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بسیاری معتقدند که ورزش و در راس آن فوتبال، نقشی به مراتب فراتر از یک رسگرمی برای 
بدنه جامعه دارد. قهرمانی تیم ملی فوتبال عراق مناینده یک کشور جنگ زده در جام ملت 
های آسیا در سال 2007، منونه ای قابل تامل از این مهم است. روزنه ای از امید و شادی برای 
مردمانی که سالیان است زخم جنگ را بر چهره دارند. این رویه و نگرش در کشور ما نیز 
قابل مشاهده است. جایی که پیروزی های تیم ملی، ولو برای کوتاه مدت، غبار یاس و بدی 
ایام را از خاطره ها پاک می کند. تیمی منظم و وظیفه شناس که کمرت در تاریخ ورزش کشور 
منونه ای چون آن داشتیم؛ بدون حاشیه و با نتایجی قابل توجه به رهربی کارلوس کیروش. 
شاید گل سوم ژاپن پایانی تلخ برای تیمی پرامید به نظر برسد با این وجود می توان در قاب 
مستطیل سبز منایی از تفاوت های دو فرهنگ را جستجو کرد؛ باور به مرکز کنرتل بیرونی.  
به جرات می توان گفت صحنه گل اول ژاپن به تیم ملی فوتبال کشورمان در همین باور 
عمومی به دخل و ترصف عوامل خارجی )در این موقعیت داور( در رسنوشت ما ریشه دارد. 
جایی که به یک باره چندین بازیکن بازی را رها کرده و به سمت داور یورش می برند. این 
صحنه منایی از باورهایی عمومی است که با رسزنش بازیکنان تنها اصل مطلب، که هامن 

خصیصه فرهنگی ما ایرانیان است، تحت شعاع قرار می گیرد. 

سخن آغازین
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»شاه حرف های درشت بسیار می زد. به ویژه در سال های 
را  او  انگلیس  و  آمریکا  به همین جهت  پایانی سلطنتش. 
سرنگون کردند.« »اگر داور آن پنالتی را می گرفت جریان 
بازی تغییر می کرد. داور مسئول شکست تیم ما است.« 
در این کشور ارزش شما را نمی دانند. همه سنگ اندازی 
می کنند. به همین جهت پروژه ی ما شکست خورد.« این 
نظرات و عباراتی مشابه به دفعات در جامعه ایران شنیده می 
شود. در حقیقت در اندیشه ی ایرانی مسئول همه شکست 
ها با دیگری است و ما فقط در موفقیت ها دخل و تصرف 
داریم. پس از گذشت 40 سال از انقالب 57 و برغم حضور 
میلیونی در پای صندوق رای در برابر چشم جهانیان، دست 
کم بخشی از جامعه ی ایران همچنان معتقدند که آمریکا و 
انگلیس در سرنگونی شاه، نقش اول را بازی کرده اند. گرچه 
این نگرش به سیاست محدود نمی شود و ریشه های عمیق 
فرهنگی آن در حوزه های دیگری چون ورزش و صنعت هم 

قابل مشاهده است.
کمتر مربی ورزشی عامل شکست تیم را اتخاذ تصمیمات 
غلط یا نمایش دور از انتظار شاگردانش می داند. عموما آب 
این را مسبب شکت  و هوا، داور، شرایط میزبانی و مانند 
خود معرفی می کنند. در میان صنعتگران و تولیدکنندگان 
هم کم نیستند کسانی که بیش از توجه به کیفیت خدمات 
یا محصوالت خود به نگرش مردم نسبت به کاالی ایرانی 
می پردازند. نویسنده معتقد به نادیده گرفتن نقش عوامل 
خارجی نیست با این حال می پرسد در کنار نقش آفرینی 
دول خارجی ما هیچ نقشی در سرنوشت خویش نداریم؟ آیا 
تنها عامل نتیجه نگرفتن ما تصمیمات داوری است؟ عدم 
استقبال از محصول ایرانی تنها ریشه در ضعف فرهنگی و بی 
اعتمادی به محصول ایرانی دارد؟ آیا می توان همواره دیگران 
را عامل شکست معرفی نمود؟ در میان نمونه های ذکر شده 
فرهنگ استبدادی، فرصت سوزی در مسابقات، کیفیت نازل 
تولید و خدمات پس از فروش نقش یا سهمی در پدیدآمدن 

وضع موجود نداشته اند؟

ر:
وی

ص
ع ت

منب
وم

 د
ش

بخ
ن  

یرا
ی ا

الم
اس

ب 
قال

 ان
زی

رو
 پی

 و
۵7

ن 
هم

ز ب
ی ا

های
س 

عک
w

w
w.

bo
ny

an
a.c

om

سپهر ساغری

ماهنامه سرند      شماره چهلم، بهمن 1397

در جستجوی مقرص
درباره ی نگرش عمومی جامعه ایران نسبت به مرکز کنرتل

سخن آغازین



5

مرکز کنرتل چیست؟
نبود«، »اگر شانس داشتیم«، »کار کار  یار  ما  با  »شانس 
انگلیسی ها است«، »آب و هوای بد موجب شکست ما شد« 
و ده ها عبارت مشابه دیگر برای ما ایرانیان بسیار آشنا است. 
به بیان دیگر ما همواره دنبال مقصر بوده ایم. آن هم در جایی 
خارج از محدوده خود. یا از قدرت های جهانی گله کرده ایم 
و یا آب و هوا را عامل شکست دانسته ایم. در همین حال 

سهمی برای تصمیمات و اقدامات خود قایل نیستیم. 
»عقیده ی فرد نسبت به اینکه وی تحت کنرتل وقایع خارجی 
یا داخلی می باشد را مرکز کنرتل می نامند... افراد با مرکز کنرتل 
بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج از کنرتل آن ها می 

باشد، رسنوشت آن ها را تعیین می کند.«1
عوامل چون دوران کودکی، تجربیاتی که در طول زندگی 
پرورش  آن  در  و همچنین محیطی که  ایم  نموده  کسب 
یافته ایم، در شکل گیری مرکز کنترل دخالت دارند. با این 
تفاسیر شاید بتوانیم نوع تربیت خانوادگی ما ایرانیان که در 
آن مسئولیت پذیری و به تبع آن عذرخواهی جایگاهی ندارد، 
تاریخ بی ثبات و پرخشونت و محیطی آکنده از دسیسه، 
را در شکل  منافع جمعی  به  توجه  فقدان  و  غرض ورزی 
گیری باور عمومی به مرکز کنترل بیرونی و دخل و تصرف 
همیشگی عوامل خارجی را درک کنیم. مقوله ای که بی 
شک بر نقش آفرینی و به تبع آن مسئولیت پذیری ما در 
قبال باورها و رفتارهایمان تاثیر عمیقی برجای گذاشته است 
و مانع توسعه یافتگی کشور شده است. توجه به عاملیت پیوند 
عمیقی با خالقیت و مسئولیت پذیری دارد که در کشورهای 
توسعه یافته به روشنی قابل مشاهده است. استعفای مقامات 
عالی رتبه، عذرخواهی از مردم و رفتارهای مشابه گوشه ای 
از نوع نگرش ملل مدرن و توسعه یافته است. »استفان کاوی« 
در کتاب هفت عادت مردمان موثر این موضوع را به خوبی بیان 
کرده است. او اساسی ترین عادت را »عامل بودن« می داند. عامل 
بودن یعنی مسئولیت خود را برعهده گرفنت و مالمت نکردن اوضاع 
و رشایط یا اشخاص. مردمان موثر عامل اند یعنی مسئول اند. در 
نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی 
بر ارزش ها است، نه مثره ی اوضاع و رشایط.2  با این حال پرسش 

1- احمدپور داریانی محمود، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، چاپ اول، تهران،  ناشر ساکو، 
سال 1393، ص 82 

2- مرادی حمیدرضا، مرکز کنترل درونی و نقش آن در کارآفرینی، ماهنامه روانشناسي شادکامي 
و موفقیت ، سال ششم، شماره 69، ص 95

