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بزرگرتین روز در زندگی شام و من وقتی است که 
مسئولیت کامل نگرش خود را قبول کنیم. آن روزی 

است که ما واقعا بالغ می شویم.

جان کالوین مکسول
نویسنده آمریکایی

سخن آغازین
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گرد یاس
درباره ی فضای یاس و ناامیدی در کشور

قتل، جنایت، دزدی، نوسانانت ارزی، تحریم، حقوق زنان و 
بسیاری موضوعات دیگر حرف یومیه نشریات داخل و خارج 
کشور است که عموما جز گرد یاس پاشیدن ثمره ی دیگری 
ندارند. شاید این مهم مطرح شود که رسانه رسالتی جز بیان 
آنچه در جامعه می گذرد ندارد. راقم این سطور می پذیرد اما 
می پرسد آیا همه ی اخبار کشور بد و ناخوشایند است؟ در 
این کشور ۸۱ میلیون نفری، هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد 
که شایسته انعکاس در رسانه ها باشد؟ به عنوان نمونه چه 
تعداد از هموطنان با گالب زهرا۱ به عنوان یک کارآفرینی 
نژاد2، نقش آفرینی  بنیاد مصلی  اجتماعی، مدرسه سازی 
بنیاد جمیلی3 در توسعه اکوسیستم کارآفرینی، زنجیره ی 
امید4 و یا حتی فعالیت های اجتماعی چون آوای ماندگار 
دروازه غار5 آشنا هستند؟ چه اتفاقی افتاده است که بد گفتن 
یا گله کردن در اینستاگرام و تلگرام به روشنفکری تفسیر 
می شود؟ وقت آن نرسیده از خود بپرسیم ثمره ی این همه 
حرف چه بوده است؟ از میان ما شهروندان این کشور، چه 
تعداد با مفهوم توسعه یا تاریخ و روند آن آشنایی داریم؟ چه 
تعداد با علم و اطالع از شرایط حاک بر کشور، آستین باالزده 
و با خود گفتیم: به زعم خویش گامی برای بهبود رشایط برمی دارم؟

می توانیم اگر بخواهیم

بیراه نیست بگوییم در میان دو موج متفاوت سرگردانیم. در 
خارج از کشور عموما هر چه از کمی ها و کاستی ها است 
مخابره می شود و در داخل بویژه از سوی رسانه های رسمی، 
این  در  می شود.  مطرح  دستآوردها  و  موفقیت ها  عموما 
شرایط تکلیف چیست؟ آیا می توان پذیرفت شرایط کشور 
تماما به سیاهی آن چیزی است که از خارج گفته می شود 
و یا سپیدی که از داخل القا می گردد؟ باید پرسید اتخاذ 
رویکرد سیاسی نسبت به حوادث و اخبار کشور جز تزریق 
استیصال و درماندگی چه سودی به همراه داشته است؟ 
جز هر چه بیشتر سرخوده کردن بدنه ی جامعه ای که به 
دالیل مختلف از فساد در داخل و تحریم ها از خارج روزگار                              
می گذراند، دستآوردی داشته است؟ بر همین منوال رسانه 
های رسمی نیز عموما تالش می کنند تا دستآوردها را بزرگ تر 

www.zahrarosewaterco.com  1- برای اطالعات بیشتر بنگرید به
www.mossalanejad.com  2- برای اطالعات بیشتر بنگرید به
www. jamilicharity.com  3- برای اطالعات بیشتر بنگرید به
www.zanjirehomid.com  4- برای اطالعات بیشتر بنگرید به

www.avayemandegar.com  5- برای اطالعات بیشتر بنگرید به

و کاستی ها را کوچک تر جلوه دهند. اگر رویکرد نخست 
عامل درماندگی و سرخوردگی باشد، رویکرد دوم موجب از 
بین رفتن اعتماد و نهایتا انفعال اجتماعی خواهد بود. با این 
حال اگر در مقام یک ناظر سوم به شرایط کشور بنگریم به 
گزینه سومی می رسیم. نه رویکرد نخست که آشکار اهداف 
سیاسی را دنبال می کند عامل تغییر مثبت در کشور خواهد 
بود و نه مشی رسانه های رسمی، بدنه جامعه را با خود همراه 
خواهد کرد. چاره ای جز بیان نیک و بد شرایط کشور و طرح 
آن با مردم نیست. در حقیقت برای عبور از شرایط کنونی 
می بایست به بررسی تجارب دیگر ملل دنیا نظیر آلمان و 
ژاپن بیشتر توجه کنیم. در حقیقت مطالعه تاریخ توسعه 
یکی از مهم ترین عوامل برون رفت از بن بست روزمرگی 
کنونی است. چندان اغراق نیست بگوییم بخش اعظم بدنه ی 
جامعه ی ایران هیچ گونه شناختی نسبت به تاریخ کشور 
و یا دیگر نقاط دنیا ندارد. خروجی چنین سطحی از فقر 
اطالعاتی، ارزیابی های شتاب زده ای است که  در عبارت 
مشهور »این کشور درست شدنی نیست« رخ می نماید. به 
بیانی دیگر بررسی تاریخ و در حقیقت تجربه زیستی کشور 
خودمان و ملل توسعه یافته ای چون آلمان و ژاپن، مسیر 
و نگرش سومی است که مغفول مانده است؛ راهی به غیر 
از درماندگی، پرگویی و فیگور روشنفکری گرفتن و البته 
شرایط را مطلوب و ایده آل نشان دادن! راه سوم راه رویارویی 
با واقعیات و تالش برای بهبود است. اکثر ملل دنیا تجربه 
تقریبا مشترکی از فقر، فساد، استبداد، نابرابری جنسیتی، 
بحران محیط زیستی و ... داشته اند و البته هنوز هم دارند، 
اما آنچه ایشان را از یکدیگر متمایز می کند اتخاذ رویکرد 
علمی و مسئوالنه نسبت به مسایل اجتماعی است. در یک 
جامعه، فقر را با تقدیر و سرنوشت توجیه می کنند و در 
جامعه ی دیگری تالش برای رفع محدودیت و محرومیت ها 
را ارزش می دانند. در یک فرهنگ هر آن چه رخ می دهد را به 
دست های پشت پرده و عوامل بیگانه نسبت می دهند و در 
یک فرهنگ مسئولیت سرنوشت خود را شخصا به عهده می 
گیرند. در یک کشور توسعه نیافته حرف بر عمل تقدم دارد. 
در مقابل در یک کشور توسعه یافته عمل بر حرف ارجحیت 
دارد. این تفاوت در رویکردها تفاوتی عظیمی بین ملل دنیا 
ایجاد کرده است. اگر به واقع به دنبال تغییر شرایط هستیم 
چاره ای جز مطالعه ی تجربه ملل دیگر و مدل کردن آن 

برای کشور خود و ورود به وادی عمل نداریم.

 
سپهر ساغری

ازین
 آغ

سخن
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مربی فیل در ابتدا فیل جوان را با طنابی ضخیم به 
ستونی سنگی می بندد. بچه فیل هر چقدر که تالش 
می کند نمی تواند طناب را پاره کند. در ذهن فیل طناب 
مفهومی غیرقابل شکست پیدا می کند. در بزرگسالی 
پای فیل عظیم الجثه را با طنابی باریک به یک درخت 
نحیف می بندند و او حتی اگر از گرسنگی بمیرد این 
ریسمان را پاره نخواهد کرد. چیزی که فیل افسرده و 
غمگین را به درخت بسته آن طناب نازک نیست. چون 
هیچ طناب و هیچ درختی توانایی نگهداشتن  یک فیل 
بزرگ را ندارد. اما فیل نه از قدرت خودش باخبر است 
نه حاضر است استقامت طناب را امتحان کند او آموخته 

که درمانده باشد.

