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"بغ بزرگ است اهورامزدا، که این جهان را آفرید، که آن جهان را آفرید، که 
مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید."

باقری خلیلی علی اکرب، شادی در فرهنگ و ادب ایرانی، مطالعات ملی، سال هشتم، شامره 2، سال 1386، ص 54

سخن آغازین
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"دروغ در میان ایرانیان بسیار متداول است." "مردم ایران 
مردمی عصبی هستند." "از جامعه ایران به عنوان غمگین 
ترین جامعه انسانی در جهان یاد می شود." این عبارات از 
جمله متداول ترین جمالتی است که در گوشه و کنار می شنویم، 
می خوانیم و عموما بدون پرسشگری می پذیریم. با این حال 
باید پرسید چه میزان این گزاره ها با حقیقت جامعه ی ایران 
نسبت دارد؟ آیا می توانیم فرهنگ ایرانی را فرهنگ گریه 
بدانیم؟ آیا فرهنگ و تاریخ ایران زمین، برغم خشونت ها و خون 
ریزی ها، فقط با غم و اندوه قابل توضیح و تفسیر است؟ آیا 
بین فرهنگ ایرانی و شادی تناسبی دیده می شود؟ اساسا 
شادی چیست و این مهم چه تعریف و جایگاهی در فرهنگ 
ایرانی دارد؟ اگر شادی را برداشت و تلقی یا حس خوبی از 
زندگی،1 تعریف کنیم در آن صورت می بایست پرسید کدام 
منبع یا منابع شادی در فرهنگ ایرانی محسوب می شوند.  
البته در این نوشتار قصد نداریم تا به تنوع و تفاوت تعاریف 
از شادی بپردازیم بلکه هدف نگاهی است گذرا به جایگاه 
تاریخی مقوله شادی در فرهنگ و هویت ایرانی. از طرفی 
امروزه برگزاری بسیاری از این جشن ها به وادی فراموشی 
سپرده شده است، با این حال شناخت عناصر هویتی ما 
ایرانیان مانند جشن ها و آداب و رسوم، می تواند به درک 

موقعیت و تالش برای ساختن آینده ای بهتر بیانجامد.

منابع شادی در فرهنگ ایرانی
"برخی موفقیت را رمز شادی می دانند، برخی دیگر معتقدند 
همه چیز به خود آدمی بستگی دارد و طرز فکر و نگرش او. 
برخی دولت را رش و قدرت را عامل همه بدی ها و ناشادی ها 
می شامرند و برخی شادی را هدیه الهی می شناسند. برخی 
شادی را در لذت جستجو می کنند و برخی دیگر در ریاضت 

و عبادت و داشنت رابطه غنی با خداوند و عامل ملکوت."2

1- فاضلی نعمت اهلل، مولفه های فرهنگی و اجتماعی شادی، فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي، 
سال ششم، شماره بیست و سوم، تابستان 96، ص 34

2- همان، ص 34
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فرهنگ ایرانی فرهنگ شادی
درباره جایگاه شادی در فرهنگ و هویت ایرانی

سخن آغازین
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مری بویس3 درباره جایگاه شادی در فرهنگ ایرانی می گوید: 
"در روزگاران کیش کهن، ایران سرزمین نشاط و عبادت 
بود."4 بررسی منابعی چون شاهنامه فردوسی و متون دینی 
ایران باستان، گواه توجه به جشن و شادی در فرهنگ ملی 
ایرانیان است. "بر اساس باورهای زرتشتی جشن و جشنواره 
از خصایص ویژه کیش زرتشتی است. در این کیش تکلیف 
شادبودن و نشاط داشتن از واجبات دینی است... طبق اصول 
آن کیش... اندوه از وجوه مشخصه اهریمن است. پس تمام 
اعیاد مذهبی همراه با ضیافت، سرود، پایکوبی و بسیاری 

آداب و رسوم لطیف و ظریف دیگر بود. 
ييك شارسانی برآورد شاه // پس از برزن و كوی و بازارگاه

به هر برزنی جشنگاه سده // همه گرد بر گردش آتشكده"5

در حقیقت دین یا آیین هر ملتی به نوعی آیینه عقاید و 
جهان بینی آن مردمان است. به همین جهت نوع نگرش 
ایرانیان به عناصر طبیعت و زندگی موجب شده بود تا از 
هر روزنه ای برای شادی و پایکوبی بهره ببرند. نوروز، سده، 
یلدا، چهارشنبه سوری، سپندارمذگان، خّرم روز، گاهنبارها، 
و  بهمنگان  آذرگان  آبانگان،  مهرگان،  تیرگان،  فروردگان، 
... برخی از مهم ترین جشن های ملی ایرانی محسوب می 
شدند که هر یک مناسبت و فلسفه خاص خود را داشتند. 
به باور مری بویس نوروز به عنوان شادترین جشن ایرانیان 
است، »آن را هم یادبود عصر طالیي گذشته و هم مژده 
بازگشت عصر طالیي آینده مي خواند و ویژگي نوروز را در این 
مي داند که از تولدي دوباره، از امید و آرزو، از نشاط و سرور 
خبر مي آورد.«6 در کنار آیین هایی چون نوروز که بیشتر 
جنبه دنیوی داشته اند، جشن های گاهنبار قرار می گیرند 
که هدف از برگزاری آن ها ستایش خداوند و در حقیقت 

شکرگزاری بوده است:
1- میدیوزرم=  برابر با 15 اردیبهشت؛ به مناسبت آفرينش آسامن

2- میدیوشـم = برابر با 15 تیر؛ به مناسبت آفرينش آب

3- پـتیه شـهیم = برابر با سی ام شهریور؛ به مناسبت آفرينش زمني.

4- ایارسم = برابر با سی مهر؛ به مناسبت آفرينش رستنی ها.