مهم تری هم قابل طرح است. اگر تجربیات زیستی مردمان 
این سرزمین را عامل وضع موجود بدانیم در آن صورت راهی 
برای برون رفت از شرایط کنونی وجود دارد؟ آیا می توان 
بین عامل بودن، که ریشه در اعتماد به نفس و خالقیت دارد، 
با توسعه کشور پیوند ایجاد کرد؟ دیوید مک کللند3 استاد 
فقید روانشناسی دانشگاه هاروارد معتقد است که عدم توجه 
به خالقیت فردی موجب عقب ماندگی اقتصادی کشور های 
در حال توسعه شده است. مک کللند باور دارد که با یک 
برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری الزم را در 
جوامع تقویت نمود، به گونه ای که شرایط الزم برای صنعتی 

شدن جوامع فراهم آید.4  
3- مک کللند که برای نخستین بار »نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی« را طرح نمود، برای 

کارآفرین ها چند ویژگی شخصیتی برمی شمرد:
خالقیت، مایل به مخاطره پذیری، نیاز به استقالل، نیاز به توفیق و برخورداری از مرکز کنترل 

درونی  
www.karafarini.iust.ac.ir  4- کارآفرینی چیست؟
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 عدم توجه به خالقیت فردی موجب 

عقب ماندگی اقتصادی کشورهای 

در حال توسعه شده است. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2784&Number=69&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2784&Number=69&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2784&Number=69&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2784&Number=69&Appendix=0&lanf=Fa
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مردمان موثر
معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی

در میان ما ایرانیان گله کردن از اوضاع و شرایط بسیار مرسوم است. تقریبا اکثریت جامعه ایرانی هر گونه تغییر و تحول ناخوشایندی را 
به غیر نسبت می دهد و خود را مبرا از مسئولیت می داند. همان قدر که در ورزش، داور عامل شکست ما بوده است در عرصه سیاسی 

دول بیگانه دست اندرکار بوده اند. 
"اساسی ترین عادت عامل بودن است. عامل بودن یعنی مسئولیت کار خود را برعهده گرفنت، مالمت نکردن اوضاع و رشایط یا اشخاص و… نقطه 

مقابل عامل بودن، واکنشی بودن است. مردمان موثر عاملند، یعنی مسئول هستند و رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان است."1

استفان کاوی در کتاب هفت عادت مرمان موثر ضمن برشمردن عواملی چون مسئولیت پذیری، اندیشه طراحی رابطه برد – برد، تعیین 
هدف، درک متقابل و ... به تشریح ساخت فکری مردمانی می پردازد که می توانند موثر و عامل تغییر باشند. آنچه کاوی در این کتاب 
برمی شمرد می تواند به مردمان جوامع در حال توسعه دیدی متفاوت ببخشد. در حقیقت کتاب هفت عادت مردمان موثر، صرفا ذکر 
تیتروار یک سری از ویژگی ها و تشریح هر یک نیست. بلکه با تکیه برچارچوبی عینی، نگرش مخاطب را نسبت به خود و محیط پیرامونی 
به چالش می کشد. از این رهگذر مخاطب، به ویژه مخاطب ایرانی، بر خالف عادت خود نه با مقصر دانستن زمین و زمان که با عاملیت 

خویش آشنا می شود. 
"یکی از بهرتین راه ها برای تشخیص میزان عامل بودن خود، این است که ببینیم وقت و انرژی خود را رصف چه چیزهایی می کنیم. می توانیم حلقه نگرانی خود 

را از حلقه چیزهایی که درباره آن ها نگرانی به خصوصی نداریم جدا کنیم. با نگریسنت به امور درون حلقه نگرانی خود در می یابیم که چه چیزهایی بیرون از 

اختیارمان قرار دارند و در مورد کدام چیزها می توانیم کاری انجام دهیم. دسته اخیر در دایره کوچکرتی به نام حلقه نفوذ قرار می گیرند. با مترکز بر این حلقه 
می توان آن را گسرتش داد تا جایی که حتی بزرگرت از حلقه نگرانی شود. بدین ترتیب است که همواره به نگرانی ها پاسخ مناسب خواهیم داد."2

کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی ترجمه ی الهام خرسندی بوسیله نشر هورمزد در 536 صفحه و با قیمت 29 هزارتومان 
به چاپ رسیده است. 

: هورمزد، چاپ سوم 1396 1- کاوی استفان، هفت عادت مردمان موثر، ترجمه: الهام خرسندی، نا�ش
2- همان
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مقابله با تردیدها و ترس ها، اصل تاثیرگذاری در کارآفرین شدن است.
کیامنزی کانسِتبل 

نویسنده، مشاور و کارآفرین 

اقتصاد  و کارآفرینی
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سفر،  این  در  است.  سفر  یک  نیست؛  مقصد  کارآفرینی 
کارآفرینان موفق انتظار »رسیدن« به خط پایان را ندارند. با 
داشتن چنین انتظاری شما به ُهل دادن خودتان برای خارج 
شدن از آسایش، راحتی و رشد خودتان ادامه نخواهید داد. 
شما مواردی را که به راستی به تجربه کاری شما و نتایج 
بزرگ کمک می کند، جستجو نخواهید کرد زیرا تمام این 
موارد نیازمند تالش شما برای یادگیری بیشتر است. در هر 
سفری، شما خوشی ها و حتی کمی عقب گرد دارید. در 
دوران خوشی احساس می کنید که توانایی انجام هر کاری 
را دارید، احساس خوشی به شما قدرت و انگیزه برای ادامه 
دادن و انجام کارهایی که به شما کمک می کند را خواهد 
داد. در دوران سختی احساسات و هیجانات منفی قبل از 
اینکه شما متوجه شوید برایتان تاسف به بار می آورد و شما 
نیز به مکانیزم مقابله ای روی می آورید. مکانیزم مقابله ای 
می تواند غذا خوردن، مصرف الکل، زیاده روی در تماشای 
تلویزیون و هر فعالیت دیگری باشد که تمرکز شما را از آنچه 
می خواستید برای کارتان انجام دهید، دور کند. وقتی که 
شما یک رئیس نداشته باشید و یا در شرکتی نباشید که 
فعالیت های روزانه تان و کارهایی که باید انجام دهید را به 
شما دیکته کند، آن زمان » مکانیزم مقابله« بازمی گردد 
که منجر می شود در طول چندین هفته هیچ کاری انجام 
ندهید. کارآفرین موفق شدن به مفهوم این است که متوجه 
شوید زمان های سخت زمانی است که شما احتیاج دارید به 
جلو رانده شوید. در اینجا کارهایی که شما باید در صورت 

وجود موانع انجام دهید بیان شده است.  

شناسایی کنید، در قدم بعدی به افکارتان جامه عمل بپوشانید

تنها راه مقابله با موانع، تایید وجود آن ها است. راه گریز از 
احساسات و هیجانات منفی تنها افکار شما است. چیزی 
که شما درباره آن فکر می کنید و تمرکز می کنید همان 
چیزی است که در زندگی بیشتر آن را جذب خوهید کرد. 
زمانی که در حال دست و پنجه نرم کردن با موانع پیش 
رویتان هستید، افکار شما متمرکز وقایعی می شود که نمی 
توانید کنترل کنید. هم چنین به این مهم می اندیشید که 
چرا این موقعیت برای شما پیش آمده است که این مهم می 
تواند مکانی تاریک برای شما باشد.  هنگامی که احساس 
کردید افکارتان در حال چرخش است به خودتان دو  دقیقه 
فرصت دهید تا متوجه شوید چه چیز در ذهن تان می 
گذرد. تالش نکنید این افکار را سرکوب کنید زیرا قوی 
تر شده و تهدیدی برای بدست آوردن شما محسوب می 
شوند. با دو دقیقه فرصت دادن به خودتان کنترل افکارتان 

را بدست می آورید.  

بر چیزهایی که توانایی کنرتل آن ها را دارید متمرکز باشید

زندگی آشفته است. تغییر سخت است. توسعه یک تجارت، 
کار راحتی نیست و گاهی اوقات همه چیز اشتباه پیش می 
رود. همیشه چیزهایی وجود دارد که شما نمی توانید و نباید 
آن ها را کنترل کنید. اگرچه چیزهایی هم وجود دارد که 
شما می توانید کاری در مورد آن ها انجام دهید. اگر برنامه 
بازاریابی شما غیرفعال است، می توانید دوباره آن را فعال 
کنید. اگر میزان فروش شما رو به کاهش است می توانید به 
عقب نگاه کنید تا متوجه شوید چه روشی کارآیی دارد. اگر 
عضوی از گروه بیشتر از مفید بودن، مشکل ساز است اجازه 
دهید از تیم شما جدا شود. موارد محسوسی در راستای 
هدف تان وجود دارد که شما توانایی تثبیت آن را در کارتان 
دارید و مهم نیست چه چیزی رخ می دهد. این موارد را 
شناسایی کنید و کاری در مورد آن ها انجام دهید. برنامه 
ای داشته باشید که به شما در ادامه دادن راه بهبودسازی 
کمک خواهد کرد. برنامه باید کاربردی و قابل پیگیری باشد. 
فهرست کارهای که باید انجام دهید را بنویسید و کارهایی 
که شما را به سوی نتیجه دلخواه هدایت می کند تاریخ 

گذاری کنید. 