جامعه

ماهنامه سرند      شماره سی و ششم، مهر 1397
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جامعه

اشکان اختیاری

برای بستن پای  فیل های بزرگ یک ریسمان نازک و یک 
بچه  پای یک  بستن  برای  اما  است  کافی  درخت کوچک 
استفاده                    سنگی  ستونی  و  طنابی ضخیم  از  او  مربی  فیل 
می کند. همین دو جمله راهنمای یکی از اختالالت اجتماعی 
در جوامع کنترل گِر انسانِی امروز است؛ درماندگی. در ابتدا 
ضروری است با "درماندگی آموخته شده" به عنوان مفهومی 
روانشناسی آشنا شویم تا سپس به تحلیل جامعه شناختی 

آن بپردازیم.

درماندگی آموخته شده چیست؟

مارتین سلیگمن۱ و همکارانش در دهه 60 میالدی در دانشگاه 
آکسفورد بر روی واکنش سگ ها به شوک الکتریکی مطالعه 
می کردند. در این پژوهش سگ ها در قفسی مخصوص قرار 
می گرفتند سپس از کف قفس به آن ها شوک داده می شد. 
دسته اول سگ ها قبل از شروع شوک یک زنگ هشدار 
اما دسته دوم بدون هشدار مورد شوک قرار  می شنیدند 
می گرفتند. سلیگمن مشاهده کرد بعضی از سگ ها حتی 
با وجود شنیدن صدای هشدار یا روشن شدن شوک هیچ 
عکس العملی برای فرار نشان نمی دهند. این نکته نظرش 
را جلب کرد. از این رو سلیگمن آزمایشی جدید طراحی 
کرد. در مرحله اول آزمایش، سه دسته سگ داخل قفس 
ها قرار می گرفتند. به دسته اول هیچ شوکی وارد نمی شد 
فقط چند لحظه داخل قفس بودند و بعد خارج می شدند. 
الکتریکی دریافت  دسته دوم سگ ها داخل قفس شوک 

Martin Seligman 1- روانشناس آمریکایی

می کردند اما می توانستند با فشار دادن بینی خود روی 
یک صفحه قرمز رنگ این شوک را قطع کنند. دسته سوم 
سگ ها نیز داخل قفس شوک دریافت می کردند اما فشار 
دادن صفحه قرمز برایشان هیچ فایده ای نداشت و شوک را 
قطع نمی کرد. آن ها مجبور بودند منتظر بمانند تا شوک 
دردآور خود به خود قطع شود. در مرحله دوم آزمایش هر 
سه دسته سگ ها داخل قفسی می شدند که با یک دیواره 
ی کوتاه در وسط به دو قسمت تقسیم شده بود. در قسمت 
اول قفس جریان الکتریسیته به کف وصل می شد و به سگ 
ها شوک می داد. اما در قسمت دوم کف قفس عایق بود. 
از روی دیواره  بود  برای نجات پیدا کردن، کافی  سگ ها 
ی کوتاه بپرند و به سمت دیگر بروند. دسته اول که هیچ 
تجربه ای از شوک نداشتند خیلی زود راه فرار را پیدا کردند 
و از روی دیواره پریدند. دسته دوم سگ ها که یاد گرفته 
بودند با پوزه ی خود شوک را قطع کنند، این بار هم خیلی 
زود متوجه شدند که با پریدن از دیواره می تواند خود را 
نجات دهند. اما بیشتر سگ های دسته سوم که در مرحله 
بار  این  از شوک نداشتند،  برای فرار  قبل هیچ راه نجاتی 
هم برای فرار کاری نکردند. آن ها روی کف برق دار قفس 
خوابیدند و شروع به ناله کردند. مارتین سلیگمن نام این 
وضعیت سگ های ناالن را درماندگی آموخته شده گذاشت. 
این حیوانات چون در مرحله قبل بارها تالش های شان برای 
نجات خود با شکست مواجه شده بود، فکر می کردند که این 
بار نیز هیچ راهی برای فرار ندارند. آن ها ناالن رنج شوک 
الکتریکی را تحمل می کردند تا تمام شود. با انجام آزمایش 
های دیگر سلیگمن متوجه شد که این وضعیت درباره انسان 
ها و حتی جامعه انسانی نیز صادق است. سلیگمن پی برد 
مهمترین دالیل  از  تواند  آموخته شده می  درماندگی  که 
افسردگی باشد. او درماندگی آموخته شده را به دو دسته 
تقسیم کرد عمومی و فردی. درماندگی عمومی حالتی است 
که فرد شرایط، جامعه و دیگران را مقصر شکست می داند 
و در درماندگی فردی، شخص خودش را سرزنش می کند 
که برخالف دیگران توانایی انجام کاری را ندارد. تکرار حالت 
های شکست و درماندگی در عرصه های مختلف می تواند 
منجر به افسردگی شود. اگر شخص باور کند نتیجه ای که 
می خواهد نشدنی است یا نتیجه احتمالی خجالت آور است 
و تالش های او هیچ تاثیری بر این نتایج ندارند، افسرده 
خواهد شد. سلیگمن برای غلبه بر درماندگی آموخته شده 
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بهترین راه حل را خوشبینی آموخته شده دانست. او اعتقاد 
داشت افراد در برابر شکست ها به دو دسته تقسیم می شوند. 
دسته اول تبیینی خوشبینانه دارند. آنان دلیل شکست و 
حوادث را قابل تغییر می دانند اما دسته دوم تبیینی بدبینانه 
دارند. آن ها وضعیت موجود را غیرقابل تغییر بوسیله ی خود 
می دانند. مشکل خود را ذاتی، دائمی و العالج می دانند. آن 
ها مشکالت پیش آمده را به کلیه وضعیت های دیگر تسری 

می دهد.2 

درماندگی آموخته شده؛ از حیوان تا انسان
براساس ویژگی های روانشناختی و حتی ژنتیکی می توان 
افراد را به دو دسته با مرکز کنترل بیرونی یا مرکز کنترل 
درونی تقسیم کرد. اصطالح مرکز کنترل را در ابتدا جولین 
راتر3 مطرح کرد. راتر معتقد بود تقویت مثبت و منفی رفتارها 
در یک فرد به این بستگی دارد که فرد چه ارتباطی میان 
عمل خود و نتیجه بدست آمده برقرار می کند. آیا او نتیجه 
کردن  واقعی  و  نفس  به  اعتماد  افزایش  افسردگی  درمان  برای  راه  بهترین  سلیگمن  نظر  به   -2
انتظارات است. شرایط را می توان با افزایش احتمال نتیجه دلخواه تغییر داد. سطح توقع خود برای 
رسیدن به نتیجه ایده آل را کاهش داد. از طرف دیگر باید به فرد اطمینان داد که خواسته ها و 
رویدادها را  می توان کنترل کرد. برای اینکار باید تفسیرهای غیرواقعی را کنار گذاشت و یک اتفاق 

بد را به الگویی برای تمام زندگی بدل نکرد.
Julian Rotter 3- روانشناس آمریکایی
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جامعه

او اعتقاد داشت افراد در برابر شکست ها به دو دسته 
تقسیم می شوند. دسته اول تبیینی خوشبینانه دارند. 
آنان دلیل شکست و حوادث را قابل تغییر می دانند اما 
دسته دوم تبیینی بدبینانه دارند. آن ها وضعیت موجود 
را غیرقابل تغییر بوسیله ی خود می دانند. مشکل خود 
را ذاتی، دامئی و العالج می دانند. آن ها مشکالت پیش 

