  خاصــه ایــن نــگاه نــو، نوعــی از کســب و 
کار برطــرف  گرفته انــد، بــر اســاس رفــع نیــاز یــا مشــکلی در جامعــه بنــا می شــود. هــدف غایــی ایــن  ایجــاد ســود شــکل 
کار اجتماعــی بــا خدمــات  کــه کســب و  کــردن مشــکل اجتماعــی بــدون نــگاه مــادی اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
کار در آمــد و شــغل  خیریــه یــک تفــاوت جزئــی دارد وآن هــم نــگاه معیشــت پایــدارآن اســت. در ایــن نــوع کســب و 
کار الزامــی  کــه ایــن در آمــد در راســتای تــداوم بخشــیدن و در عیــن حــال توجیــه اقتصــادی کســب و  ایجــاد می شــود 
ــه تمــام عاقــه منــدان توصیــه  کــه خوانــدن آن را ب کتــاب ارزنــده دارد  اســت. محمــد یونــس مقــاالت بســیار و ســه 

میکنیــم.
نگاه محمد یونس و مهمتر از آن عملکرد مثبتش امروزه در حال گسترش به نقاط مختلف دنیاست.

گاردین با محمد یونس انجام داده است: ، پرسش و پاسخی است که وب سایت  مصاحبه زیر
کار مــی بریــد. لطفــًا بــرای مــا تفــاوت  کار اجتماعــی” را در عــوض “تشــکیات اجتماعــی” بــه  کســب و  معمــواًل واژه “

ایــن دو را توضیــح دهیــد.
کار اجتماعــی  کارآفرینــی اجتماعــی. کســب و  کارآفرینــی را بــه ســمت و ســوی خاصــی ببــرم:  کــه  ســعی مــن ایــن بــود 
کار مرتفــع مــی  کــه در آن بــرای خــود درآمــد نمــی ســازید، بلکــه مشــکلی را بــا رویکــرد کســب و  کار اســت  یــک کســب و 
کار نباشــد،  کارآفریــن اجتماعــی شــاید اصــًا درگیــر کســب و  کارآفرینــی اجتماعــی اســت. یــک  ســازید. ایــن متفــاوت از 
ــا  کنــد ت ــه افــراد کمــک  گرفتــه باشــد، وضعیــت بهداشــت را بهبــود بخشــد، و ب کاری در محــل در دســت  ــد  مــی توان

کارهــا را بــه روش جدیــدی انجــام دهنــد.
تمرکز شما در شش ماه آینده در چه زمینه ای می باشد؟

کارهــای اجتماعــی،  کار اجتماعــی، افتتــاح کســب و  ، هــر ســال بیشــتر و بیشــتر بــه توســعه کســب و  در ســالهای اخیــر
کار اجتماعی،  کار اجتماعی به دانشــگاه ها، طراحی موسســات و دانشــگاه های کســب و  آوردن کاســهای کســب و 

و پاســخ دادن بــه ســواالت مربــوط بــه کســب و کار اجتماعــی پرداختــه ام.
کنون  ایــن زمینــه ای اســت کــه پیوســته وقتــم را در آن صــرف مــی کنــم. بــه ایــن دلیــل کــه کســب و کار اجتماعــی هــم ا
کار  در حــال گســترش بــه کشــورهای مختلــف مــی باشــد – ســابقًا فقــط در بنــگادش و یــک کشــور دیگــر بــود – ایــن 

همچنــان وفتــم را پــر خواهــد کــرد.
کار اجتماعی  کار اجتماعی پیشــتاز هســتند و چرا؟ در کجا مفهوم کســب و  به نظر شــما چه کشــورهایی در کســب و 

از همه بیشــتر توســعه یافته اســت؟
کار اجتماعــی را در دانشــگاه  کســب و  کرســی  کشورهاســت. فرانســه خیلــی فعــال اســت.  بنــگادش یکــی از ایــن 
کار اجتماعــی دســت دارنــد. دولــت آن  کــرده انــد و شــرکت هــای فرانســوی زیــادی در کســب و  مدیریتشــان برقــرار 
گــروه G20 صحبــت مــی شــود،  کنــون در مــورد کســب و کار اجتماعــی در متــن  کشــور نیــز خیلــی مشــتاق اســت و هــم ا

کار اجتماعــی را توســعه دهــد. فرانســه در دوره ریاســت G20 مــی خواهــد مفهــوم کســب و 
کــرده  کار اجتماعــی اعــام  همچنیــن در ژاپــن و آلمــان. شــهردار شــهر ویســبادن در آلمــان شــهر را شــهر کســب و 

اســت.