5- میدیارم = برابر با بیست دی؛ به مناسبت آفرينش جانداران 

3- استاد انگلیسی زبان های ایرانی و مطالعات زرتشتی
4- باقری خلیلی علی اکبر، شادی در فرهنگ و ادب ایرانی، مطالعات ملی، سال هشتم، شماره 

2، سال 1386، ص 54
5- همان، ص 58
6- همان، ص 59

)گاو و گوسفند(
6- همسپثمیدیه = پنج روز پایانی سال؛ به مناسبت آفرينش انسان7

نگاهی دقیق تر به دالیل و فلسفه جشن های ایرانی، اهمیت 
ایرانی را  انسانی در فرهنگ  ابعاد مختلف وجوه  به  توجه 
روشن می سازد. از یک سو نوروز هم نماد دگرگونی طبیعت 
است هم فرصتی است برای با هم بودن و اوقات را به خوشی 
گذراندن و از سوی دیگر شاهد گاهنبارها هستیم که جنبه 
معنوی و روحانی داشته اند. بر این اساس می توان نگرش 
ایرانیان، مشخصا در دوران باستان را تلفیقی از توجه به 
مسایل دنیوی و اخروی دانست که وجه مشترک غالب آن 
ها رقص، موسیقی، آواز و در یک کالم شادی بود. اینکه 
ایرانیان برای خنک شدن هوا )جشن خزان به مناسبت پایان 
تابستان و آغاز تغییر هوا به سرما(، تحویل سال )نوروز(، روز 
زن )سپندارمذگان( و ... جشن برگزار می کردند می تواند 
نشان دهنده رویکرد عمومی نسل های گذشته به زندگی 
باشد. جایی که هر تغییری در طبیعت یا حیات اجتماعی به 

مثابه ی فرصتی برای شاد زیستن محسوب می شد. 

7- همان، ص 58
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بر اساس باورهای زرتشتی جشن و جشنواره از 
خصایص ویژه کیش زرتشتی است. در این کیش 
تکلیف شادبودن و نشاط داشنت از واجبات دینی 
وجوه  از  اندوه  کیش...  آن  اصول  طبق  است... 
مشخصه اهریمن است. پس متام اعیاد مذهبی 
همراه با ضیافت، رسود، پایکوبی و بسیاری آداب 

و رسوم لطیف و ظریف دیگر بود. 



پیشنهاد

6

هویت، شادی و توسعه
معرفی کتاب جشن های ایرانی اثر آندرانیك هویان 

با توجه به اهمیت شناخت فرهنگ ایرانی 

در رابطه با جشن های ایرانی کتاب های متعددی 
نوشته شده است. شاید این مهم بتواند به بررسی 
بیشتر اهمیت شادی در فرهنگ ایرانی از زوایای 
به  نهایت  ای که در  مقوله  مختلف کمک کند. 
شناخت انسان ایرانی و تلقی او از جهان اطرافش 
می انجامد. بویژه اگر ایرانیان طالب آن باشند که 
وضع موجود را بهبود بخشند ناگزیراند تا خود را 
بهتر و بیشتر از پیش بشناسند. شناخت کیستی 
ملت،  دیگر هویت یک  تعبیری  به  یا  ملت  یک 
گامی بزرگ در جهت وحدت ملی و اجماع عمومی 
جهت بهبود و اصالح است. خاصه اگر اصالحات را 
در حوزه سیاست محدود و محصور ندانیم و توجه 
به زیر ساخت های فرهنگی را اولویت قرار دهیم. 
به بیانی دیگر تغییرات بنیادین را که بلندمدت و 
سخت است بر خوشی های زودگذر و به تعبیری 
"بیالن محور" ارجح بدانیم. در حقیقت با تکیه 
بر هویت می توان معتمد به نفس عمل کرد. اگر 
انسان احساس تعلقی به آب و خاک نداشته باشد 
نمی تواند در جهت بهبود آن گامی بردارد. بخشی 
از این احساس تعلق در شناخت و کسب آگاهی و 
بخشی دیگر نیز در مسئولیت پذیری قابل جستجو 
است. جایی که شهروندان جدا از شناخت خود 
و مردمان دیگر آن سرزمین، با تکیه بر شناخت 
و آگاهی و نه تعصب و غرض ورزی، طرحی نو 
درخواهند انداخت. در این راستا شناخت آداب و 
رسوم و بویژه جشن ها می تواند ما را در دستیابی 
به این مهم یاری رساند. کتاب جشن های ایرانی 
اثر آندرانیک هویان یکی از چندین پژوهشی است 
که در زمینه یادشده با هدف معرفی فرهنگ ایرانی 

صورت پذیرفته است.

***

کتاب جشن های ایرانی به قلم آندرانیک هویان و 
با ویراستاری شهرناز اعتمادی، بوسیله مرکز نشر 
دانشگاهی در 120 صفحه به چاپ رسیده است. 
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"مشکالت خود را به تکه های قابل مدیریت تقسیم کنید. باورتان منی شود 
که با قدم های کوچک چه کارهایی می توانید بکنید. نکته در این است 
که به حرکت ادامه دهید. فعال باشید و بر روی اهداف خود به جای کار 

دیگران، مترکز کنید."

Julia Shih

اقتصاد  و کارآفرینی
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تا کنون پیش آمده که در مراسمی کاری شرکت کنید و 
تنها خانم حاضر در جمع باشید؟ به هنگام برقراری ارتباط 
و تاثیر گذاشتن بر دیگران، در اقلیت بودن کار را دشوار 
می کند. زنان در محیط های کاری به ویژه آن هایی که 
غالبا مردان حضور دارند، مثل جلسات بنیان گذاران و یا 
رویدادهای شبکه سازی1، با چنین مشکالتی دست و پنجه 
نرم می کنند. به خوبی به یاد دارم ده سال پیش، زمانی که 
به تازگی کارآفرینی را آغاز کرده بودم، تنها خانم حاضر در 
اکثریت جلسات بودم. پوشش مردانه داشتم، از حاالت و 
لحن های مردانه استفاده می کردم. در صدر می نشستم 
تا بتوانم دیده شوم و حتی از نوشیدنی های مردانه مثل 
اسکاچ2 می نوشیدم تا در جمع پذیرفته شوم. اما محیط 
آن جلسات در حال تغییر است. زنان بیشتری در نقش 
بنیانگذار در دنیای کسب و کار در حال ظهوراند.  به هر حال 
امروزه زنان بیشتری به دنبال یافتن بازار های مناسب برای 
عالقه و اشتیاق خود هستند، عنصری که شانس موفقیت را 

افزایش می دهد.