آمده را به کلیه وضعیت های دیگر ترسی می دهد
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را دستآورد مستقیم عمل خود می داند و تصور می کند که 
بر آن اثر گذار است؟ اگر پاسخ مثبت باشد این فرد را می توان در 
دسته افراد با کنترل مرکزی درونی یا درون نگر دسته بندی 
کرد. این افراد وضعیت خود را تابع عوامل قابل کنترل        می 
دانند. اما دسته دوم افراد با مرکز کنترل بیرونی، بر این باورند 
که وضعیت آن ها تابع شرایط و عوامل غیر قابل کنترل است. 
راتر باور داشت که همه افراد در حالتی مابین درون نگر و 
برون نگر هستند و بسته به شرایط ممکن است به یکی از این 
دو حالت تمایل بیشتری داشته باشند. مرکز کنترل اغلب به 
عنوان یک مولفه ی شخصیت ذاتی شناخته می شود. با این 
حال، شواهدی نیز وجود دارد که نوع مرکز کنترل با توجه به 
تجربیات دوران کودکی از جمله تعامالت کودکان با والدین 
آن ها شکل می گیرد. اگر کودکان بوسیله ی والدینی تربیت 
شوند که استقاللشان را تشویق می کنند و به آن ها کمک 
می کنند تا ارتباط بین اعمال و عواقب آن ها را ببینند، 
تمایل بیشتری به مرکز کنترل داخلی خواهند داشت. در 
تحقیقاتی که اخیرا بر روی 7500 کودک بریتانیایی انجام 
شد محققان متوجه شدند که این افراد در سن ده سالگی 
کنترل مرکزی درونی تری نسبت به سی سالگی داشتند.4 
 www.psychologytoday.com
How do we determine our successes and failures Locus of Control  
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بر روی کودکان در مورد درماندگی  مطالعات دیگری که 
آموخته شده، انجام شده نشان می دهد طرد شدن و نادیده 
گرفته شدن در میان گروه های اجتماعی و نحوه تبیین آن 
ها از این طرد شدن، می تواند یکی از مهمترین عوامل بروز 
درماندگی و رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و در نهایت 
موقعیت اجتماعی این افراد باشد.5 پرخاشگری، افسردگی 
و درماندگی شاید در ابتدا مسائلی فردی به نظر برسند اما 
بروز این رفتارها در افراد جامعه، بر کنش های کلی واحد 
اجتماعی که شکل گرفته از آنان است، تاثیر خواهند داشت. 
در نتیجه درماندگی آموخته شده نیز می تواند بر رفتارهای 
یک واحد اجتماعی تاثیر بگذارد. مردمانی که هر بار تالش 
هایشان برای تغییر سرنوشت خود با شکست مواجه شده 
است، ممکن است باور خود را به تغییر از دست بدهند. دکتر 
رابی پین6 در کتاب پرفروشش، چهارچوبی برای فهم فقر، 
اشاره می کند که فقر می تواند نسل به نسل انتقال یابد و به 
شکل درماندگی به کودکان آموخته شود. اگر در یک نسل 
راه حلی برای فقر پیدا نشود یا راه حل های ارائه شده کوتاه 
مدت و از بیرون باشند، نسل بعدی با باور به بی نتیجه بودن 
تالش های خود، دست از برنامه ریزی برای آینده برمی دارد. 
راهکارهایی که عزت نفس فقرا را تقویت نکند و به آن ها 
قدرت غلبه بر شرایط خود را ندهد می تواند منجر به تمدید 
شرایط و درماندگی آموخته شده شود. در شرایط درماندگی 
و افسردگی یکی از ویژگی های رفتاری عمده جامعه انفعال 
خواهد بود. جامعه درمانده و فقیر خود را بخشی از راه حل 
برای بهبود شرایط نمی داند او در انتظار تغییری است که 
بوسیله ی دیگری یا به واسطه کنترل گری خارجی اعمال 
شود. اگر درنظر بگیریم که مرکز کنترل بیرونی یا درونی 
می تواند در یک جامعه به صورت واحدی اجتماعی بروز 
کند، می توانیم رفتار جوامع در برابر فقر، دیکتاتوری، جنگ 
و سایر وضعیت های بحرانی را با این شرایط ارزیابی کنیم. 
جامعه با مرکز کنترل درون نگر از آنجا که خود را مسئول 
وضعیتش می داند، برای تغییر این شرایط به خود باز خواهد 
گشت اما جامعه ای با مرکز کنترل بیرونی وضعیت موجود 
خود را بر اساس سیاست دولت های خارجی یا حتی تقدیر 
توان  نوع مرکز کنترِل هر جامعه می  بر اساس  می داند. 
در نظر گرفت که آنان وضعیت خود را چگونه تحلیل می 
کنند و چه روشی برای تغییر در نظر می گیرند. جامعه از 
طرق مختلف ذهنیت افراد و مرکز کنترل آن ها را شکل می 
 www.psychologytoday.com  Learned helplessness in social situations
Frank D. Fincham  Audrey J. Hokoda and sociometric status

Ruby K. Payne  6- نویسنده آمریکایی

دهد. جلوگیری از کنشگری سازمان های مردم نهاد و گروه 
های اقلیت، اشاره های مستقیم به غیر قابل تغییر بودن 
شرایط و قوانین یا نام بردن از دشمنان و القای نفوذهای 
قدرتمندانه ای که سرنوشت یک ملت را به راحتی تحت تاثیر 
قرار می دهند، می تواند در آن جامعه درماندگی را آموخته 
کند. اما این درماندگی چون از طریق تلقین مرکز کنترل 
برون نگر حاصل شده در صورت تحریکی بیرونی می تواند 
منجر به تغییر در تبیین  جامعه از حوادث گردد. اما سوال 
اساسی اینجا است که چنین مداخله ای می تواند درمانی 
برای درماندگی باشد؟ آیا پاره کردن طناب، فیل را فراری 
خواهد داد؟ اجازه دهید درباره یک آزمایش دیگر صحبت 
کنیم. یک اردک ماهی گوشتخوار در داخل آکواریومی پر از 
ماهی های کپور رها شد. این شکارچی خودش را در بهشت 
یافته بود. ماهی های کپور جایی برای فرار نداشتند و اردک 
ماهی هر لحظه که اراده می کرد می توانست یکی از آن ها را 
شکار کند. پس از مدتی آکواریوم بوسیله ی دیواره ای شیشه 
ای و کامال شفاف به دو قسمت تقسیم شد. ماهی های کپور 
در یک سمت شیشه بودند و اردک ماهی در بخش دیگر. 
اردک ماهی، غذاها را می دید که در اطرافش شنا می کنند 
اما هر بار می خواست شکارشان کند سرش به شیشه می خورد. 
قدرتی نامرئی او را شکست می داد و گرسنه نگاه می داشت. 
اما اردک ماهی گرسنه  برداشته شد  از مدتی شیشه  بعد 
کاری با ماهی های کپوری که در اطرافش شنا می کردند 
نداشت. او هنوز به آن قدرت نامرئی و ضعف خودش باور 
داشت. همین درماندگی او را در میان منابع در دسترس، از 

گرسنگی کشت.

ابتدا  در  شاید  درماندگی  و  افرسدگی  پرخاشگری، 
رفتارها  این  بروز  اما  برسند  نظر  به  فردی  مسائلی 
در افراد جامعه، بر کنش های کلی واحد اجتامعی 
که شکل گرفته از آنان است، تاثیر خواهند داشت. 
در نتیجه درماندگی آموخته شده نیز می تواند بر 
رفتارهای یک واحد اجتامعی تاثیر بگذارد. مردمانی 
که هر بار تالش هایشان برای تغییر رسنوشت خود با 
شکست مواجه شده است، ممکن است باور خود را 

ر:به تغییر از دست بدهند. 
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سوزان برگرزدوتر )Susanne Birgersdotter( مدرسه 
را ترک کرده بود و منی دانست که با زندگی خود چه کار کند. 
اولین فعالیت تجاری که راه اندازی کرد، با شکست شدیدی روبه رو 
شد. اما هیچوقت از تالش دست بر نداشت. از میز آشپزخانه خود، 
بدون هیچ دانش قبلی از فناوری اطالعات یا برنامه نویسی، رشوع 
 ،)App Store(کرد. سوزان برنامه ای نوشت که در اپ استور
جز بهرتین اپلیکیشن ها محسوب می شد. در زندگی همه ی ما 
لحظه های طالیی وجود دارد، لحظه هایی که ما را می سازد. سفر 
هیجان انگیز سوزان از زمانی که ترک تحصیل کرد تا زمانی که 
یکی از موفقرتین کارآفرینان حوزه فنآوری در اسکاندیناوی شد را 
دنبال کنید. اگر سوزان به انجام آن موفق شد شام هم می توانید.