چیره شدن بر موانع کارآفرینی
چند پیشنهاد برای غلبه بر موانع پیش روی کارآفرینان
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 زهرا ناگهی
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درخواست کمک کنید و سپس اقدام کنید 
بعضی موانع می خواهند بزرگتر از چیزی به نظر برسند 
برای  جستجو  دارید.  را  آن  با  مقابله  توانایی  شما  که 
موفقیت  با  و  بین شکست  تفاوت  حمایت،  و  مشاوره 
زن  یک  نکنید  تالش  هرگز  است.  رساندن  پایان  به 
شگفت انگیز یا یک اَبَر مرد باشید. کمک بخواهید. یکی 
از بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید، گرفتن 
تصمیم هایی است که به شما برای بهتر شدن کمک 
می کند. مذاکره و برنامه ریزی با کسی که بحران را می 
شناسد و برای مقابله آموزش دیده است، ارزشمند است. 
انجام اقدامات بزرگ یکی از روش هایی است که به شما 
کمک خواهد کرد از موقعیت های سخت عبور کنید و 
بهبود یابید. نسبت به مواردی که توانایی کنترل آن را 
دارید و موجب حرکت شما می شود، اقدام کنید. با انجام 
اقدامات متناوب به هدف خود نزدیک تر می شوید، حتی 
قبل از اینکه خودتان متوجه شوید. موانع نباید موجب 
شکست تجارت شما در زندگی شود، می توانید از آن ها 
یاد بگیرید و برای کارآفرین آگاه تر و قدرتمند تر شدن 
استفاده کنید. کارآفرینان موفق تر می دانند که نه بحران 
بلکه پاسخ شما به بحران است که مشخص می کند تا 
چه اندازه موفق خواهید بود.  قوی بمانید، افکار خود را 

پردازش کنید، برنامه بنویسید و سپس اقدام کنید. 
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"ضعف های خودتان را کنار بگذارید و با کسی معارشت کنید که توامنندی هایی 
دارد که شام فاقد آن هستید و ضعف های شام را پوشش می دهد. خیلی مهم 
است که انسان توانایی ها و نقاط قوت خودش را بداند و آن ها را تقویت کند 
ولی اینکه انسان ضعف هایش را بشناسد و بتواند کسی را پیدا کند که آن ضعف 

ها را پوشش دهد تا بتواند بر آن ها غلبه کند مساله ای حیاتی است."

خلیل رفعتی
SunLife Organics بنیان گذار شرکت

اقتصاد  و کارآفرینی
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به جرات می توان گفت که اکثریت ما انسان ها تجربه کوتاه 
مدت یا بلندمدت زندگی در شرایط سخت را داشته ایم. جدا 
از اینکه بخواهیم به کیفیت و تعریف سختی بپردازیم یا حتی 
ارزش گذاری کنیم، توجه به یک مسئله بسیار مهم جلوه می 
کند؛ روحیه ایستادگی. شاید نگاهی کوتاه به تجربه خلیل 
رفعتی آمریکایی ایرانی تباری که از اعتیاد و کارتن خوابی به 

کارآفرینی و کاخ نشینی رسید، خالی از لطف نباشد.1

کدام نقطه لحظه حساس و تعیین کننده در زندگی شام بوده 
است؟

زمانی که 34 ساله بودم و نزدیک 8 ماه بود که ترک اعتیاد 
کرده بودم. مادرم با من تماس گرفت و گفت به سرطان 
مبتال شده است. من در آن زمان خانه نداشتم، کامال دچار 
شکست شده بودم، ترک تحصیل کرده بودم و محکوم به 
فساد بودم. هیچ راهی نبود که به مادرم کمک کنم. این زمان 
نقطه پایان زندگی من بود. به خانه یکی از دوستانم رفتم 
که فقط یک تشک داشت نه برق داشت و نه هیچ اسباب و 
اثاثیه ای. وقتی رسیدم روی زمین دراز کشیدم و گریه کردم. 
به این حقیقت تلخ رسیده بودم که من کامال یک شکست 
خورده هستم. برای اولین بار بود که در زندگی ام خودم را 
کامال مسئول اتفاقاتی می دانستم که برایم تا االن رخ داده 
بود. در همان لحظه یک قرار با خدا گذاشتم که هرگز چنین 

حسی بعدها برایم تکرار نشد. 
 SunLife 1- متن پیش رو ترجمه و تلخیصی است از مصاحبه خلیل رفعتی بنیان گذار

»Organics
www.entrepreneur.com

 From Homeless Drug Addict to Millionaire: Khalil Rafati on How to Be
)Successful )Even If You Aren’t Smart

از حقیقت های زندگی و خودت بگو که خیلی از مردم مشتاق 
هستند بدانند.

راستش من اصال هیچ مهارتی ندارم و اصال باهوش نیستم. 
هر وقت این جمله را می گویم واکنش مردم این است که 
خودت را دست کم نگیر. اما این واقعا فروتنی نیست واقعیت 
که  کسی  که  بپیذیرند  تا  هستند  چالش  در  مردم  است. 
باهوش نیست هم می تواند موفق شود. بهرحال این حقیقت 
به خوبی ممکن است. من نه می توانم بخوانم نه می توانم 
بنویسم. دچار نارسایی خواندن هستم و همچنین بیش فعالی 
دارم. وقتی کالس ششم بودم مدرسه را ترک کردم. ولی االن 

مدیرعامل یک شرکت موفق هستم.

ارزش های بنیادین کسب و کار شام چیست و چرا آن ها را 
انتخاب کردید؟

صداقت، درستکاری، هدف. ما برای خدمت به جامعه زندگی 
می کنیم. مردم، کمپانی SunLife Organics را دوست 
دارند چون ما تالش نمی کنیم چیزی را به مردم بفروشیم. 
مثل کتاب "من فراموش کردم که بمیرم". من این کتاب 
را برای کمک به مردم نوشتم. تالش من فروش این کتاب 
نیست در واقع برایم خریدن یا نخریدن کتاب مهم نیست 
صرفا دوست دارم به مردم با خواندن این کتاب کمک کنم. 
به همین جهت نسخه های خیلی زیادی از این کتاب را چاپ 
کردم و رایگان در اختیار مردمی که توانایی خرید ندارند قرار 

دادم. در حقیقت توجه زیادی به خود شناسی می کنم.

از مربی محبوب خود چه چیزهایی یاد گرفتید؟
مربی محبوب من Gus Nicolidas بود کسی که وقتی 
12 ساله بودم اولین شغل زندگی ام را به من داد. من در 
رستوران در اوهایو ظرف می شستم. او همه چیز را به من 
می آموخت. به طور اتفاقی خیلی چیزها در آنجا یاد می 
گرفتم. Gus همیشه از من می خواست تا برایش کتاب و 
مجله و مطلب بخوانم. او ادعا می کرد که عینکش خراب 
است و نمی تواند خودش بخواند. بعدها فهمیدم که او ترک 
تحصیل کرده و خواندن بلد نیست. Gus خستگی ناپذیر بود 
و هر 7 روز هفته را با انرژی کار می کرد. Gus با همه خوب 
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 فراموش کردم که مبیرم
SunLife Organics مصاحبه ای با خلیل رفعتی خالق برند

شیوا جلیلی
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بود به خصوص با آن هایی که از نظر مالی ضعیف بودند. به 
صورت ناشناس هزینه لباس فرم های مدارس داخل شهر 
را پرداخت می کرد. هیچ کسی جز من و دخترش از این 
قضیه چیزی نمی دانست. Gus به من یاد داد که با همه 

مهربان باشم.