Julia Shih؛ مبارزه برای تغییر
عرصه  در  گام  که  است  زنانی  از  یکی   Julia Shih
 body & او،  جدید  شرکت  است.  گذاشته  کارآفرینی 
soul )بدن و روح( خود را وقف ساخت محصوالتی طبیعی 
و  بهبود  به  )کانابیدیول( کرده است که    CBDو حاوی
پیشرفت عملکرد کمک می کند. هدف شرکت این است 
 Driven By Passion, More Women Are متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از *
www.forbes.com   Founding Startups And Succeeding

1 - مراسمی که هدف اصلی آن ایجاد ارتباط بین افراد حاضر در جمع است
2- مخلوطی از ویسکی و یخ

که ورزشکاران در هر سنی سخت تر تمرین کنند، سریعتر 
بهبود یابند و عملکرد خود را به حداکثر برسانند. Julia یک 
بازیکن بسکتبال است که تجربه لذت بازی درگیرانه و نیز 
درد چندین مصدومیت را دارد. پس از پشت سرگذاشتن 
پنج عمل جراحی زانو من جمله برداشتن مینیسک پای 
چپش قبل از 18 سالگی، سرنوشت او به نظر مشخص می 
آمد؛ خوردن قرص های ضد التهاب تا آخر عمر. او که از 
دردهای حاصل از مصدومیت هایش ، انگیزه گرفته بود و 
از درمان های بی اثر هم خسته شده بود، شروع به یافتن 
درمان کرد. Julia روی ترکیبات طبیعی با خاصیت ضد 
ماندن  پایدار  برای  راهی  دنبال  به  و  کرد  مطالعه  التهاب 
درمان گشت تا بتواند دوباره به دنیای بسکتبال بازگردد. 
او در آزمایشگاهی اجاره ای، در مواردی تا 2 یا 3 بامداد 
بر روی صدها ترکیب طبیعی و گیاهی برای ساخت کرم 
درمان کننده نهایی مطالعه و آزمایش می کرد. نتیجه مطالعات 
او ساخت یک کرم معجزه گر با پایه ای گیاهی و طبیعی 
برای ورزشکاران بود که بتوانند خود را بدون مصرف مواد 
شیمیایی مضر درمان کنند. محصول نهایی به لطف مواد 
طبیعی و گیاهی خود که غنی از CBD است، باعث تسریع 
روند بهبودی می شود. مشتریان عاشق این محصول شده 
اند و این برند در حال تغییر از یک ایده ی اولیه به یک 

شرکت در حال گسترش است.

کارآفرینی ساده نیست
 بنیان گذاری یک شرکت و ساخت یک محصول از هیچ، 
کار ساده ای نیست. زنانی مثل Julia زندگی پر مشغله ای 
دارند؛ پیش راندن یک شغل موفق نوآورانه و سپس بازگشتن 
به خانه و درست کردن شام برای خانواده! او برای به اینجا 
رساندن شرکتش باید از خودگذشتگی های فراوانی می کرد. 
عطش Julia به موفقیت از عالقه شدید او به کمک به 
دیگران می آید. حال او چهل سال دارد و به حدی خود 
را بهبود بخشیده است که بتواند دوباره به بازی بسکتبال 
ادامه دهد. زمانی که شما بدانید در حال تغییر زندگی دیگران 
هستید، تمامی سختی ها ارزشمند می شوند. Julia می گوید 
که هیچ وقت از شنیدن حرف های مشتریانش که چگونه 
قادر به انجام کارهای گذشته نیستند، اما االن آن کار ها را انجام 

زنان در مسیر کارآفرینی
درباره ی حضور زنان در عرصه ی کارآفرینی 

Julia Shih با نگاهی به زندگی

8

اقتصاد  و کارآفرینی

سروش نقی زاده
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می دهند خسته نمی شود. یکی از داستان های 
الهام بخشی که تعریف می کند، داستان زنی است 
که چهل سال گیتار می نواخت اما به خاطر 
درد آرتروز مجبور به رها کردن موسیقی شد.      
از  استفاده  با  این زن  Julia معتقد است که 
کرم درمانی شرکتشان، توانست بار دیگر به عالقه 
کرم،  کیفیت  بهبود  بر  او  اصرار  بپردازد.  اش 
تهیه گواهی های سالمت برای ایمنی محصول 
و فروش محصولش به بازار های جدید و پشتکار 
فراوان، مواردی است که معنای کارآفرینی را در 
مورد او معنا می بخشد. Julia در مورد زمانی 
می گوید که با 3Mark Cuban مالقات کرده 
بود و با اشتیاق از او خواسته بود که محصول 
معجزه آسایش را به دینک نویتسکی4، ستاره 
 Cuban .مهاجم تیم داالس ماوریکس بدهد
نیز همانند سایر درخواست ها، خواسته او را رد 
کرد. ولی جولیا جواب رد او را به عنوان عامل 
محرک استفاده کرد: »پاسخ منفی Cuban  به 
من انگیزه داد که بتوانم سخت تر کار کنم و 
خودم و شرکتم را به مقام بهتری برسانم که 
بتوانم جواب بله بشنوم. زنان شاغل تمایل دارند 
که از عصبانی یا ناامید دیده شدن، دوری کنند 
تا شاید نتایج زندگی واقعی آنان به جای آنان 
سخن بگویند. Julia مانند زنی است که همواره 
به دنبال بهتر کردن محصول خود و تالش برای 
برای  اجتماعی  به پرستیژ و جایگاه  دستیابی 
برند خود است. او به زنان توصیه می کند که 
به کار خود مفتخر باشند: »از اینکه مردم بدانند، 
خجالت نکشید. در واقع اگر به مردم نگویید، 

شاید مردم هیچ ندانند.«

3- سرمایه گذار آمریکایی و مالک تیم بستکبال داالس ماوریکس
)NBA( 4- بسکتبالیست شاغل در لیگ حرفه بستکتبال آمریکا
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جامعه

من اعتقادی ندارم که جامعه می داند که چه می خواهد. 
این نتیجه ای است که من از حرفه خود بدست آورده ام. 

چارلی چاپلین
بازیگر و فیلمساز انگلیسی
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تقریبا اکثریت بدنه جامعه ایران با بهبود، توسعه و دموکراسی 
موافق است. با این حال اینکه دقیقا چه دریافت و تعریفی 
از این مفاهیم دارند جای تردید بسیار وجود دارد. آیا بدنه 
جامعه ی ایران اصالحات را صرفا به شرکت در انتخابات 
محدود می داند؟ آیا چنین انگاره ای موید باور عمومی به 
اصالح و بهبود در دستگاه قدرت است و نه تغییر در اندیشه 
و رفتار جامعه؟ به عبارتی دیگر چه تعداد از ما ایرانیان خود 
را مشمول اصالحات می دانیم؟ چه تعداد باور داریم اندیشه 
و رفتار شخص یا صنف ما نیازمند بازنگری است؟ در میان 
مردم عادی کوچه و خیابان، با کسی که متفاوت می اندیشد 
و رفتار می کند، چه برخوردی صورت می گیرد؟ در این 
مختصر تالش می کنیم به تعریف و دریافت بدنه جامعه ی 

ایران از اصالحات بپردازیم.