اقتصاد  و کارآفرینی
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و  سرمایه گذار  زنجیره ای،  کارآفرین  برگرزدوتر،  سوزان 
برنامه  آزمایشگاه  بنیانگذار  او  است.  المللی  بین  سخنران 
نویسی استکهلم و برنامه iGotch،۱ نوآور و سرمایه گذار 
شرکت  در  گذاری  سرمایه  شریک  همچنین  و   SBDM
Milky way cap2 است. غریزه و استعداد ذاتی سوزان 

برگرزدوتر3 به او کمک کرد تا شرکت هایش را گسترش 
سالم  غذایی  رژیم  برنامه  یک  که   5:2 اپلیکیشن  و  دهد 
هفته  برای چندین  که  اپلیکیشنی  کند.  را طراحی  است 
برنامه شماره یک اپ استور بود. او در سال های 20۱7 و 
20۱۸ به عنوان قدرتمندترین زن بنیانگذار در سوئد انتخاب 
شد. سوزان برگرزدوتر عضو چندین انجمن، سخنران بین 
در  آموزشی  های  کارگاه  که  است  فعالی  مشاور  و  المللی 
زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری برگزار کرده است. سوزان 
برگرزدوتر نویسنده کتاب لحظه های طالیی است. کتابی 
که پشت پرده زندگی او را به عنوان صاحب کسب و کار و 
هیجاناتی که در آغاز مسیر موفقیت داشت را آشکار می کند.

انجام دهید؟ را  کاری که می خواهید  باعث می شود  چه عواملی 

من تجربه های جدید در زمینه صنعت و سرمایه گذاری 
را دوست دارم. هیچ وقت از یادگیری خسته نمی شوم به 
همین دلیل است که همیشه به ایجاد دوستی های جدید 
ادامه می دهم. اما تمام این ماجراها با دخترم آغاز شد که 
ای  برنامه  من  و  داشت  به کمک  نیاز  ریاضی  برای درس 
برای او درست کردم. با وجود اینکه برنامه نویس نیستم. 

com.wordhelp.www 1- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
www.milkywaycap.com 2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

3- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از:
 Women on Top In Tech – Susanne     org.asianentrepreneur.www  

Birgersdotter, Founder of Stockholm App Lab and iGotcha

چگونه در صنعتی که هستید رشد کردید؟

من سخت کار کردم و هیچ وقت تسلیم نشدم، حتی زمان هایی 
که خیلی احتیاج  داشتم همه چیز را کنار بگذارم. بنیانگذاری 
یک شرکت فنآوری بدون داشتن تجربه، خیلی سخت است. 
به دفعات احساس کردم، شاید این کار من نیست. اما همانطور 
که قبال گفتم به کار و تالش ادامه می دادم. همچنین برقراری 
ارتباط با افرادی که مهارت هایی دارند - که من از آن ها 
بی بهره هستم- خیلی مهم است و به رشد من کمک کرد. 

چرا مسئولیت یک رشکت نوپا/ استارت آپ را قبول کردید؟ به خصوص 

به این دلیل که شاید برای شام یک چالش سخت باشد. 
کردم  ایجاد  که  نویسی  برنامه  فنآوری/  شرکت  اولین 
مشکل  یک  به  مشخصا  گرفت.  سرچشمه  نیاز  یک  از 
ریاضی برخورد کرده بودم. به همین ترتیب زمانی کارگاه 
بازی  مورد  در  کمبودی  متوجه  که  کردم  تأسیس  را  بازی 
های مبتنی بر مکان شدم. البته این به پیش از پیدایش 
بازمی گردد.  پوکمون  چون  مکان  بر  مبتنی  های  بازی 

آیا مشاور یا راهنامیی در این صنعتی  داشتید؟ اساسا مشاور چه 

کمکی می کند؟
بله، زمانی که شروع کردم مشاوری داشتم که راهگشای 
خیلی چیزها بود. با این حال امروز خودم مشاور هستم و 
حقیقتا متوجه تفاوت هایی در نحوه ایجاد شرکت، زمانی 

که شما یک مشاور دارید، شدم. 

چطور یک فرد مناسب با خودتان )از نظر اندیشه و رفتار( پیدا کردید 

و در نهایت چگونه شام را راهنامیی می کرد؟
زمانی که من شروع به ساخت استودیو بازی کردم، با شخص 
سرمایه گذاری مالقات کردم و از او درخواست کردم که آیا این 
امکان وجود دارد در مورد همکاری صحبت کنیم و به من مشاوره 
بدهد. او در ایجاد درآمد برای شرکت واقعا همراه خوبی بود. 

ترجه و تلخیص: زهرا ناگهی

سوزان برگرزدوتر؛ از مادری تا کارآفرینی 
مصاحبه با سوزان برگرزدوتر بنیانگذار آزمایشگاه برنامه نویسی 

iGotch استکهلم و برنامه
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http://www.wordhelp.com
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اکنون به عنوان یک مشاور، چگونه افراد با استعداد را انتخاب می کنید 

و باعث پرورش و رشد آن ها می شوید، چگونه حامیتشان می کنید؟

من همیشه در تالش برای پیدا کردن افرادی هستم که 
کنار  در  را  افرادی  دارم  احتیاج  من هستند.  مقابل  نقطه 
استعدادهایی دارند که من آن ها  باشم که  خودم داشته 
روشی  به همان  ها  آن  که  است  مهم  نکته  این  ندارم.  را 
که من به آن ها گوش می دهم به من گوش می دهند. 
نکته ضروری  این  نیست. همچنین  پرسیدن سوال عیب 
باعث  که  مواردی  زمانی  چه  دانند  می  ها  آن  که  است 
یک  اگر  و  ببرند  بین  از  را  شود  می  ها  آن  شدن  مغرور 
راهبرد جواب ندهد باید به سوی گام بعدی پیش برویم. 

آیا تا به حال از تنوع حامیت کردید؟ آگاهانه یا ناآگاهانه؟
من از تنوع در همه چیز حمایت می کنم. به نظر من تنوع 

موضوعی مهم برای رشد است. 

چه چیز باعث می شود که شام در صنعت خودتان رهربی موفق و عالی باشید؟ 

شما احتیاج دارید که به دیگران گوش دهید و این احساس 
را به آن ها بدهید که شما آن ها را می فهمید. اگر شخصی 
احساس کند که شما او را می فهمید، در کاری که انجام 
می دهد مفیدتر و بهتر عمل می کند. این نکته هم ضروری 
است که مسئولیتی که شما به عنوان یک رهبر عهده دار 
آن هستید را با شرکت در میان بگذارید و معموال شامل 
شخصی می شود که با او کار می کنید. باز خورد بدهید و 
بازخوردهایی که به شما می دهند را دریافت کنید. وقتی که 
به موفقیت مهمی دست می یابند، از آن ها قدردانی کنید.

توصیه ای برای دیگران دارید؟

۱- افرادی را در کنار خود داشته باشید که مهارت هایی 
دارند که شما ندارید.