بزرگرتین چالش شام در ابتدای رشوع کسب و کار چه بود؟ 
چگونه بر آن غلبه کردید؟

در ابتدای کار هیچ پشتوانه و یا همراهی نداشتم. ایده های 
خیلی زیادی داشتم ولی نمی توانستم موفق شوم. سرانجام 
شریک  که  کسی  کردم.  مالقات  را   Hayley Gorcey
کسب و کار من شد. او برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد 
Riviera به من کمک کرد که در نهایت نتیجه بخش بود 
 SunLife و موفق شدیم. بعد از آن تصمیم گرفتیم شرکت
Organics را تاسیس کنیم که از یک آبمیوه فروشی شروع 
شد و به یک فروشگاه زنجیره ای مبدل گشت. او همچنین 

برای نوشتن کتابم کمک زیادی کرد.

12

بزرگرتین اشتباهی که انجام دادید چه بود؟
حس تکبر. مانند یک مدیر عمل کردن و اینکه دیگران برای 
تو کار می کنند و تو رئیس آن هایی. این رفتار برای 30 
سال پیش جواب می داد ولی در زندگی امروزه نسل بشر 

ممکن نیست. 

یک کسب و کار خوب را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
یک معامله همیشه روی برگه نوشته می شود. اما اگر کسی 
نتواند به کلمه ای از نوشته هایی که بر روی کاغذ آمده 
عمل کند آن معامله برای من نیست. من همیشه از ادعای 
تواند  "این تکنولوژی می  بی جا اجتناب می کردم. مثال 
بحران افزایش دمای جهانی را پایان بخشد " یا " این سرمایه 
گذاری می تواند مانند خریدن آمازون با 10 دالر به ازای هر 

سهم باشد."
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کارهای روزمره شام برای موفقیت چیست؟
زندگی من هر روز از صبح حدود 5:30 آغاز می شود. حدود 
یک ساعت ورزش های مربوط به سالمت روان را انجام می 
دهم و سپس 25 دقیقه در کنار ساحل پیاده روی می کنم. 
سپس یوگا و ورزش های کششی را در سونای شخصی ام 
انجام می دهم.  برنامه عصر هم این گونه هست که از ساعت 
6 یا 7 عصر تا 11 صبح روز بعد چیزی نمی خورم. و غذای 
پر کالری و میان وعده های سنگین هم مصرف نمی کنم. 
البته تا قبل ساعت 6 عصر غذا می خورم و ساعت نه و نیم 

شب در رختخواب هستم.

االن دقیقا چکار می کنید؟
در حال حاضر بر روی کتاب دومم کار می کنم. به خوبی 
در حال پیشرفت است ولی باید یک سری جزئیات به آن 
اضافه شود. کتاب اول من خیلی خوب بود و دوست دارم 
دوباره کتاب بنویسم. همچنین در تالشم تا دو شعبه دیگر 
از شرکت SunLife Organics بازگشایی کنم؛ یکی در 
در  دیگری  و   Palisades روستای  در   Rick Caruso
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اقتصاد  و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره چهلم، بهمن 1397

تا  کنم  می  تالش   .California خیابان  در   Palo Alto
بتوانم شعبه های بیشتری را تاسیس کنم مثال بیش از 10 
فروشگاه در کالیفرنیا و 12 تا 15 فروشگاه در تگزاس که تا 

سه سال آینده امیدوارم این اتفاق بیفتد.

دو یا سه موردی که در آینده قصد انجامشان را دارید چیست؟

برنامه من این است که شرکت SunLife Organics را تا 
حد 100 مرکز خرید در آمریکا گسترش دهم و سپس آن 
را در سطح بین الملل گسترده تر کنم. همچنین می خواهم 
یک رستوران در Malibu باز کنم و بخش بزرگی از سهام 
شرکتم را بفروشم اما فکر می کنم این پروسه در این سال ها 
اتفاق نیفتد. همچنین دوست دارم تعامالتم را گسترش دهم 
چون در این مرحله از زندگی ام کمی آسوده خاطر هستم 
و وقت آزاد دارم و چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن 
دارم. من از زندگی که دارم بسیار خوشحال هستم و همیشه 

بخاطر آن شکرگزارم و خواهم بود.
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»ما بیشرت شیوه ی مونولوگ را دوست داشته و داریم تا دیالوگ. و این اصوال به شیوه ی تربیتی 
فرزندان در خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای آموزشی و تربیتی برمی گردد. در خانه پدر حرف اول 
و آخر را می زند و دارای اقتدار کامل است. در مدرسه و دانشگاه، معلم و استاد فصل الخطاب است 
و دانش آموز و دانشجو مجبور به اطاعت و همین طور در جامعه. برای ایجاد و رواج فرهنگ گفت 

و گو، ما نیاز به تغییر شیوه تربیتی و شیوه آموزش در مدارس داریم.«

حیدرپورکلیدرس محمد، وثوقی منصور، ساروخانی باقر، ازکیا مصطفی. واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران )عرص پهلوی دوم(، مطالعات فرهنگ – ارتباطات، دوره 

هجدهم، شامره ی چهلم، زمستان 1396، ص 24
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تاریخ و اندیشه



در قسمت پیشین صحبت پیرامون تداوم فرهنگ استبدادی 
در جامعه ی ایرانی را آغاز نمودیم. ابتدا به نگرش عمومی و 
مسلط بر اندیشه ایرانی نسبت به مقامات کشوری پرداختیم 
و در نهایت به ریشه دار بودن فرهنگ استبدادی در فرهنگ 
نگرش  های  ریشه  قسمت  این  در  کردیم.  اشاره  عمومی 
استبدادی در خانواده های ایرانی را بیشتر مورد بررسی قرار 

خواهیم داد.

***

»نوجوانی که والدین خودکامه دارند کمرت متکی به خود 
هستند و منی توانند به تنهایی کاري انجام دهند یا از خود 
عقیده اي داشته باشند شاید به این دلیل که به قدر کافی 
فرصت نداشته اند که عقاید خود را بیازمایند و یا مستقل 
باشند و مسئولیت قبول کنند و هیچ کس هم آنقدر براي 
عقاید آن ها ارزش قائل نبود که به آن توجه نشان دهد. 
در ضمن این افراد اعتامد به نفس و استقالل و خالقیت 
کمرتي دارند، ذهن کنجکاوي ندارند و از لحاظ اخالقی 

کمرت رشد داشته اند.«1

در خانه اگر کس است یک حرف بس است
ارتباط بین استبدادی سیاسی با فرهنگ قبیله ای، اقلیم 
خشک، اقتصاد نفتی و بسیاری عوامل دیگر از زمره مباحثی 
هستند که به دفعات مورد تحقیق و کنکاش پژوهشگران 
داخلی و خارجی قرار گرفته اند. با این حال فرهنگ عمومی 
1- نوایی فرهاد، کتابی محمود، شفیعی اسماعیل. تأثیر شیوه تربیتی استبدادي در خانواده ایرانی 
بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوي دوم، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی، سال 

11، شماره 40، پاییز 1396، ص 49

و نقش خانواده ی ایرانی و مشخصا شیوه تربیتی آن، کمتر 
بر  که  است  حالی  در  این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
اساس تحقیقات پژوهشگران در داخل و خارج کشور، نقش 
نهاد خانواده در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک جامعه 
قابل تامل و غیرقابل انکار است. »شیوه هاي فرزندپروري 
بامریند در سال  دیانا  به عنوان یک زمینه جدید توسط 
1970 ابداع شد و توجه زیادي را به خود جلب کرد و از 
آن پس بسیاري از روانشناسان بر تعامالت فرزندان-والدین 
متمرکز شدند. شیوه هاي فرزندپروري نقش مهمی را در 
رشد اجتماعی-روانی کودک  و بزرگسالی، روابط خانوادگی، 
توانایی تصمیم گیري  و  و علمی  آموزشی  موفقیت هاي 
و اعتماد به نفس بازي می کند. محور این فرایند جامعه 
پذیري فرزندان، رفتارهاي والدینی و پا سخ هاي دیسیپلینی 
است که کودکان در چنین خانواده ها تجربه می کنند.«2 
در جامعه ی ایران رابطه پدر با اعضای خانواده، استاد و 
دانشجو، کارفرما و کارجو و ... جملگی از سنخ تابعیت اند. در 
منزل پدر حاکم مطلق است. او است که با تکیه و تسلط بر 
منابع اقتصادی زمام امور خانواده را در دست دارد و از این 
رهگذر تعیین کننده همه امور ریز و درشت خانواده است؛ 
یا خاموش  تلویزیون باشد خواه روشن  خواه تغییر کانال 
کردن کولر. پدر محور تصمیم گیری است. بر پایه عقیده 
او برای مسافرت رفتن یا نرفتن تصمیم گیری می شود. 
روابط خانوادگی و معاشرت ها هم متاثر از عالیق و سالیق 
پدر است.  بی دلیل نیست که چنین عبارتی در فرهنگ ما 
ضرب المثل شده است: »در خانه اگر کس است یک حرف 