ما خوبیم، دیگران اصالح شوند
چارچوب فکری اکثریت ما ایرانیان به نحوی است که خود 
را بری از خطا و لغزش می دانیم و همه ایرادات و نواقص را 
متوجه غیر.1 آیا جز این است که معتقدیم اصالحات خوب 
است اما نه در صنف یا قشر ما که در دیگری؟ به بیان روشن 
تر اگر پزشک باشیم باور داریم که می بایست از اینترنت یا 
مهارت برنامه نویسی برای طراحی اسنپ یا تپسی استفاده 
کرد اما برای تشخیص سلول های سرطانی چه طور؟ برای 
ساخت یک ربات جراح هم به فناوری روی خوش نشان می 

1- این مهم پیش از این در قالب مرکز کنترل بیرونی مورد پرداخت قرار گرفته است. برای 
کسب اطالعات بیشتر بنگرید به در جستجوی مقصر / شماره 40ام ماهنامه سرند

اصالحات در دیگری
درباره ی تعریف اصالحات در جامعه ی ایران

قسمت اول

دهیم؟ خیر! چون اقتدار ما به وسیله فناوری نباید زیر سوال 
برود!2 در مقام یک فرهنگی معتقد به تغییر هستیم. اما اگر 
قرار به تغییر در سیسم آموزش و پرورش باشد می بایست در 
حدود کاهش زمان خدمت و افزایش حقوق و مزایا باشد. 
اکثریت فرهنگیان خود را مبرا از هرگونه خطا می دانند حتی 
اگر از ایشان بپرسیم چنانچه تدریس شما بی عیب و نقص 
است کالس خصوصی چه معنا و مفهومی دارد خواهند 
گفت دریافتی ما پایین است و دولت عامل است. می گویم 
دولت یا بخش خصوصی نقش خود را دارد اما اتخاذ چنین 
رویکردی به حل مشکل کمک می کند یا به توسعه فساد 
دامن می زند؟ از طرف دیگر همین فرهنگیان عموما تبلیغ 
و تشویق می کنند که دانش آموزان کوشا و به قولی درس 
خوان، رشته ریاضی فیزیک یا علوم تجربی را انتخاب کنند. 
نویسنده از این عزیزان می پرسد عموم شما که مرتبه خود 
را با جهان غرب و کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنید 
تا حال از خود پرسیده اید چگونه است که در غرب بهترین 
فرزندان ایشان جامعه شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، اقتصاد 
و دیگر رشته های علوم انسانی را ادامه می دهند و شما 
فرهنگیان پزشک و مهندس شدن را تبلیغ می کنید؟3 آیا 
ضرورت دارد این کلیشه خسته کننده را تکرار نماییم که 
از مهم ترین دالیل عدم توسعه کشور ضعف در شناخت و 

گسترش علوم انسانی است؟ 
در میان مهندسین ما هم وضع چندان متفاوت نیست.4 
کیفیت پایین ساخت و سازها به چه کسانی بازمی گردد؟ 
صرفا فساد اداری در سیستم؟ فقط رد پای رانت و فشار 
جریان های مختلف دخل و تصرف دارد؟ در شهرداری یا 
نظام مهندسی از تحصیلکردگان و کارشناسان امر، کسی 
تمایل به پاسخگویی در باب چرایی کیفیت ساختمان سازی 
در ایران ندارد؟ با این حال در میان همین مهندسان کم 
2- راقم این سطور سرپرست استارتاپ نیماد مستقر در دانشگاه صنعتی شریف است که به ساخت 
تجهیزات پزشکی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد. نخستین محصول این تیم ربات قابل 
اتصال به میکروسکوپ است که به صورت خودکار قابلیت تشخیص سلول های طبیعی و سرطانی 
را دارا است. آن چه در متن اشاره گردید در آینده نزدیک به صورت مکتوب در اختیار هموطنان 
تحصیلکردان  ولو  ایران  بدنه جامعه ی  اندیشیدن  نحوه  و  ماهیت  با  بیشتر  تا  قرار خواهد گرفت 

خود آشنا شود. 
3- گرچه قصد ندارم یک مشکل فرهنگی را به قشر فرهنگیان محدود کنم خاصه آنکه بدنه ی 
جامعه ایران در تب دکتر و مهندس شدن است. در نتیجه از چنین باور مسلطی چندان عجیب 

نیست که چنین سیستم آموزشی معیوبی پدید آید. 
4- پرواضح است که راقم این سطور قصد نادیده گرفتن تالش های درخور توجه آن دسته از 
فرهنگیان، پزشکان، مهندسین، وکال و دیگرانی که دلسوز و متعهدند را ندارد بلکه هدف نقد 

رویه مرسوم و مسلط بر جامعه است. در حقیقت اگر رویه عمومی نیک خواهی و در نظر گرفتن 
منافع جمعی می بود ما در چنین شرایطی زیست نمی کردیم. 

جامعه

سپهر ساغری
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نیستند کسانی که در روز مهندس بیش از آنکه به یکدیگر 
تبریک بگویند متلک و ناسزا نثار پزشکان می کنند! از پی 
بد و بیراه گفتن در روز پزشک یا مهندس به دیگری، آن 
هم در جامعه ای که همه در انتظار دکتر یا مهندس کردن 
فرزندانشان هستند، طبعا کار جمعی پدید نخواهد آمد تا به 
عنوان نمونه چند پزشک و مهندس دور هم جمع شده و 
دستگاه یا نرم افزاری بسازند تا دردی از دردهای بی شمار 
این کشور بکاهند. با این حال مسیر ساده تری نیز وجود دارد. 
در اینستاگرام گردیدن و به کشور ناسزا و بد و بیراه گفتن. 
فیگور روشنفکری گرفتن و ده ها الیک مخاطبین را جمع 
کردن، شعف تایید اجتماعی را دو چندان می کند. این مسیر 
کم هزینه و پر استقبال کجا، مسیر پر هزینه کارآفرینی و 
تغییر اجتماعی کجا؟ به بیانی صریح تر اگر تحولی ملموس 
در جامعه ایران رخ نمی دهد بیشتر از آن جهت است که 
انگاره های بدنه جامعه به شدت با تجربه تاریخی توسعه و 
مسیر طی شده بوسیله دیگر ملل دنیا، زاویه دارد. به جرات 
یکی از مهم ترین حوزه های این تفاوت فرهنگ است که در 
همه ابعاد سیاسی یا اقتصادی آن نیازمند بازنگری اساسی 

هستیم. 