2- فقط به دنبال پول نباشید. به دنبال ارزش در روابط جدید 
باشید – تمام تجربه های جدیدی که در این راه بدست 
می آورید و روابط جدیدی که ایجاد می کنید و یا با دیگر 
کارآفرینان ارتباط برقرار می کنید، ارزش محسوب می شوند. 
بین  از  را  شود  می  شدن  مغرور  باعث  که  چیزهایی   -3
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ببرید. ایده های جدید خود را با دیگران آزمایش کنید. اگر 
به اندازه کافی خوب نبود ایده ی دیگری را امتحان کنید.
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راه های ارتباطی با سوزان برگرزدوتر

در لینکدین    
  www.linkedin.com/in/susannebirgersdotter   

در اینستاگرام 
    sussane-birgersdotter  
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هاد
پیشن

کتاب های متعددی به بیان روش ها و متدهای کارآفرینی 
پرداخته اند با این حال تعداد معدودی از آن ها توانسته اند 
از ادبیات دانشگاهی و تخصصی فاصله گرفته و در عین حال 
راهکارهایی ملموس و قابل اجرا توصیه نمایند. کتاب نوپای 
ناب نوشته اریک ریز۱ با بیانی ساده و خالی از تکلف با ارائه 
نمونه هایی از روند فعالیت استارتاپ ها اقدام به شرح مبانی 
کارآفرینی کرده است. اریک ریز با توجه به سال های تجربه 
خود در صحنه کارآفرینی، روش نوینی ارائه داده است که به 
واسطه آن خواننده در می یابد که چگونه عوامل ضروری از 
غیر ضروری را تفکیک کند و در نتیجه کمترین اتالف منابع 

و انرژی را داشته باشد.
روش نوپای ناب بر مبنای اصول تولید ناب که اولین بار 
بوسیله ی شرکت تویوتا ارائه شده است، تعریف می شود. 
فلسفه تولید ناب بر این اساس است که زمان اتالفی بین 
سفارش، تولید و ارسال محصول را با حذف انواع موارد غیر 
مفاهیم  از  بهره گیری  با  ریز  اریک  ببرد.  بین  از  ضروری 
تولید خالق، تفکر نوآورانه، روش های توسعه بازار و تجارب 
شخصی از استارتاپ ها، اقدام به ارائه مفهوم نوپای ناب کرده 

است. او در توصیف متدولوژی خود می گوید:
"مفهوم کلیدی در نوپای ناب یادگیری است. آنچه باعث شکست یا 
موفقیت یک کسب وکار نوپا می شود توانایی یادگیری رسیع است. 

منوال فعالیت در این روش این است که محصول تولیدی را با حداقل 

Eric Ries 

آمادگی الزم و قبل از این که کامال آماده باشد ارائه داده و سپس 

به جای گوش کردن کامل به خواسته های مشرتیان از تجربه ها و 

مشاهده رفتار واقعی آن ها با محصول نقاط قوت و ایرادات را یافته و 

برای توسعه، تغییر یا منحل کردن محصول، اسرتاتژی و کسب و کار از 

آن ها استفاده شود. ایده را منی توان بر روی کاغذ تست کرد به محض 

این که حداقل های قابل عرضه و ارائه طراحی شد باید پاسخ بازار به 

آن ایده را سنجید."

در صفحه 30 کتاب نوپای ناب می خوانیم:
"استارتاپ نهادی است که توسط انسان ها طراحی شده است تا 
محصوالت و خدمات جدیدی در رشایط نامطمنئ ایجاد کند. بر این 

اساس در می یابیم روش استارتاپ ناب عالوه بر کسب وکار های نوپا 

در تشکیالت اقتصادی، هر سازمانی که به دنبال نوآوری است و یا حتی 

دولت ها و سازمان های خیریه قابل اجرا می باشد، چرا که استارتاپ 

مفهومی فراتر از ایده، تکنولوژی یا محصول را در بر می گیرد و شامل 

مدیریت استعدادها، استخدام و ایجاد فرهنگ و... نیز می شود."

کتاب استارتاپ ناب خلق شده است تا با تصورات معمول در 
کارآفرینی و استارتاپ مقابله کند. این کتاب نه برای افزایش 
درآمد که برای ایجاد کسب و کار پایدار نوشته شده است. 
نوپای ناب اثر اریک ریز با ترجمه ی محمدجواد احمدپور، 
در 25۸ صفحه بوسیله ی انتشارات پندار پارس چاپ شده 

است. 

مرضیه بنی هاشمیان

نوپای ناب
معرفی کتاب نوپای ناب اثر اریک ریز
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خربنگار: نتیجه دلخواه سازمان ملل و شام در جنگ عراق و ایران چیست؟ 

خاویر پرز دکوئیار: نتیجه دلخواه اجرای کامل قطعنامه 598 است.

ر:منبع: زندگینامه دبیرکل های سازمان ملل متحد، علی میر سعید قاضی، دفرت مطالعات سیاسی و بین املللی، چاپ دوم 1378 
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در قسمت های پیشین ضمن پرداختن به زمینه های وقوع 
جنگ ایران و عراق، روند آن را مورد بررسی قرار دادیم. در 
قسمت چهارم موضع گیری و نقش آفرینی جامعه ی بین 
الملل در قبال طوالنی ترین نبرد نظامی قرن بیستم را مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم. 

جنگ ایران و عراق؛ موضع گیری جامعه ی بین امللل

موضع  سبب  به  ایران  اسالمی  جمهوری  سال ۱9۸7م،  در 
غیرقابل انعطافی که در جنگ اتخاذ کرده بود، بیشتر و بیشتر 
به انزوا رفت. با این حال، هیچ نشانه ای از آمادگی رژیم ایران 
اواخر  در  مقابل،  در  نمی شد.  دیده  سیاستش  تغییر  برای 
۱9۸7، لشکرکشی جدید و شدیدتری را ترتیب داد. به نظر 
می رسد هدف اصلی ایران از ادامه دادن به حمالت زمینی 
این بود که عراق را به لحاظ اقتصادی و نظامی تهی ساخته 
و تعداد زیادی تلفات روی دست ارتش عراق بگذارد.۱ عراق 
هم با افزایش حمالتش به پاالیشگاه های نفتی و تأسیسات 
ترابری ایران، پاسخ می گفت. در سال ۱9۸7، حمالت ایران 
و عراق در خلیج فارس سبب دخالت بیشتر جامعه جهانی 
در جنگ شد. با این که ایران از سال ۱9۸5 تنها دو تانکر 
کویتی را هدف قرار داده بود، در ماه ژانویه سال ۱9۸7 کویت 
رسما درخواست عبور و مرور تانکرهایش با پرچم کشتی های 
آمریکایی را داد تا از حمایت دریایی کشتی های امریکایی در 
خلیج فارس بهره مند شود. ایاالت متحده در ابتدا تمایلی به 
این کار نداشت و نگران این بود که این مسئله به طور مستقیم 

۱- در این دوران ارتش بعثی با کمبود نیروی انسانی برای مبارزه مواجه بود

او را در جنگ دخالت داده و با حمایت از یکی از متحدان 
عراق، وجهه بی طرفش دچار خدشه شود. با این حال، ایاالت 
متحده و به دنبالش بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی، 
حضور دریاییشان را در اقیانوس هند افزایش دادند. ایران با 
استقرار موشک های دفاع ساحلِی ساخت چین در نزدیکی 
فرستادن  تصمیمِ   برای  توجیهی  زود  خیلی  هرمز  تنگه 
کشتی های جنگی به منطقه، به دست آن ها داد. ایران با 
کردن  غرق  به  قادر  قدرتمند  موشک های  این  از  استفاده 
تانکرها و کشتی های باربری در خلیج فارس می بود. وقتی 
مشخص شد کویت برای حفاظت از کشتی هایش با اتحاد 
جماهیر شوروی نیز تماس گرفته و اتحاد جماهیر شوروی 
با اجاره تانکرهایش به کویت موافقت کرده است، آمریکا هم 
در ماه مارس تانکرهای کویتی را تحت پوشش پرچمش قرار 
داد. در ماه مه، در نتیجه اصابت دو موشک اگزوسه پرتاب 
شده بوسیله ی یک هواپیمای عراقی به ناو محافظ آمریکایی 
یو اس اس استارک و به جا ماندن 37 نفر کشته و 2۱ نفر 
زخمی از خدمه، در واشنگتن نگرانی ها در مورد جنگ شدت 