بس است.« 
»نتایج پژوهشی که توسط کافمن انجام گرفته نشان می دهد 
کودکانی که در خانواده های سخت گیر و مستبد بزرگ می شوند، 
معموال مطیع و فرمانربدارند، ولی در اکرث موارد رفتار آن ها 
توام با پرخاشگری است. این کودکان احساس ناامنی شدیدی 
دارند، استقالل فکری از خود ندارند و در بین همبازی های 
خود محبوبیت زیادی کسب منی کنند، برای حقوق دیگران 
احرتام قائل نیستند و در برابر انتقاد بی تفاوتند، از ثبات 
عاطفی کمرتی برخوردارند و رسانجام اینکه گرایش بیشرتی 
به انحراف از قوانین و اخالقیات نشان می دهند. در روش 
مبتنی بر اقتدار، والدین با فرزندان با اقتدار برخورد می کنند. 
بنابراین بر خالف گروه اول، آن ها انعطاف در رفتار فرزندان 

2- همان، ص 47

سپهر ساغری

شاه رفت
درباره تداوم فرهنگ استبدادی در جامعه ایران

با نگاهی به 26 دی ماه سال روز خروج محمدرضاشاه از کشور
قسمت دوم
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را می پذیرند. این والدین -در صورت لزوم - فرصت مخالفت 
را به کودکان می دهند و با شفافیت و مبتنی بر استدالل 
از  نوع سوم  کنند.  اجرا می  را  دیسیپلین  از  نوعی خاصی 
روش تربیتی، شیوه سهل گیری است که در آن والدین با سوء 
رفتارهای فرزندان با مدارای زیادی برخورد می کنند و اساسا 
رفتارهای نادرست آنان را نادیده می گیرند. با این توصیف و 
مطابق تعریف نانسی دارلینگ و لورنز استینربگ، سبک های 
فرزندپروری، مجموعه ای از روندها، اقدامات و واکنش های 
غیرزبانی هستند که ماهیت تعامالت والدین-فرزندان را در 
موقعیت های مختلف نشان می دهند. هر دو روش آسان 
گیر و استبدادی همبستگی باالیی با رفتارهای منفی کودکان 
از جمله پرخاشگری و اختالالت درونی سازی و برون سازی 

در آینده دارد. 
سیستم  یک  از  بخشی  عنوان  به  را  افراد  نیز  آدلر 
اجتماعی نگاه می کرد و براین باور بود که کودک انسان 
با مجموعه اي از محرک ها که به سمت رشد و پیشرفت 
جهت گیري شده اند، متولد می شود مانند همکاري 
و عالیق اجتماعی. رابطه دوست داشتن میان مادر و 
کودک، الگوي اصلی که تحول انسانی بر مبناي آن به 

وقوع می پیوندد را می سازد. این امکان بالقوه براي 
عالیق اجتماعی از رابطه میان مادر و کودک شروع می 
شود. در حقیقت کودکان از این طریق احساس تعلق 
می شود همبستگی، خودارزشی و حس شایسته بودن 
را می آموزند. بنابراین کودکانی که در محیط خشن و 
استبدادي بزرگ می شوند حس عدم تعلق و استرس 
را تجربه کرده و به تبع این ادارک، استراتژي خود را در 
ادامه زندگی شکل می دهند.3 در نگاهی کالن تر، سخت 
گیری، فرمانبرداری، تک گویی، نظام سلسله مراتبی خشک 
قایل  دیگری  نظر  ابراز  برای  جایگاهی  که  غیرمنعطف  و 
نیست و ... فصل مشترک اکثریت خانوارهای ایرانی با نظام 
های سیاسی ایشان است. این حاکمیت مطلقه در سطوح 
دیگر زندگی اجتماعی نیز قابل رویت است. در حقیقت می 
توان این گونه نتیجه گرفت که رویه مرسوم در مدارس، 
دانشگاه ها، احزاب، دستگاه قدرت و ... تجلی تک صدایی در 

فرهنگ ایرانی است. 

3- نوایی فرهاد، کتابی محمود، شفیعی اسماعیل. تأثیر شیوه تربیتی استبدادي در خانواده ایرانی 
بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوي دوم، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت انقالب اسالمی، سال 

11، شماره 40، پاییز 1396، ص 50
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در نگاهی کالن تر، سخت گیری، فرمانربداری، تک گویی، نظام 
سلسله مراتبی خشک و غیرمنعطف که جایگاهی برای ابراز 
نظر دیگری قایل نیست و ... فصل مشرتک اکرثیت خانوارهای 

ایرانی با نظام های سیاسی ایشان است. 

ماهنامه سرند      شماره چهلم، بهمن 1397
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زندگی با خونرسدی و بی اعتنایی صورتک هرکسی را به خودش ظاهر می سازد، گویا 
هر کس چندین صورت با خود دارد، بعضی فقط یکی از این صورتک ها را دامئا 
استعامل می کنند که طبیعتا چرک می شود و چین وچروک می خورد و بعضی دیگر 
پیوسته صورتشان را تغییر می دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند می فهمند که 
این آخرین صورتک آن ها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود، آن وقت صورت 

حقیقی آن ها از پشت صورتک آخری بیرون می آید.
هدایت، صادق. بوف کور، انتشارات امیرکبیر،چاپ دهم، تهران، 1343

ماهنامه سرند      شماره چهلم، بهمن 1397

فرهنگ و هنر



اقامت خود در«خنت« مقاله ی “مرگ”را به رشته ی تحریر 
درآورد و این اثر در نشریه ی ایرانشهر منتشر گردید. او به 
مدت یک سال و نیم در شهر پاریس دو دوره در “ریمز« 
و یک سال در”بیزانکون”  اقامت داشت. هدایت، متعهد به 
سپری نمودن دوره ی تحصیلی خود در رشته ی مهندسی 
عمران با هدف خدمت در وزارت راه و ارتباطات (وزارت طرق 
و سواره( بود اما از آنجایی که عالقه ای نسبت به این مسئله 
نداشت، در بهار سال 1307خ مجوز مطالعاتی و تحصیلی 
ادبیات فرانسه را در زمینه ی آموزگاری دریافت نمود. با این 
وجود وی تحصیالت خود را به پایان نرسانده بود و از آنجایی 
که نسبت به عدم توانایی خود در کسب قبولی و موفقیت 
در آزمون های مربوطه آگاه بود، سرانجام تحصیل را رها 
نموده و در تابستان 1307 به ایران بازگشت.4 پس از عزیمت 
هدایت به تهران، خانواده سعی در ترغیب وی به بازگشت 
مجدد به اروپا و تحصیل در یکی از رشته های منتخب و 
مورد عالقه ی شخص او می نمودند اما هدایت پس از رد 
کلیه ی این پیشنهادها، در نهایت در سمت یک کارمند به 
استخدام بانک ملی ایران درآمد. او همواره از شغل کارمندی 
در بانک ناخشنود بود و این حرفه را مالل آور و پرزحمت 

توصیف می کرد.
 هدایت، عضو ارشد و محوری یک گروه چهار نفره متشکل 
از برخی روشنفکران جوان نظیر مجتبی مینوی)محقق(، 
شمار  به  )شاعر(  فرزاد  مسعود  و  )نویسنده(  علوی  بزرگ 
می رفت.5 پس از چندی، شماری از دیگر دوستان هدایت 
همچون محمد مقدم، ذبیح بهروز، عبدالحسین نوشین، ش(
شیراز پور) پرتو و برخی دیگر نظیر پرویز ناتل خانلری و 
غالمحسین مینباشیان نیز به این گروه پیوستند. قلم هدایت 
با سانسور همراه بود و وی تا سال 1315 میان برخی امور و 
مشاغل دفتری و وزارت اقتصاد( اداره ی کل تجارت)، وزارت 
خارجه و شماری از شرکت های ساختمانی دولتی، رفت و 

آمد داشت. 