استقالل اقتصادی و استقالل سیاسی دو روی یک سکه اند
عرصه  در  فقط  ایرانیان  ما  خواست  نبودن  روشن  گرچه 
سیاسی ملموس تر است با این حال در سایر حوزه ها نیز 
دچار این دوگانگی بین اندیشه و عمل خود هستیم. به عنوان 
نمونه  استقالل اقتصادی از دولت  یا همان توجه به بخش 
خصوصی از ارکان تکثرگرایی و نهایتا تعمیق دموکراسی 
است. با این حال اکثریت جامعه شغل یا منصب دولتی را 
اولویت می دانند و در همان حال از سیطره دستگاه قدرت 
بر زندگی خود گله دارند. در واقع جامعه ایران از یک سو 
معتقد به اصالح دستگاه قدرت است و از سوی دیگر خود 
با اولیت قراردادن کار دولتی به بزرگ تر شدن آن کمک 
می کند.5 همین جامعه رویکردی به شدت محافظه کارانه و 
دست باال بدبینانه نسبت به کارآفرینی دارد و از اهمیت ابعاد 
اجتماعی و سیاسی آن غافل است. در حقیقت اگر تاریخ 
توسعه کشورهایی چون آلمان، آمریکا، ژاپن و ... را مورد 
توجه قرار دهیم درخواهیم یافت که در پناه توجه به بخش 
فراگیر و  آزاد، پدید آمدن طبقه متوسط  بازار  خصوصی، 
نهایتا برآمدن اصناف و احزابی که نحله های فکری مختلف 
را نمایندگی می کنند، می توان به دستیابی به دموکراسی، 

5- نویسنده معتقد به نادیده گرفتن دستگاه قدرت نیست بلکه قویا معتقد به تعامل با آن و 
مشخص شدن حدود فعالیت هر یک است.

جامعه
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ولو به صورت نسبی، امیدوار بود. در نقطه مقابل، در فرهنگ 
عمومی جامعه ی ایرانی چنین مواردی یا ناشناخته مانده یا 
دچار بدفهمی شده و یا با مخالفت شدید روبرو شده است.6 
فرهنگ باور به کار دولتی و در حقیقت زندگی کارمندی، 
منجر به سترون ماندن کار تولیدی و کارآفرینی، حتی پس 
از آشنایی ما با جهان صنعتی شده است.  به این ترتیب 
ساختن از صفر و با دست خالی کاری عبث و جنون مآبانه 
محسوب می شود. این چرخه منجر به تنها ماندن کارآفرینان 
در همه ی حوزه شده است. تفاوتی نمی کند یک نشریه مستقل 
راه اندازی شده باشد یا یک کارگاه تولیدی ریخته گری. 
زمانی که فرهنگ عمومی شناختی از آغاز کار بدون سرمایه 
مالی و درآمد نداشته باشد و نخواهد که بپذیرد از مسیر 
کارآفرینی و با تکیه بر خلق ارزش، پس از مدتی می توان به 
درآمدزایی رسید، همه این نوشته ها و سخن پراکنی ها 
بی فایده خواهند بود. فرهنگ غالب نمی پذیرد چند ماه 
یا حتی چند سال با سختی و درآمد اندک ارتزاق کند تا 
کسب و کار جدیدی را به انجام برساند. این مهم حتی در 
نسل جوانی که از پشتیبانی خانواده هم برخوردارند دیده می شود. 
نیروی جوان تحصیلکرده و در عین حال بیکار کشور، عموما 
دولت را مقصر می داند و خواهان ترک کشور است. همین 
نیروی جوان تحصیلکرده مشتاق غرب یا شرق، در گفتار 
بانیان  از  اما در عمل خود  از دمکراسی سخن می گوید 
گسترش دولت و توسعه اقتدار دستگاه قدرت است. او برغم 
تخصص یا مهارت در رشته ای دانشگاهی )عموما پزشکی یا 
مهندسی( اطالعی از دیگر علوم بویژه مباحث علوم انسانی 
ندارد. مخلص کالم اینکه چنین فرد متخصصی یک چهره 
آکادمیک تک بعدی است که بی اطالعی خود در دیگر علوم 
را با عصبیت پشت مدرک و تخصص دانشگاهی اش پنهان 
می کند و با چنین نقش آفرینی مذمومی، آب به آسیاب 
ریزد. عمده ی جوانان  تداوم وضع موجود در کشور می 
تحصیلکرده و متخصص ایرانی از خود نمی پرسند که اکثر 
جوانان کشورهای توسعه یافته در بخش خصوصی مشغول 
به فعالیت اند و کارمندی روحیه غالب قوم نیست. شاید 
برای مخاطب محترم پرسش باشد که ارتباط کارآفرینی 
با بهبود یا اصالح سیاسی چیست؟ ارتباط آنجا است که 

6- مخالفین آن دسته از جامعه ایران هستند که عموما هر آنچه از خارج و بویژه دنیای غرب 
آمده است را یک سره مردود می دانند و یا دست باال در تالشند از باورهای اسالمی بدیل هایی 

ارایه کنند. باری بحث پیرامون مواضع نحله های فکری مختلف خارج از بحث حاضر است.

جامعه
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در سایه باور عمومی به توانمندی نیروهای داخلی، جدا از 
امکان راه اندازی فعالیت های تجاری یا کسب و کارهای 
مختلف و به تبع آن اشتغال زایی، می توان بخش خصوصی 
بخش  تقویت  و  گیری  شکل  پناه  در  نمود.  تقویت  را 
خصوصی فرصت شکل گیری اتحادیه، اصناف، نشریات و 
احزاب مستقل به معنی حقیقی کلمه ایجاد خواهد شد که 
صرفا در حدود اخذ مجوز و نامی بر کاغذ نباشند بلکه با 
تکیه بر پشتوانه اجتماعی خود بتوانند در عمل اندیشه های 
مختلف را نمایندگی و رهبری کنند. این مهم نقطه ی آغاز 

است برای شکل گیری و اجرای انتخابات آزاد و متکثر.