گرفت.
در ژوئن، پس از کشف مین در خلیج فارس، بحران جدیدی 
سوءظن  مورد  کار  این  مسئول  عنوان  به  ایران  شد؛  آغاز 
بود. چندین تانکر و کشتی بوسیله ی این مین ها آسیب 
دیدند. در نتیجه این امر، اعضای ناتو که پیش تر از پذیرش 
درخواست آمریکا برای ارسال ناو مین روب به خلیج فارس 
ماه  در  تجدیدنظر شدند.  به  مجبور  بودند،  ورزیده  امتناع 
سپتامبر، اعزام مین روب ها از جانب بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، 
بلژیک و هلند انجام شد. با شروع اقدامات نظامی نیروی 
فارس،  خلیج  در  مستقیم  طور  به  متحده  ایاالت  دریایی 
تنش ها باال گرفت. در روز 2۱ سپتامبر، نیروی دریایی ایاالت 
متحده، یک کشتی فرود ایرانی را مورد حمله قرار داده و 
سه کشته به جا گذاشت. نیروی دریایی ایاالت متحده، ادعا 
می کرد که ایرانی ها در حال مین گذاری بوده و کشتی حامل 
تاریخ 20 ژوئیه ۱9۸7، در حالی که  بوده است. در  مین 
جنگ در تمامی جبهه ها ادامه داشت و کشورهای دیگر نیز 
داشتند هرچه بیشتر درگیر می شدند، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد با اتفاق آراء با تصویب قطعنامه ی 59۸ موافقت 
کرد. از بین بندهای ده گانه منتشره، مهمترین شان حامل 
زندانیان  تبادل  فوری،  آتش بس  برای  رسمی  درخواستی 

تاریخ و اندیشه

صفورا صادقی

زخمی بر چهره ی کارون
درباره ی جنگ ایران و عراق به مناسبت پذیرش قطعنامه 598

قسمت چهارم
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جنگی، خروج نیروهای هر دو طرف به پشت مرزهای به 
رسمیت شناخته شده بین المللی و انتصاب کمیسیونی برای 
تعیین آغازگر جنگ می شد. عراق با این شرط که ایران 
این  نه  ایران  کرد.  موافقت  آن  با  بپذیرد،  را  قطعنامه  نیز 
قطعنامه را پذیرفت و نه آن را رد کرد؛ بلکه، خواستار تغییر 
ترتیب بندهای موجود در قطعنامه شد. ایران خواستار شروع 
قطعنامه با بند 6 بود، که انتصاب کمیسیونی برای تحقیق 
در مورد مسئولیت این درگیری را مجاز می شمرد، به جای 
بند ۱، که رسما خواستار آتش بس فوری بود. ایران با اتخاذ 
این موضع به جای رد مستقیم، از تحریمی بین المللی که 
سازمان ملل متحد در صدد اعمالش بر طرف نافی قطعنامه 
بود، جلوگیری کرد. اعزام هیئت صلح بوسیله ی پِِرز دکوئیار 
به هر دو کشور در ماه سپتامبر برای بحث در مورد آتش بس 
در  تنها  که  کرد  تأکید  ایران  زیرا  بود،  بی حاصل  اقدامی 
صورتی آتش بس را می پذیرد که عراق از جانب سازمان ملل 
متحد به عنوان متجاوز شناخته شود. در آغاز سال ۱9۸۸، 
درگیری های زمینی فقط به صورت محدود رخ می داد که 
بیشترشان شامل حمالتی علیه ناوگان های حمل و نقل 
ایران  فرسایشی  می شد. جنگ  و شهرها  فارس  خلیج  در 
با برنامه های صدام حسین مطابقت نداشت. در ماه فوریه، 

»جنگ شهرها« بوسیله ی عراق در مقیاس بسیار بزرگتر از 
سر گرفته شده و با عکس العمل مشابه ایران مواجه شد. در 
۱6 مارس، نیروی هوایی عراق از گاز سمی برای حمله به 
حلبچه، شهری عراقی که روز قبلش بوسیله ی نیروهای ایران 
و متحدان کرد عراقی اش تسخیر شده بود، استفاده نمود. 
حداقل 4،000 نفر در این حمله کشته شدند که بیشترشان 
از غیرنظامیان بودند. یک ماه بعد، ارتش عراق برای مجبور 
ساختن ارتش ایران به عقب نشینی از مواضعش در عراق 
با  جنگ  فارس  خلیج  در  داد.  انجام  دیگر  حمله  چندین 
افزایش حمالت عراقی ها به اهداف ایرانی و افزایش مناقشات 
بین ایران و ایاالت متحده، ادامه داشت. ترس از بمب گذاران 
انتحاری ایران، آمریکایی ها را بسیار مضطرب می ساخت. پس 
با  ایاالت متحده  استارک، که  یو اس اس  به  از حمله عراق 
سرعت کافی به آن واکنش نشان نداد، آمریکایی ها به هیچ 
وجه نمی خواستند زیر بار ریسک دیگری بروند. احتماال دلیل 
هدف موشک قرار دادن هواپیمای ایرباس ایرانی در تنگه هرمز 
در 3 ژوئیه ۱9۸۸ بوسیله ی یو اس اس وینسنس همین بود. 
این هواپیمای غیرنظامی در حال انجام پرواز همیشگی اش از 
بندر عباس به دبی بود و 290 مسافر داشت. از قرار معلوم 
کاپیتاِن وینسنس، که بعدها تشویق شد، در قلمروی آبی 
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ایران حضور داشته است، پس از تشخیص هواپیما به عنوان 
یک هواپیمای جنگی متخاصم )یعنی یک اف ۱4 تام کت(، 
دستور آتش را صادر کرد. عالوه بر این، او در آن زمان ادعا 
کرد که هواپیمای ایرانی اعالم هویت نکرده و به پیام های 
هشدار وینسنس پاسخی نداد. با این حال ایران تأکید داشت 
و  بوده  گرفتن  اوج  حال  در  غیرنظامی  هواپیمای  این  که 
بنابراین نمی توانست تهدیدی برای وینسنس محسوب شود. 
سایر منابع مستقل، از جمله کنترلر های فرودگاه دبی، ضمن 
تأیید این مسئله، ادعای ایران مبنی بر اینکه این هواپیما 
هویت خود را برای کشتی نیروی دریایی آمریکا مشخص 
کرده است را تأیید نمودند. اظهارات ابتدایی طرف ایرانی از 
لحن بسیار تندی برخوردار بود، اما اقدامات تالفی جویانه ای 
صورت نگرفت. به جای این کار، ایران خواستار اعالم جرم 
سازمان  بوسیله ی  حادثه  این  با  رابطه  در  متحده  ایاالت 
هر  نمود،  پرداخت  غرامت  بعدها  متحده  ایاالت  ملل شد. 
چند همچنان با روایت ایران از حادثه مخالفت نموده و از 

عذرخواهی سر باز می زد.2

 ABC ،»2- برای بررسی مستقل، نک تِد کاپل، »یو اس اس وینسنس: جنگ آشکار، جنگ پنهان
News Nightline، ۱ ژوئیه ۱992