گرامین چه بود؟ مشوق پشت بانک 
کــه  کــه چیــزی را بــه نمایــش بگــذارم  کــردم بــه فکــر ســاختن چیــزی نبــودم، فقــط بــه ایــن فکــر بــودم  وقتــی شــروع 
گونــه انجــام دهــم، شــاید  کار را ایــن  گــر  کــردم ا شــاید عملــی شــود. در دنیــا بــه دنبــال مثــال نبــودم. فقــط فکــر مــی 

موفــق شــوم. بــه فکــر ســاختن یــک موسســه نبــودم.
گام برداشــتم و در همــان جهــت ادامــه دادم. هیــچ وقــت طــرح و نقشــه ای  کــردن، آموختــم. بــه ســمتی  بــا فعالیــت 
کــه ایــن ســال بایــد ایــن کار را انجــام دهــم، ســال بعــد بایــد آن کار را انجــام دهــم، ســال ســوم ایــن کار و ســال  نداشــتم 
کــه در دســت دارم را انجــام دهــم، تمــام خواهــد  کاری  گــر ایــن یــک  کــردم ا کار را. همیشــه بــا خــود فکــر مــی  پنجــم آن 

شــد و همــه خوشــحال و راضــی خواهنــد بــود.
کت شما با دانون شناخته شده است. از این رابطه چه آموختی؟ شرا

کت مــا بــا یــک شــرکت فراملیتــی بــزرگ بیــن المللــی بــود. تــا قبــل از آن، مــردم نســبت بــه ایــده کســب  ایــن اولیــن شــرا
و کار اجتماعــی بدبیــن بودنــد. کســب و کار اجتماعــی بــرای افــراد در دنیــای کســب و کار معنــی نداشــت. شــاید بــرای 
کاری جــدی بــه حســاب نمــی آمــد. وقتــی  ســازمان هــای غیــر دولتــی و افــراد جــذاب بــود امــا قطعــًا یــک پیشــنهاد 
کار اجتماعــی هــم دســت شــود،  کــه مــی خواهــد بــا مــا در یــک کســب و  رئیــس هیئــت مدیــره دانــون جلــو آمــد و گفــت 

کنــد، پــس بایــد امــری جــدی باشــد. کار را مــی  گــر دانــون ایــن  گفتنــد ا همــه بــا خــود 
کار موجــه و مشــروع بــه  کار اجتماعــی( یــک کســب و  بعــد از آن شــرکت هــای دیگــر نیــز جلــو آمدنــد. امــروزه )کســب و 
حســاب مــی آیــد، و مشــارکت مدیــران اجرایــی شــناخته شــده در کســب و کار اجتماعــی امــر عجیبــی نیســت. مدرســه 
گردان مــا نیــز بایــد یــاد بگیرنــد  کار را انجــام مــی دهنــد، شــا گــر مدیــران اجرایــی ایــن  کــه ا مدیریــت HEC مشــتاق شــد 
کنــد(. بــه موضوعــی بــا  کار اجتماعــی برگــزار مــی  کننــد )ایــن دانشــگاه امــروزه کاس مــدرک کســب و  کار مــی  کــه چــه 

ارزِش اقتصــادی تبدیــل شــد. امــروزه، افــراد جــوان عاقــه منــد شــده انــد.
تا به حال به فکر ترک بنگادش افتاده ای؟

مــن مــی توانســتم در آمریــکا مســتقر شــوم، آنجــا بــودم و درس مــی دادم. تحصیاتــم را آنجــا بــه پایــان رســاندم. تاریــخ 
بنــگادش تاریخــی کوتــاه و مختصــر نیســت، بــاال و پاییــن هــای زیــادی داشــته، خشــونت زیــاد بــوده اســت – امــا قصــد 

نــدارم کشــور را تــرک کنــم.
که با پول انجام می دهیم؟ مشکل پول است یا آنچه 

کنــی، پــول بــه خــودی خــود مشــکل نیســت. امــا بــرای بســیاری از افــراد، انباشــت  گــر بتوانــی از آن خــوب اســتفاده  ا
کــه “هــر چقــدر پــول بیشــتری  پــول یــک وســواس و یــک عقــده شــده اســت. در ســطح وســیع پذیرفتــه شــده اســت 
ــا  ــد ب ــرای مــن، موفقیــت در زندگــی بای ــا پــول بســنجیم. ب ــد موفقیــت را ب ــر هســتم”. مــا نبای داشــته باشــم، موفــق ت
انــدازه ای کــه توانســته ای کمــک کنــی تــا دنیــا بــه جــای بهتــری تبدیــل شــود ســنجیده شــود، و همچنیــن نــوع زندگــی 
کــه بــا آن  کــه مهــم اســت ایــن اســت  کاغــذ اســت… آن چیــزی  گرفتــی. پــول بــه خــودی خــود،  کــه در ایــن دنیــا پیــش 

کنــی، بــا آن پــول چــه مــی ســازی. چــه مــی 
خیلــی از افــراد در دنیــا بــا الگــو گرفتــن از کار شــما در حــال افتتــاح کســب و کار هــای اجتماعــی مــی باشــند. بــرای آنهــا 

چــه حرفــی داریــد؟
کــن، بــرای رفــع آن  کــن، مشــکلی را انتخــاب  آنهــا ظرفیــت عظیمــی بــرای تاثیــر بــر جهــان دارنــد. موضوعــی را انتخــاب 

کــن، از آن نقطــه راه را بگیــر و بــرو جلــو. کاری طراحــی  مشــکل کســب و 
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