نیروی جوان تحصیلکرده و در عین حال بیکار کشور، 
عموما دولت را مقرص می داند و خواهان ترک کشور 
است. همین نیروی جوان تحصیلکرده مشتاق غرب یا 
رشق، در گفتار از دمکراسی سخن می گوید اما در عمل 
خود از بانیان گسرتش دولت و توسعه اقتدار دستگاه 
قدرت است. او برغم تخصص یا مهارت در رشته ای 
دانشگاهی )عموما پزشکی یا مهندسی( اطالعی از دیگر 
علوم بویژه مباحث علوم انسانی ندارد. مخلص کالم 
اینکه چنین فرد متخصصی یک چهره آکادمیک تک 
بعدی است که بی اطالعی خود در دیگر علوم را با 
عصبیت پشت مدرک و تخصص دانشگاهی اش پنهان 
می کند و با چنین نقش آفرینی مذمومی، آب به آسیاب 

تداوم وضع موجود در کشور می ریزد. 
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»سکوتی که در آن دوران حکومت می کند، درخودفرورفتگی و انزوایی که ناشی از 
حکومت سانسور است، نه تنها در اوراق انگشت شامر مطبوعات رسمی و در سکوت 
نویسندگان منودار است، بیش از همه در بوف کور خوانده می شود. ترس از گزمه، 
انزواء، گوشه نشینی، عدم اعتقاد به واقعیت های فریبنده، به ظاهرسازی هایی که به 
جای واقعیت جا زده می شوند، غم غربت )نوستالژی(، انکار حقایق موجود، قناعت 
به رؤیاها و کابوس ها، همه از مشخصات طرز فکر مردمی است که زیر سلطه 
جاسوس و مفتش )انکیزیتور( و گپئو زندگی می کنند. وقتی آدم می ترسد با دوستش، 
با زنش، با همکارش و با هر کس دیگر درددل کند و حرف بزند ناچار فقط با سایه 
خودش می تواند حرف بزند. بوف کور گذشته از ارزش هرنی آن یک سند اجتامعی 

است؛ سند محکومیت حکومت زور.«
نظر جالل آل احمد در مورد بوف کور

ما همه از زیر شنل صادق هدایت بیرون آمده ایم؟ / مرگی که متامی ندارد!

فرهنگ و هنر
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تحلیل ها شامل: ویرایشی بر رباعیات حکیم عمر خیام، 
 La Magie en ،انسان و حیوان، مرگ، فواید گیاهخواری
Perset ، اصفهان نصف جهان، افسانه، نیرنگستان، کارنامه 
ی اردشیر بابکان، گزارش گمان شکن، گجستک ابالیش، 
زند و هومن یسن، پیام کافکا، مسکو و شماری از متون و 
ترجمه ها و نقدهای پراکنده وی همچون “مجموعه ی نوشته ها”  
که بوسیله ی حسن قائمیان گردآوری و منتشر گردید و 
نیز مجموعه 82 نامه به شهید نورایی که در سال 2000 
میالدی انتشار یافت. نثر هدایت، سلیس و ساده بوده و از 
قابلیت درک، تجسم ادبی و ذهنی باالیی از سوی مخاطبین 
عبارات  از  خود، عمدتا  آثار  نگارش  در  او  برخوردار است. 
و اصطالحات کنایه آمیز ادبی و عرفانی، برخی محاورات، 
ضرب المثل ها و ...  به نحوی متناسب و هنرمندانه بهره می جست 
و از به کار بردن الفاظ و عباراتی با خاستگاه عربی اجتناب 
می ورزید. در غالب تالیفات هدایت ردپای پررنگ ادبیات و 
دستور زبان منحصر به فرد وی به چشم می خورد. به نظر 
می رسد که رویکردهای روانشناختی او در داستان بوف کور 

بیش از باقی آثار وی تبلور یافته است.
 هدایت به گونه ای بی پروا و عجوالنه به تبیین احساسات، 
عقاید، ذهنیات و انتقادات خویش پرداخته و در به کارگیری 
الگوی نگارشی و ادبی خود نیز، مهارت بسیار باالیی در بهره 
گیری از تشبیه و استعاره برخوردار است. در مجموع می توان 
آثار هدایت را در چهار حوزه گوناگون طبقه بندی و تحلیل 
نمود: داستان هایی وطن پرستانه و ملی با پی رنگ عاشقانه، 
انتقادی، طنزگونه و روانشناختی؛ درام تاریخی پروین دختر 
ساسان، مازیار و داستان کوتاه سایه ی مغول همگی در 
قالب یک مجموعه با همکاری علوی و پرتو به سال 1311 
انتشار یافتند. دو کتاب “مجموعه نوشته ها” و”آخرین 
و  ساده  ساختاری  دارای  فنی  و  حسی  لحاظ  لبخند” به 
سلیس هستند. این آثار منعکس کننده ی احساسات و 
عواطف برخاسته از ایدئولوژی و جریان ملی گرایانه ای بود 
که پس از جنگ جهانی اول عمال بلوغ مدرنیستی و تجدد 
گرانه ی اغلب نخبگان و روشنفکران ایرانی را از میان برده 
بود. اینگونه درام های هدایت )آخرین لبخند( نیز به واسطه 
ملی  داستان هایی  سطح  در  خود، عمال  خام  ماهیت  ی 
گرایانه روایت گردیده اند. با این وجود بسیاری از داستان 
در  بسزایی  قابلیت  از  هدایت  ی  گرایانه  واقع  کوتاه  های 
اقتباس و تنظیم نمایشنامه برخوردارند. در تالیفات هدایت، 

بوف بینا
نگاهی به زندگی صادق هدایت

 به مناسبت 28 بهمن زادروز خالق بوف کور
قسمت دوم
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در قسمت نخست بوف بینا بحث پیرامون زندگی و عقاید 
صادق هدایت را آغاز کردیم. در این قسمت ضمن  پرداختن 
به ادامه بحث، محتوای آثار هدایت و جایگاه علمی او را مورد 

بررسی قرار می دهیم.

قالب و محتوای آثار صادق هدایت
هدایت اگرچه در آثار طنز و هجونامه هایش بیانی پرخاشگر 
و بی پروا داشت اما ذاتا فردی خجالتی بود و غالبا از بحث 
و جدال جدی با سایرین )به جز دوستان بسیار نزدیک(، 
بویژه پیرامون آثار و مسائل کاری پرهیز می کرد. هدایت 
دایره ی واژگان و مجموعه اصطالحات کنایه آمیز و منحصر 
به فردی داشت که بعدها بوسیله ی برخی از طرفدارانش 
نیز مورد تقلید قرار گرفت؛ به طور مثال در مقابل عبارت         
”حال شما چطور است؟” پاسخ می داد: »در قید حیاتیم« 
)نوعی اشاره به اصطالحی عرفانی با مضمون وارستگی و 
پارسایی( هدایت معموال آثارش را تحت عنوان”معلومات” 
برای دوستانش ارسال می کرد. تاکید وی در به کارگیری 
واژگان فارسی و به طور مثال جایگزینی واژه ی عربی وطن 
با”میهن “مورد استقبال محافل تخصصی و آکادمیک زبان 
فارسی نیز واقع شد و پس از چندی این واژه عمال جایگزین 
واژه عربی وطن گردید. آثار و تالیفات هدایت را می توان در 