آتش بس
در ۱۸ ژوئیه ۱9۸۸، رئیس جمهور خامنه ای در نامه ای به 
دبیرکل پِِرز دکوئیار، اعالم کرد که ایران درخواست رسمی 
برای آتش بس فوری در قطعنامه 59۸ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد را پذیرفته است. آیت اهلل خمینی نیز در یک 
سخنرانی عمومی از طریق رسانه های ایرانی اظهار داشت که 
شخصا از پذیرش این قطعنامه حمایت نموده است. سقوط 
هواپیمای ایرباس ایران ایر دلیل اصلی پذیرش قطعنامه 59۸ 
نبود، اما قطعا عامل تأثیرگذاری محسوب می شود. تصمیم 
ایران مبنی بر پایان دادن به جنگ بر پایه چندین عامل اتخاذ 
شده بود. از مهم ترین شان، شکست اخیر نظامی اش بود که 
ناشی از کمبود اسلحه، انزوای بین المللی ایران، زوال شرایط 
اقتصادی، حضور آمریکا در خلیج فارس، هزینه جنگ و تلفات 
شدید بود. بر اساس برآوردهای غیررسمی، تورم در ایران تا 
سال ۱9۸7 و اوایل سال ۱9۸۸ به 40 ـ 50 درصد رسیده بود. 
همچنین نارضایتی های داخلی نیز به خاتمه جنگ کمک 
شایانی کرد. عراق واکنش شکاکانه ای به پذیرش قطعنامه 
سازمان ملل بوسیله ی ایران نشان داد. عراق اعالم کرد تا 
زمانی که ایران با »زبان گمراه کننده« سخن بگوید، به جنگ 
ادامه خواهد داد و تنها زمانی آتش بس را خواهد پذیرفت که 
ایران با انجام مذاکرات مستقیم موافقت نماید. این موضع 
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و  ایران  مرزی  به شهرهای  عراق  با حمالت  ستیزه جویانه 
ضبط بخش هایی از خاک این کشور همراه شد، تا موقعیت 
چانه زنی عراق را پیش از آغاز مذاکرات، افزایش دهد. در 
تاریخ 6 اوت، صدام حسین دوباره اعالم کرد که در صورت 
موافقت ایران با انجام مذاکرات بعد از آتش بس، آن را خواهد 
پذیرفت. ایران چند روز بعد، این پیشنهاد را پذیرفت. پس از 
دو هفته، در 20م سپتامبر، آتش بس بین دو کشور به طور 
رسمی آغاز شد. مذاکراتی که پنج روز بعد تحت سرپرستی 
سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شدند و خیلی زود، با طرح 
مسئله شط العرب، به بن بست رسیدند. هر دو طرف از دادن 
امتیاز در این مورد و برخی موارد دیگر، همچون ادامه اشغال 
خاک ایران بوسیله ی نیروهای عراقی، سر باز زدند. نتیجتا، 
دورهای بعدی مذاکرات در ماه سپتامبر و نوامبر ۱9۸۸ و 
بهار سال ۱9۸9، نیز در رسیدن به نتیجه ای سازنده ناموفق 
ماندند. دو سال بعد، در ۱5 ژوئیه ۱990، دو هفته بعد از 
حمله عراق به کویت، صدام حسین سرانجام پیشنهاد رفع 
اختالف دائمی در این جنگ، که از نظر فنی هنوز به پایان 
نرسیده بود، را مطرح نمود. او اعالم کرد که عراق پروتکل 
۱975 الجزیره را می پذیرد، حاکمیت مشترک بر سر آبراه 
از  را  نیروهای عراقی  برسمیت می شناسد،  را  شط العرب 
حدود ۱000 مایل مربع از خاک ایران که هنوز در اشغال 
عراقی ها بود عقب می کشد و با تبادل زندانیان جنگی که در 
بند هر دو طرف بودند موافقت خواهد کرد. در سال ۱9۸۸، 
دولت ایران پذیرش آتش بس بوسیله ی صدام را »بزرگترین 
پیروزی جمهوری اسالمی ایران« خواند اما افزود که خواستار 
پایبندی کامل عراق به شرایط قطعنامه 59۸ است. ایران 
بیانیه ای رسمی در  بود. در  به کویت  مخالف حمله عراق 
۱4م نوامبر، ایران اعالم داشت هر گونه تغییر در مرزهای 
به رسمیت شناخته شده بین المللی از طریق اقدامات نظامی 
را محکوم می دارد. به غیر از این، ایران خواستار خروج عراق 
از کویت شد، چرا که این امر سبب حضور نظامی ایاالت 
متحده، همانند عربستان سعودی در منطقه شده بود که از 

نظر ایران عملی مجرمانه بود. 
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من ترجیح می دهم مردم را رسگرم کنم و امیدوار باشم 
که چیزی یاد بگیرند تا اینکه آن ها را آموزش دهم به این 

امید که رسگرم شوند.

والرت الیاس دیزنی
انیامتور و کارگردان
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شایان پورجعفر

»صنعت فرهنگ«؛ ابزار سلطه بر جوامع مختلف

تئودور  به طور خاص  و  فرانکفورت2  مکتب  نظریه پردازان 
با تعریف  آدورنو3، ماکس هورکهایمر4 و هربرت مارکوزه5، 
پدیده ی »صنعت فرهنگ«، یکسان سازی هنر نزد مخاطب 
و انفعال او در نقد اثر ادبی را نمونه ای از فعالیت های نظام 
سرمایه داری در راستای اعمال سلطه ی بیشتر می دانستند. 
این اتفاق که به عنوان تجارت سرگرمی از آن یاد می شود، 
شباهت بسیاری با مناسبات جامعه ی ما و نحوه استفاده ی 

توده ی اجتماع از ادبیات دارد.6

دروغی بزرگ به نام هرن مردمی

پیش از این عنوان کردیم که ادبیات دارای پیوندی عمیق 
با جامعه و هنر است. از این رو ابتذال حاکم بر ادبیات نیز از 
این دو مستثنی نخواهد بود. با وجود این که جامعه شناسی 
دیالکتیک7 مقتضیات زیبایی شناسانه هنر را به طور کامل 
نفی نمی کنند اما می توانیم مصداق  های ابتذال در ادبیات را 
به دو بخش مجزا، یعنی ضعف در معیارهای زیبایی شناسانه 
و ضعف در ایفای نقش در اجتماع تقسیم کنیم که به نحوی 
دوگانه  آشنای فرم و محتوا را به مخاطب القا خواهد کرد. 
فارغ از این که آیا اثر ادبی رسالتی در قبال اجتماع دارد یا 
خیر، ذکر این نکته ضروری ا ست که هر اثر دارای نگرشی 
مخصوص به خود است. این نگرش همان قوه ای است که 
اثر کند و پیوند میان مولف و  انتظار می رود در مخاطب 
مخاطب را برقرار  سازد. در نتیجه حتی اگر مولف اثر ادبی، برای 
خود رسالتی اجتماعی قائل نشود همچنان به واسطه ی اثر 
خود بر بخشی از اجتماع )مخاطبانش( تاثیر خواهد گذاشت. 
رابطه ی ایجاد شده میان مولف و مخاطب زمانی منجر به 
2- مکتب فرانکفورت بوسیله ی ماکس هورکهایمر در دهه 30 قرن ۱9 در شهر فرانکفورت تاسیس 
شد. فعالیت این انجمن بر فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی، و نظریه اجتماعی نئومارکسیستی 

متمرکز بود.
Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno-
Max Horkheimer

Herbert Marcuse  
6- البته ذکر این نکته ضروری است که صنعت فرهنگ و هنر مبتذل لزوما رابطه ای مستقیم با 

هم ندارند. اثر هنری می تواند مبتذل باشد اما ابزاری برای سلطه نباشد و بالعکس گاهی اثری 
ابزاری برای سلطه خواهد بود اما از نظر معیار های زیبایی شناسانه قابل دفاع است.

7- دیالکتیک از ابزار های فلسفه و کنشی  است خردگونه که از دو یا چند نظر متضاد یا متباین 
نظریه جدیدی خلق خواهد کرد.