پاریس اعالم نموده است
4- وی در طول اقامت  4 ساله ی خود در فرانسه بسیار فعال بود و کتاب »فواید گیاهخواری«را 
نیز طی همین دوره تالیف نموده است. هدایت پس از مشاهده ی صحنه ی ذبح و کشتار وحشیانه 
ی یک شتر در زندگی شخصی خود به گیاهخواری روی آورده بود. رویدادی که وی را به نگارش 
نخستین اثر تالیفی اش یعنی«انسان و حیوان« ترغیب نمود. نوعی متن ساده و مبتدیانه با محوریت 
نقد و نکوهش ظلم و خشونت علیه حیوانات. از دیگر آثار تالیفی هدایت می توان به مادلن، زنده به 
گور، اسیر فراموشی، حاجی مراد، افسانه ی آفرینش و رمان تاریخی«پروین دختر ساسان« اشاره 

نمود.
5- رفت بعدها  “ربعا” نامیده شد. عنوان”ربعا “پیشنهاد طنازانه ی فرزاد و برگرفته از 

عنوان”سبعا “ به منظور اشاره به گروهی از مشاهیر و ادبا و نویسندگان ایرانی به کار می رفت.

بوف بینا
نگاهی به زندگی صادق هدایت

 به مناسبت 28 بهمن زادروز خالق بوف کور
قسمت اول
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نه فقط در میان اهل کتاب و قلم که در بین مردم کوچه 
و بازار، کمتر کسی است که دست کم یک بار نام صادق 
هدایت را نشنیده باشد.1 یا آثار پرکشش و تاثیرگذارش چون 
بوف کور، پروین دختر ساسان و ... و یا سرانجام زندگی اش 
آن قدری متفاوت بودند که نظر هر شهروندی را به خود 
جلب کند. با این حال هدایت از مسایلی می گفت و می 
نوشت که کمتر مورد توجه بدنه جامعه ایران بود. از این رو 
محل تعجب نیست که با نداری و انزوا دست و پنجه نرم می 
کرد. در نوشتار پیش رو به مناسبت 28 بهمن زادروز صادق 

هدایت، به سرگذشت بوف بینای ادبیات ایران می پردازیم.

صادق هدایت؛ ابتدای زندگی 
صادق هدایت متولد 1281خ، آخرین فرزند هدایت قلی خان 
اعتضادالملک، یکی از مورخان و مشاهیر برجسته ی ادبی و 
از نوادگان رضاقلی خان هدایت بود که مناصبی همچون 
ریاست دفتر نخست وزیری ایران و ریاست آکادمی نظامی را 
نیز بر عهده داشت.2 صادق هدایت پس از تکمیل تحصیالت 
ابتدایی خود در مدرسه ی علمیه و پیش از ابتال به نوعی 
عارضه ی عفونی چشمی که وی را وادار به ترک تحصیل 
نمود، به دارالفنون رفت؛ پس از یک سال وارد مدرسه ی 
مسیحی-فرانسوی سنت لوییس تهران گردید و به فراگیری 
زبان و ادبیات فرانسه پرداخت. هدایت همراه با 9 دانشجوی 
دیگر، به منظور تحصیل در مقاطع تکمیلی، عازم اروپا شد. 
ابتدا برای تحصیل در رشته ی عمران )راه و شهرسازی( 
به شهر »خنت” بلژیک سفر نمود و در پی عدم موفقیت 
در دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب، پس از یک ماه 
جهت فراگیری معماری به پاریس منتقل شد.3 هدایت طی 

1- متن حاضر ترجمه ای است از
www.iranicaonline.org   HEDAYAT, SADEQ i. LIFE AND WORK 
2- بسیاری از اعضای خاندان هدایت، از مقامات دولتی و نظامی قرن نوزدهم و بیستم میالدی در 

ایران بوده اند.
3- گرچه هدایت، شخصا شرایط آب و هوایی نامساعد در بلژیک را علت اصلی مهاجرت خود به 

ترجمه: شایسته ساسانی مقدم
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زیبای  هنرهای  دانشکده ی  در  مترجم  عنوان  به  هدایت 
دانشگاه تهران، مشغول به کار شد. نوعی موقعیت شغلی که 
عالوه بر فشار و حجم کاری نسبتا اندک، مجال فراغتی کوتاه 

را نیز برای وی فراهم می ساخت.8 
هدایت همچنین یکی از اعضای انجمن سخن بود. از جمله 
نشریات بسیار تاثیرگذار ادبی آن دوره که بوسیله ی یکی از 
دوستان وی، پرویز ناتل خانلری، اداره و منتشر می گردید. 
این حرفه اگرچه عواید و درآمدی در پی نداشت اما ضمن 
اغنا و ارضای استعدادها و عالیق شخصی هدایت، منجر به 
ارتقای اعتبار و جایگاه ادبی و نیز بینش ذهنی و فکری وی 
گردید. شماری از آثار هدایت در سال 1319 مشتمل بر 
برخی مقاالت، ترجمه ها و داستان ها، برای نخستین بار 
در نشریه ی سخن منتشر و مطرح گردیدند .مجوز عملکرد 
از عزل رضاشاه منجر به رشد  آزادانه ی مجالت و... پس 
فعالیت های سیاسی، اجتماعی و ادبی گردید. گروه ها و 
چپ  جریان  محور  حول  جامعه  گرای  تجدد  های  بخش 
گردهم آمده بودند اما تا آن زمان هنوز حزب توده به نحوی 
هدایت،  آقا«  »حاجی  داستان  بود.  نگرفته  شکل  رسمی 
روایتگر زندگی شخصی بازنشسته، طماع و حیله گر به نام 

8- هدایت همچنین یکی از اعضای انجمن سخن بود.
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هدایت در مسیر نویسندگی
جهت  )پرتو(6  دوستانش  از  یکی  دعوت  به  که  هنگامی 
بازبینی فیلمنامه ی که بنا بود فیلمی از آن در بمبئی ساخته 
شود، به این شهر سفرنمود، نخستین اثر بزرگ و مشهور 
خویش یعنی”بوف کور”را منتشر کرد که در قالب 13 نسخه 
ی دست نویس، تجدید نگارش یافته و در میان دوستان و 
آشنایان وی توزیع گردید. بنا به اظهارات مصطفی فرزانه، 
وی این کتاب را طی دوران اقامت خویش در پاریس نوشته 
اما در آن برهه ی زمانی خاص مجال و امکان انتشار آن را 
نیافته بود. هدایت در بمبئی زبان فارسی میانه و پهلوی را به 
همراه بهرام گور طهمورس آنکلساریا، یکی از محققین زبان 
فارسی فراگرفت .پس از بازگشت به ایران در سال 1317 
هدایت بار دیگر به امور دفتری و اداری پرداخت تا اینکه در 
نهایت یکی از دوستان او، ستوان مینباشیان، وی را به سمت 
ریاست دفتر اداره ی موسیقی کشور منصوب نمود.7 هدایت 
همچنین یکی از اعضای ارشد هیئت موسس و تحریریه ی 
از  بود. پس  این مجموعه تحت عنوان مجله ی موسیقی 
حمله ی متفقین به ایران و پایان سلطنت رضاشاه پهلوی در 
سال 1320 و به دنبال آن تعطیلی دفتر و مجله ی موسیقی، 

6- نایب کنسول ایران در بمبئی هندوستان بود
7- این نهاد زیر نظر ریاست مجموعه و با دستور رضاشاه در سال 1317 به منظور ایجاد نوعی 
تحول بنیادین در موسیقی ایران، بر مبنای اصول و قواعد موسیقی غربی، تاسیس گردیده بود.
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عمال به یک تبعیدی درون سرزمین و دنیای شخصی اش  
مبدل ساخت. دوستان و همکاران نزدیک وی همچون فرزاد 
و مینوی به انگلستان نقل مکان نموده بودند. نوشین و علوی 
به سبب گرایش های چپ گرایانه و فعالیت در حزب توده 
در زندان به سرمی بردند و یکی از دوستان نزدیک وی، رضا 