دو گروه عمده طبقه بندی نمود:
تالیفات  و  ها  درام  کوتاه،  های  داستان  ها،  رمان  نخست 
طنزگونه شامل: پروین دختر ساسان، افسانه آفرینش، زنده 
به گور، سه قطره خون، انیران، علویه خانم، بوف کور، سگ 
ولگرد، حاجی آقا، ولنگاری، مجموعه نوشته ها، توپ مرواری 
و کاروان اسالم  )البعثت االسالمیه الی البالد االفرنجیه( و 
دوم مجموعه مطالعات ادبی و پژوهشی وی نظیر بررسی 
متون و ادبیات فولکلور، مقاالت، سفرنامه ها، ترجمه ها و 

ترجمه: شایسته ساسانی مقدم
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اشعار ادبی نگاشته شده و طیفی از موضوعات روزمره، نظریه 
های نوین و مسائل حوزه دبیات و...  را دربرمی گیرد. تمامی 
داستان های طنز آمیز هدایت، ریشخندی تمسخرآمیز و 
اندکی  و  ادبیات، مذهب  ی  حوزه  سه  مبنای  بر  انتقادی 
در  خود  دانش  از  گیری  بهره  با  نویسنده  است.  سیاست 
شخصی  عقاید  و  انتقادات  بیان  به  آزادانه  سه حوزه،  این 
خود نسبت به اینگونه مفاهیم در قالب برخی کنایه ها و 
خیال پردازی های طنزگونه و روایاتی گیرا پرداخته است. 
ساهاب،  وغ  وغ  داستان  از  هایی  بخش  در  مثال  طور  به 
مخاطب شاهد نوعی الگوی نگارشی طنزگونه و تقلیدی 
بوده و در فصل”قضیه اختالط نامه”در همین اثر نیز از 
شیوه ی نگارشی دقیق و ظرافتی منطقی از برخی عناصر 
کاریکاتورگونه به منظور بیان مفاهیم و مضامین جدی و 
انتقادی نویسنده بهره گرفته شده است؛ چنین داستانی را 
می توان به نحوی ماحصل اشراف و وقوف جامع هدایت بر 
ابعاد و قواعد و مبانی گوناگون ادبی و یا سابقه ی بازبینی 
فرهنگ  نظیر  فارسی  ادبیات  آثار  از  شماری  ویرایش  و 
فرهنگستان و یا ویرایشی معاصر از خمسه ی نظامی اثر 
حسن وحید دستجردی، بوسیله ی  هدایت و تحت عنوان 
مستعار علی اصغر سروش تلقی نمود که طی آن وی به نقد 
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طیف گسترده ای از شیوه های طنز و نقیضه نویسی ادبی و... به 
چشم می خورد. این آثار عمدتا برخالف جریان و دیدگاه 
غالب در آن دوره، با دقت و شفافیت تمام، به بازتاب جنبه 
های اجتماعی فرهنگی و نقد بسیاری از باورهای سنتی 
مرسوم در جامعه معاصر شهری، فارغ از هرگونه تسامح، 
محافظه کاری و یا ابراز همدردی با سوژه های مورد نظر 
می پردازند. آثار هدایت نمایانگر نوعی فضای آمیخته با 
خرافات، تیره روز، غم، شادی، مهربانی، قصاوت و در کلیت 
روایتگر داستان زندگی شخصیت هایی واقع گرایانه و آشنا 
است. این گونه ی خاص از داستان نویسی، یادگار جمال 
هدایت،  چون  نویسندگانی  سوی  از  بعدها  که  است  زاده 
چوبک و آل احمد نیز تداوم یافت. »علویه خانم« یکی از 
بهترین نمونه های داستان کوتاه هدایت است که در قالب 
طنز و با بهره گیری از طیف متنوعی از عبارات و محاورات 
و اصطالحات اصیل روایتگر داستانی با محتوای سیره ی عملی و 
اعتقادی توده ی شیعیان جامعه است. آثاری همچون “محلل“ 
و مرده خورها  نیز داستان هایی با طنزی بسیار غنی و 
تاثیرگذارند. وغ وغ ساهاب نیز طنزی کنایه آمیز و متناقض، 
مشتمل بر مجموعه ای از داستان ها و قضایا است که به 
سبک نقیضه نگاری و در قالبی تقلیدگونه از برخی قطعات و 
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وغ وغ ساهاب نیز طنزی کنایه آمیز و متناقض، مشتمل بر 
مجموعه ای از داستان ها و قضایا است که به سبک نقیضه 
نگاری و در قالبی تقلیدگونه از برخی قطعات و اشعار ادبی 
نگاشته شده و طیفی از موضوعات روزمره، نظریه های 

نوین و مسائل حوزه دبیات و...  را دربرمی گیرد.



دیگر از رمان ها و داستان های هدایت مانند زنده به گور، 
عروسک پشت پرده، بن بست، تاریکخانه، سگ ولگرد و... از 
شیوه های نگارشی و ادبی واقع گرایانه به منظور تبیین پی 
رنگ ها و مفاهیم روانشناختی استفاده شده است. اصطالح 
»روان شناختی« که در توصیف بوف کور به کار می رود، 
با سایر آثار هدایت متفاوت بوده و بیانگر ماهیت منحصر به 
فرد داستان های هدایت است که غالبا تلفیقی از مفاهیم 
روانشناسانه، هستی شناسانه و انتزاعی و... تالیفات هدایت 
می باشد. برخی از این آثار اعجاب آورند، رمان بوف کور 
منعکس کننده ی سیر تدریجی انحطاط و زوال اخالقی 
و هویتی انسان است و سایر داستان ها نیز پیرامون مرگ 
سگ یا گربه ای، خودکشی زن یا مردی و یا سایر شیوه 
های مرگ یا حذف عینی و ذهنی شخصیت ها شکل گرفته 
اند و عمدتا دربردارنده ی مفاهیمی فراتر از روایت و ترسیم 