ادبیات و ابتذال
درباره ی درباره ی ابتذال در ادبیات امروز ایران

19

فرهنگ و هنر
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ادبیات به عنوان پدیده ای که دارای پیوندی عمیق با هنر و 
جامعه  است به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی هر کشور 
شناخته می شود. در نتیجه روشن است که رشد ابتذال در 
ادبیات باعث تولید ضدفرهنگ در جامعه خواهد شد. اما پیش 
از تشریح مصداق های ابتذال در ادبیات معاصر بد نیست که 
به تعریف دقیق تری از واژه ی ابتذال برسیم. در لغت نامه های 
دهخدا، معین، عمید و... ابتذال به معنای »به کار بردن بیش 
از اندازه هر چیز است تا حدی که از ارزش آن بکاهد« عنوان 
شده است اما امروزه کاربردی فراگیرتر از آنچه یاد شد، دارد. 
به طور خاص هنر مبتذل به گونه ای هنری اطالق می شود 
که دارای مقبولیتی قابل توجه  در میان عوام است در حالی 
که از ارزش  هنری کم تری نسبت به دیگر گونه ها برخوردار 
است. این تعریف تا حدی به تعریف نظریه پردازان مکتب 
فرانکفورت از »هنر پَست« نزدیک است. امروزه فرهنگ تا 
حد تبلیغات، فراغت و تفریح تحلیل رفته است۱ و ادبیات نیز 
ناگزیر در این سیر قهقرایی قرار گرفته است. در این متن به 
صورت گذرا جنبه هایی از این اتفاق را بررسی خواهیم کرد.

1- مطالعه ی مقاله »آدورنو: صنعت فرهنگ« به قلم دن استیلر و فرن تونیکس و با ترجمه 
حسین قاضیان از  سایت www.rasekhoon.com خالی از لطف نیست.

3-
4-

5-

در لغت نامه های دهخدا، معین، عمید و... ابتذال به 
معنای »به کار بردن بیش از اندازه هر چیز است تا 
حدی که از ارزش آن بکاهد« عنوان شده است اما 

امروزه کاربردی فراگیرتر از آنچه یاد شد، دارد. 



ابتذال ادبی خواهد شد که مولف عامدانه سطح کیفی اثر را به 
مخاطبانش نزدیک کند. به بیانی دقیق تر میزان تاثیر بر عوام 
نسبت به کیفیت مطلوب اثر ارجحیت پیدا می کند و روشن 
است در دنیای مدرن، مصرف گرایی جزء جدایی ناپذیر آن 
جوجو  چون  داستان نویسانی  مخاطبان  نتیجه  در  است. 
مویز و مودب پور چندین برابر کسانی چون داستایفسکی 
و هوشنگ گلشیری خواهند بود. سلسله رمان های جوجو 
مویز، نویسنده انگلیسی و اتفاقاتی که پیرامون چاپ و توزیع 
آن در بازار کتاب ایران رخ داد، نمونه ی آشکاری از ابتذال 
در ادبیات داستانی ایران است. در توضیحات این کتاب)ها( 
از الهام بخش بودن آن به عنوان یکی از دالیل فروشش در 
بریتانیا ) و البته ایران( یاد شده است. این توضیح به درستی 
می کند  ارضا  را  امروز  رمان  مخاطب  مصرف گرای  روحیه 
در حالی که کتاب نه تنها از ساده ترین قابلیت ها در فرم 
داستان بی بهره است بلکه از نظر ویراستاری و ترجمه هم پر 
از ایراد های فاحش است اما به واسطه  ارضای همان روحیه ی 
مصرف گرا سودی چند صد میلیونی برای ناشر فراهم می آورد. 
در سال های گذشته شاهد چنین اتفاقاتی در شعر فارسی 
سهیلی۸  مهدی  نظیر  شاعرانی  مجموعه های  بوده ایم.  نیز 

8- از مطرح ترین شاعران شعر عوام ۱303-۱366 

گرچه امروز در کنج کتابخانه ها و دست دوم فروشی ها خاک 
می خورند اما در روزگار خود بسیار بیشتر از اخوان ها و نیما ها 
و نصرت ها می فروختند و این امر از مقبولیت شعر عوام در 
امروز  از آن در شعر  جامعه حکایت می کند که رگه هایی 
نیز قابل مشاهده است. وقوع این اتفاقات یعنی گرایش های 
سطحی عوام به فرهنگ و ادبیات در دنیای امروز امری ناگزیر 
است. این گرایش در جامعه رو به افول ایران جنبه ای حادتر 
نیز پیدا خواهد کرد اما مساله اساسی تر گرایش  مولفان به 
عوام نویسی است. این اتفاق در گونه های دیگر هنری نظیر 
سینما و موسیقی نیز رخ می دهد. نگاه بازاری مولفان که 
فرهنگ  حوزه ی  در  سرمایه داری  نظام  سیاست های  تابع 
است، یکی از اساسی ترین عوامل رشد ابتذال در تولیدات 
فرهنگی است. ترانه که به عنوان پدیده ای نسبتا نوظهور در 
ادبیات شناخته می شود، از ملموس ترین نمونه های این نگاه 
بازاری ا ست. شاید در هیچ جمع ادبی به اندازه نشست های 
تخصصی ترانه صحبت از »مارکت« به میان نمی آید. این 
اتفاق تا جایی پیش می رود که در کارگاه های ترانه راه های 
شناخت مارکت موسیقی آموزش داده می شود. همین امر 
یکی از دالیلی  است که امروزه خلق ترانه پیشرو بسیار کم تر 
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رابطه ی ایجاد شده میان مولف و مخاطب زمانی منجر 

به ابتذال ادبی خواهد شد که مولف عامدانه سطح کیفی 

اثر را به مخاطبانش نزدیک کند. به بیانی دقیق تر میزان 

تاثیر بر عوام نسبت به کیفیت مطلوب اثر ارجحیت پیدا 

می کند و روشن است در دنیای مدرن، مرصف گرایی جزء 

جدایی ناپذیر آن است. در نتیجه مخاطبان داستان نویسانی 

چون جوجو مویز و مودب پور چندین برابر کسانی چون 

داستایفسکی و هوشنگ گلشیری خواهند بود. 
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از سال های دور باشد. به جرئت می توان ادعا کرد با گذشت 
سال های بسیار از تثبیت ترانه به عنوان گونه ای نوظهور از 
شعر و تاسیس چند ده محفل رسمی ترانه و شعر محاوره 
در شهر های مختلف ایران، هنوز ترانه سرایی در قامت ایرج 

جنتی عطایی و شهیار قنبری پدید نیامده است.

نارشین و معضل کتاب سازی

صنعت چاپ و اتفاقات پیرامون آن، یکی از مهم ترین عوامل 
ابتذال حاکم بر جامعه ادبی  امروز ایران است. امروزه تعداد 
ناشرینی که نگاه بازاری کم رنگ تری به چاپ کتاب دارند، 
از طرفی حقوق مولف به کم ترین صورت  انگشت شمارند. 
ممکن رعایت می شود و از طرف دیگر نگاه غالب ناشرین 
فروش یک کاالی  از  فراتر  فروش کتاب چیزی  به مساله 
معمولی در بازار نیست و اصلی ترین انگیزه چاپ، سود حاصل 
از فروش آن است. سودی که خود تابع انگیزه های مخاطبان 
است، مخاطبان مصرف گرای دنیای مدرن امروز و به طور 
خاص رو به افول ایران! تمام این نمونه ها صرفا مشتی نمونه 
خروارند و ریشه همه ی آن ها، همان طور که پیش از این ذکر 
شد، نگاهی ا ست که هنر و به طور خاص ادبیات را امری به 
مثابه سرگرمی می داند و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد 

جنبه های دیگر زندگی استفاده می کند.
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