جرجانی نیز به نحوی ناگهانی فوت کرده بود.
 هدایت با هیچ یک از اعضای خانواده خویش روابط نزدیکی 
نداشت؛ شاید بتوان یکی از علل این امر را در نوعی حس 
شرمندگی خانواده وی نسبت به سبک زندگی، رویکردهای 
چپ گرایانه و جسارت و بی پروایی ادبی و بیانی هدایت 
جستجو نمود. او برای مدتی، هیچ اثر بزرگی ارائه نکرد که 
این امر نیز از جمله علل تشدید افسردگی و انزوای وی به 
شمار می رود. آثار هدایت همگی پس از اعمال سانسور و 
ممیزی منتشر شده و عمدتا در آمد و عواید چندانی نیز 
برای او به همراه نداشتند. هدایت احساس می کرد که نادیده 
انگاشته شده و نویسندگان و ادبای سنتی نیز در حال تقابل 
و نوعی تالفی نسبت به تعابیر نامانوس، بیانات و الفاظ کنایه 
آمیز و برخی مضامین توهین آمیزی بودند که در غالب آثار 
وی از جمله داستان طنزآمیز »وغ وغ ساهاب« به چشم می 
خورد. هدایت تقریبا نسبت به کلیه ابعاد زندگی معاصر و 
سنتی ایرانی نظیر موسیقی، آشپزی، عقاید مذهبی، آداب 
و سنن نظری و عملی حیات اجتماعی و سیاق سیاسی و 
حکومتی احساس انزجار و تنفر می نمود و غالبا القاب و 
پلید،  چرکین،  منفور،  عمومی،  مستراح  همچون  عباراتی 
گورستان پست و سخیف را به منظور توصیف وضعیت ایران 

به کار می برد.
 او درآمد کافی نداشت و طی مدت زمانی طوالنی هیچگونه 
تالیفاتش نداشت.  انتشار  با ناشران معتبر جهت  همکاری 
انتشار یکی از آثارش به نام  از  عالوه بر این هدایت، پس 
“محلل« و جدالی حقوقی در رابطه با یکی از ناشران، تحت 
تخلص و عنوانی مستعار فعالیت می نمود. هدایت امیدوار بود 
که از طریق دوستی قدیمی که از دیپلمات های ارشد ایران 
در فرانسه10 بود، در پاریس مشغول به کار شود. فشارهای 
روحی گوناگونی که هدایت باالخص در اواخردهه ی1320 
متحمل گردیده بود، منجر به تشدید افسردگی، پناه بردن او 
به الکل و مواد مخدر و در نهایت خودکشی وی در فروردین 
ماه سال 1330 گردید. هدایت در سال 1329و پس از فروش 
کتاب هایش، با امید به یافتن شغل وگذران زندگی کنار 

10- حسن شهید نورایی
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حاجی ابوتراب است که به واسطه ی نادانی و جهالت مردم، 
به مقام و سود هنگفتی دست یافته بود. این داستان تا حدی 
توده شباهت  انداز آتی حزب  به ماهیت سیاسی و چشم 
داشت. هدایت به حزب توده نپیوست اما دوستان زیادی در 
میان روشنفکران و فعاالن این حزب داشت؛ افرادی همچون 
احسان  ملکی،  خلیل  نوشین،  عبدالحسین  علوی،  بزرگ 
طبری و جوانانی نظیر جالل آل احمد. هدایت از همفکری و 
توافق نظری نسبی با خط مشی سیاسی جناح اصالح طلب 
حزب توده برخوردار بود که در سال 1327 به کلی از جرگه 
ی اصلی این حزب جدا گردید. او چندین بار به دوستان چپ 
گرای خود اجازه داد تا از منزل شخصی وی به عنوان محل 
برخی مالقات ها و جلسات مخفیانه ی خود استفاده نمایند. 
گرچه وی شخصا منتقد سیاست های کلی حزب توده بود 
و در غالب بحث های حضوری و جدال های لفظی حضوری 
بود و   9VOKS انجمن اعضای  از  پررنگ داشت. هدایت 
برخی آثار وی نیز در نشریه ی وابسته به این تشکل، نشریه 

پیام نو، منتشر گردیده بود.
 براساس برخی اظهارات علوی، هدایت درخواست های مکرر 
عباس اسکندری، از عناصر فعال حزب توده و سردبیر روزنامه 
ی سیاست را مبنی بر همکاری با این نشریه رد نموده بود 
اما بعدها به نحوی جسته و گریخته به مساعدت سران جدید 
حزب پرداخته است. برخی از داستان های وی مانند “آب 
زندگی” از طریق روزنامه ی مردم منتشر گردیدند که یکی 
از سه نشریه ی اصلی حزب توده به شمار می رفت .حمایت 
حزب توده از شورشی مشابه تحرکات شوروی در آذربایجان، 
به سال 1324 که به بروز درگیری ها و تنش هایی درون 
حزب که طی یکسال به فروپاشی آن انجامید، هدایت را 
به شدت آزرده خاطر ساخت. هنگامی که منتقدان حزب 
توده به رهبری خلیل ملکی، یکی پس از دیگری از حزب 
جدا شدند، هدایت که روزی این جریان را به عنوان نهضتی 
پیشگام می ستود نیز کامال با ماهیت و اصول و ساختار آن 

بیگانه گردید. 

هدایت؛ تبعیدی در سزمین مادری
هدایت همواره یکی از منتقدان جدی و آزاداندیش سیاست 
های سنتی و سنن فرهنگی و اجتماعی ایران بود. شکست 
هدایت به همراه سایر روشنفکران حزب توده موجب انزجار 
و انحراف و ناکامی فردی آنان گردید به گونه ای که وی را 

9- انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی 
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این بار اما با بستن و مسدود نمودن کلیه پنجره ها و مجاری 
تهویه ی آپارتمان و باز نمودن شیرگاز از موفقیت آمیزبودن 
خودکشی خود اطمینان حاصل نمود. جسد وی پس از یک 
هفته در گورستان پرالشس پاریس به خاک سپرده شد. 
هدایت مردی نسبتا قدبلند بود. همواره عینکی با فریم گرد 
بر چشم داشت و در انتخاب نحوه ی پوشش و رفت و آمد 
نیز محافظه کارانه عمل می کرد. هدایت در سال های دهه 
1320 اغلب شب ها به کافه نادری یا کافه فردوس می رفت، 
جایی که به همراه شماری از هم قطارانش همچون حسن 
قائمیه، صادق چوبک، رضا جرجانی، جمشید مفتاح و برخی 
دیگر نظیر عباس و فریدون هویدا، گرد هم آمده و اوقات 
عصرگاهی خود را با گپ و گفت سپری می نمودند. هدایت 
شخصیت متمایزی در میان آن جمع بود. وی به موسیقی 
کالسیک و غربی عالقه داشت و در کنار شهید نورایی، استاد 
مردی  که  و جرجانی،  تهران  دانشگاه  دانشکده ی حقوق 
آرام و عالقمند به هنر و عکاسی بود، جلسات و محافلی 
با محوریت موسیقی برگزار می کردند. سرپرستی این گروه 
در سال 1327 پیش از سفر تحصیلی و مطالعاتی هدایت به 
انگلستان، به احسان یار شاطر واگذار گردید. هدایت هرگز 
ازدواج نکرد و همواره زندگی یکنواخت و بی روحی داشت. 
نوعی احساس سردرگمی، پوچی و افسردگی درونی که در 
پس نقابی از طنازی ادبی و لفاظی بی پرده و نقادانه مستتر 

گردیده بود. 
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برخی دوستان در اروپا، عازم پاریس شد. شهید نورایی نیز 
مجوز  چهار ماه مرخصی درمانی از دانشکده ی هنرهای زیبا 
را پیش از وی دریافت بود. از آنجایی که دریافت جواز اقامت 
در فرانسه و یا اخذ ویزای سوییس )محل اقامت جمال زاده( 
امری دشوار بود و امکان سفر به لندن )محل اقامت فرزاد( 
نیز وجود نداشت، امیدواری هدایت نیز دیری نپایید. شهید 
نورایی مبتال به سرطان بود و تالش ها جهت یافتن شغلی 
مرتبط با تدریس برای هدایت نیز احتماال به علت اینکه وی 
فاقد مدارک تحصیلی آکادمیک بود، عمال بی نتیجه ماند. در 
بهار 1330 دوره اقامت هدایت به اتمام رسید و وی همچنان 
مدت  طوالنی  گذران  برای  درآمدی  و  اقامتی  مجوز  فاقد 
زندگی در پاریس بود. عالوه بر این برخی نزدیکان و آشنایان 
هدایت نیز، پس از قتل فجیع شوهر خواهرش، نخست وزیر 
رزم آرا، وی را سرزنش و طرد نموده بودند. همانگونه که از 
محتوای گفتگوی وی با برخی دوستانش در واپسین روزهای 
حیات به وضوح می توان دریافت، هدایت پیرامون خودکشی 
به نحوی نسبتا جدی اندیشیده بود. به نظر می رسد بیماری 
دوست قدیمی وی، شهید نورایی و نیز مرگ فجیع شوهر 
خواهرش، ضربات روحی نهایی را به روان هدایت وارد ساخته 
بودند. پیکر بی جان صادق هدایت به تاریخ 19 فروردین 
نورایی، در  از مرگ شهید  تنها 2 روز پیش  ماه 1330 و 
آپارتمان استیجاری وی یافت شد. او پیشتر نیز  یک بار قصد 
خودکشی در رودخانه مارن را داشت که نجات یافته بود. 
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کتاب ره آورد هند: برگردان هفت منت پهلوی به فارسی به سفر چند ماهه 
صادق هدایت به هند و فراگیری زبان و خط پهلوی در آن کشور اشاره دارد.
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که این متون پهلوی را به فارسی نوین ترجمه کرد. کیفیت 
ترجمه ها نسبت به زمان خودش از سطح خوبی برخوردار 
کرد.  پیشنهاد  او هم چنین سبک خواندن جدیدی  است. 
هدایت مالحظاتی نسبت به تمام تک نوشته های پیشین  
پهلوی انجام داد و در موارد الزم از آن ها انتقاد می کرد. برای 
مثال، در ترجمه او از شهرستان های ایران شهر )قطعه25(، 
به درستی ترجمه مارکوارت15، که دیوار اعراب16 را خلیج 
فارس در نظر گرفته بود، زیر سوال برد. پانویس های او در 
جیزیستیگ ابالیش مهم هستند، گاهی اوقات حتی فراتر 
از آن هایی که بوسیله ی چاچا17 ایجاد شده اند. هرچند، 
تمام ترجمه های هدایت بر اساس کارهای قبلی آنکلساریا 
در کارنامه اردشیر بابکان و تفسیر بهمن یسن؛ اچ. چاچا 
در جیزیستیگ ابالیش؛ جی.مارکوارت در شهرستان های 
ایران شهر؛ جی.مسینا18 در یادگار زریران19 و ای.دبلیو.وست20 
مقاله  است. هدایت هم چنین  بوده  در گزارش گمان شکن، 
ای در مورد خط فارسی پهلوی21 و مقاله ای دیگر درباره 
هنر ساسانیان22 نوشته است. هم چنین یادداشتی به زبان 
 Le Voile فرانسه با عنوان"جادوگری در ایران"23، در مجله
به  آنکلساریا چاپ شد]4[،  درگذشت  آگهی  در   d’lsis24

رشته تحریر درآورد. ابراهیم پورداوود هدایت را برای ترجمه 
هایش از متون پهلوی، مورد تحسین و تمجید قرار داد. آن چه 
که در مورد این متون مشهود است، این است که بخش 
اعظم آن ها ها به وسیله جامعه زرتشتی در دوران ابتدایی 
اسالم نوشته شده اند، حقیقتی که تاثیر عمیقی بر روی 
دیدگاه هدایت از اعراب و اسالم داشت. فعالیت های اولیه 
هدایت در این زمینه باعث برافروختگی حس ملی گرایی در 
او شد که در برخی از رمان های بعدی او به وضوح به چشم 
می خورد. حتی دیدن عناصر موازی بین دیدگاه زرتشتیان 

درباره آخرالزمان و پایان کار هدایت، امکان پذیر است.
منابع:

Bahārlu, p. 716
Bahārlu, in Hedayat, 1993, p. 708 
Bahārlu, in Hedayat, 1993, p. 713; letter written by Hedayat to Minovi 
 Majmuʾe-ye neveštehā-ye parākanda-ye Ṣādeq Hedāyat, 1344; Amir Kabir Publishers, 
.2nd ed

Markwart 
Wall Of the Arabs(war ī tāzigān -16(  در حمالت شاپور دوم از پادشاهان ساسانی به 
سرزمین های شرقی عرب، دستور داده شد تا برای جلوگیری از یورش اعراب به ایران در مرزهای 

خشکی دیواری کشیده شود که به دیوار اعراب معروف شد.
Chacha
G. Messina
Zarērān ī Ayādgār
E. W. West
Ḵaṭṭ-e Pahlavi wa alefbāye ṣawti,” Soḵan 2/8-9, 1945
Honar-e Sāsāni dar ḡorfa-ye medālhā,” Soḵan 3/5, 1946“
La magie en Perse
Isis, no. 79, January 1926’d Voile Le

ترجمه هایی از هدایت
نگاهی به ترجمه های صادق هدایت از متون پهلوی

23

فرهنگ و هنر

صادق هدایت در سال 1936 به هند سفر کرد و برای کمتر 
از 2 سال، به امید سکونت دایمی در آنجا اقامت گزید. در 
بمبئی1، در کنار محقق پارسی مشهور، بهرامگور تهمورس 
آنکلساریا2، به مطالعه و یادگیری فارسی پهلوی3 و پاژند4 روی 
آورد. به طور کلی احساس هدایت نسبت به آنکلساریا مثبت 
بود و او را از بسیاری همکاران اروپایی اش آگاه تر و با سوادتر 
می دانست ]1[. هدایت هفته ای دو یا سه جلسه در کالس 
های آنکلساریا شرکت می کرد]2[. در همان زمان آنکلساریا  
از هدایت خواست که به او در تبدیل تعدادی متن پهلوی به 
فارسی نوین و تهیه فرهنگنامه برای فارسی پهلوی، کمک 
کند]3[. این همکاری منجر به ترجمه چندین متن پهلوی 
به فارسی امروزین شد. اگرچه الزم به ذکر است که بیشتر 
این متون پیشتر بوسیله ی آنکلساریا به انگلیسی ترجمه 
شرح  ابالیش5،  جیزیستیگ  شامل  متون  این  بودند.  شده 
فرخزادان7 رهبر  آذرفرنبغ  و  زندیک6  بین یک  مناظره ای 
ایران شهر8، بلندترین  جامعه ی زرتشتیان؛ شهرستان های 
زبان فارسی پهلوی؛ جاماسب  متن جغرافیایی موجود در 
نامه9، که متنی مربوط به آخرالزمان است؛ شکند گمانیک 
ویچار یا گزارش گمان شکن10، بحث و گفت وگویی در برابر 
عقاید و مکاتب دهریس11،آیین مانوی12، یهودیت، مسیحیت 
و اسالم؛ کارنامه اردشیر بابکان13، رمانی تاریخی که حرفه و 
زندگی بنیان گذار سلسله ی ساسانیان را شرح می دهد؛ زهن 
وهمن یسن یا تفسیر بهمن یسن14، که یک متن دیگر در 
مورد آخرالزمان، می شود. هدایت اولین فارسی زبانی بود 
Bombay
Anklesaria Tahmuras Bahramgor
Middle Persian
Pazand
Abālīš Gizistag
Zandiq
Farroxzādān ī Ādurfarnrbag
Ērānšahr ī Šahrestānīhā
jāmāspig ī Ayādgār
wīzār-gumānīg Škand
Dahris
Manichaeism
Pābagān ī Ardašīr ī nāmag-Kār
Yasn Wahman ī Zand
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بدون مقصود معینی از میان کوچه ها
بریده ای از بوف کور اثر صادق هدایت

»بدون مقصود معینی از میان کوچه ها، بی تکلیف از میان رجاله هایی که همه آن ها 
قیافه های طامعی داشتند و دنبال پول و شهوت می دویدند می گذشتم. من احتیاجی به 
دیدن آن ها نداشتم چون یکی از آن ها مناینده باقی دیگرشان بود. همه آن ها یک دهان 
بودند که یک مشت روده به دنبال آن ها آویخته و منتهی به آلت تناسلی شان می شد… 
به من چه ربطی داشت فکرم را متوجه زندگی احمق ها و رجاله ها بکنم، که سامل بودند و 
خوب می خوردند، خوب می خوابیدند و خوب جامع می کردند، و بال مرگ هر دقیقه به 

رس و صورتشان سائیده نشده بود.« 
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خالصه: اینجا یکسری رازه، که نباید برمال بشه تا خیلی ها زنده بمونن.و...
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