طرحی ساده و ملموس از شکست و عجز و ناامیدی اند.
با  روشنی،  دلیل  هیچ  بدون  داستان، مخاطب  سراسر  در 
نوعی حس ترس و تردید مواجه است. جبرگرایی افراطی، 
بی تابی و تعلیق لجام گسیخته ای که ماهیتی نامانوس و 
مهلک را شکل داده اند. گناهی خالی از آمرزش، گناهی 
فاقد مجازات، سقوط و انحطاطی تهی از امید به رستگاری 
و خشم و غضبی خداوندگا گونه که بر زمین و آسمان ها 
حکمفرما است. مردان به واسطه ی بهره مندی از اندک 
مجالی برای ترفیع و بالندگی روحی و هویتی خویش، حائز 
اندک منزلتی در قیاس با رجاله ها )فرومایگان خرچنگ 
شهوات  قتل  صدد  در  که  آنان  از  شماری  و  بوده  مانند( 
نفسانی خویش اند نیز در نهایت به واسطه ی اضمحالل 
روحی و نفسانی خویش، به تخریب و تالشی کالبد جسمانی 
یا  و  اند  تن فروش  همگی  یا  زنان  دچار می گردند.  نیز 
پریزادانی که در آنی ظاهر و به آنی از نظر محو می گردند. 
در رابطه با هر دو شخصیت تن فروش رمان بوف کور و زن 
داستان “عروسک پشت پرده” به نکاتی مشترک پیرامون 
موضوعاتی چون سقط جنین، زنا ...اشاره شده است. نوعی 
بیگانگی و نگاه منفی و تنفرگونه نسبت به زنانی که نویسنده 
هرگز قادر به درک و یا شناخت و عشق ورزیدن به آنان 
نبوده و بارها به سرزنش و تحقیر آنان می پردازد. تحقیر 
به واسطه ی نگاه شخصی وی نسبت به جنسیت و ماهیت 
روحی-رفتاری زنان و حتی سرزنش آنان بابت برخورداری 
از قلب هایی که یگانه رسالتشان، عشق ورزیدنی بی مرز 
و منطق گریز است. هدایت اغلب مردان و زنان را خائن، 
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خطاهای فاحش ویراستار اشاره کرده بود. رمان “کاروان 
اسالم”)البعثت االسالمیه الی البالد االفرنجیه( را می توان 
بهترین نمونه طنز مذهبی هدایت قلمداد نمود. رمانی که 
خشم و انتقادات گسترده ای را از جانب منتقدان و مخالفین 
عمدتا مذهبی هدایت براگیخت. کاروان اسالم نیز همچون 
غالب آثار هدایت، شامل مضامینی انتقادی در قالب بیانی 
واقع گرایانه و طنزگونه با محوریت فقدان توسعه فرهنگی و 
اجتماعی در سرزمین های اسالمی و نقد و نکوهش رهبران 
و حکام دینی و مذهبی است. این رمان دربردارنده ی سه 
گزارش و متن روایی است که بوسیله ی خبرنگار یک نشریه 
اسالمی به نام المنجناب تدوین گردیده است، که به همراه  
چهار مبلغ اسالمی به منظور تعلیم و هدایت مسیحیان، 
رهسپار اروپا شده اند؛ در انتهای داستان، هر  چهار مبلغ 
مسلمان در پاریس به سر می برند. یکی در بار مشغول 
کار است و دیگری دالل محبت شده است، یکی قمارباز 
کازینوهای پاریس است و دیگری نگهبان کاباره ی مشهور 
شهر )فولیس برگر(. »حاجی آقا« طویل ترین و بارزترین 
هجونامه ی هدایت پیرامون قواعد تجارت سنتی و بازاری 
ایران و نمایانگر ضعف و انحطاط فاحش حرفه ای و اخالقی 
رایج است. اثری مشتمل بر تبیین و توصیف وضعیت موجود 
و نقد و نکوهش نظام بورژوازی و عملکرد سیاستمداران 
محافظه کار. توپ مرواری، آخرین اثر طنز هدایت نیز هر 
سه حوزه سیاست، ادبیات و مذهب را به نحوی جامع و 
هوشمندانه در برگرفته و بیش از ماهیتی طنزگونه، نمایانگر 

خشم و انتقادات تند نویسنده است.

مقام علمی صادق هدایت
صادق هدایت همواره از جایگاه برجسته ای در میان پژوهش 
ها و موضع گیری های تحلیلی پیرامون تاریخ ادبیات فارسی 
برخوردار است. آنچه بیش از سایر عوامل در شکل گیری 
این جایگاه متمایز و منحصر به فرد، موثر بوده است، جنبه 
های روانشناختی است که به نحوی هنرمندانه در رمان 
رمان سه  کنار  در  رمان  این  است.  یافته  تبلور  کور  بوف 
قطره خون، از سبک و سیاقی مدرن برخوردار بوده و در 
نگارش آن ها از شیوه ی نمادگرایانه ی فرانسوی و برخی 
جلوه های سورئالیستی به کار رفته در شماری از آثار ادبی 
و سینمایی اروپا، بهره گرفته شده است. اما در بسیاری 
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دو بخشی است. بخش اول، روایتگر داستانی معاصر پیرامون 
ماجرای مواجهه ی راوی با یک پریزاد زیبارو و سیر قهقرایی 
انحطاط و شکست روحی و درونی راوی در خالل داستان 
است. پریزاد داستان چندی پس از ظهور و همبستر شدن 
با راوی، به نحوی مرموز جان می سپارد و راوی نیز جسد 
وی را پس از مثله نمودن، به کمک گورکنی کوژپشت و پیر 
در گورستانی مدفون می نماید. بخش دوم رمان، به ماجرای 
روابط میان راوی و تن فروشی اختصاص دارد که در واقع 
نسخه ی اضمحالل یافته و مبتذلی از فرشته یا پری بخش 
اول داستان با وجنات و خصایص ظاهری مشابه او است که 
در انتهای داستان بوسیله راوی  )در هیئت پیرمردی دوره 
گرد(  و از طریق وارد نمودن چاقویی مشابه در چشمش 
به قتل می رسد. در جریان داستان، راوی به تقابل با رجاله 
هایی می پردازد که به توصیف وی دارای روده هایی امتداد 
یافته از دهان تا آلت تناسلی بوده و تنها در پی کسب پول 
و ارضای شهوانی خویش اند. زخم های عدیده ی روحی 
و درونی راوی هرگز التیام نیافته و تن فروش نیز هرگز 
به فرشته ی ابتدای داستان مبدل نمی گردد. تاکیدی بر 
این عقیده ی نویسنده مبنی بر عدم امکان تکامل و تحقق 
و اشباع عشق )شهوانی و غیرشهوانی( و یا تحولی آرمانی 
در حیات بشری )از منظر ابعاد گوناگون عینی و ذهنی( 
گمانه زنی های بسیاری پیرامون منابع و وابستگی های 
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سطحی نگر، ریاکار، منفعت طلب، ناامید و نادان می داند، با 
این حال این رمان به هیچ وجه یک اثر تماما تاریک و منفی 
نیست. ممکن است مخاطب در خالل بخش عمده ای از 
داستان، شاهد هیچگونه جذابیت و کشش عاشقانه و ایده 
آل گرایانه ای نباشد، اما در دل اینگونه آثار، آرمانی نهفته 
است که با توسل به طرق گوناگون تخریب و فروپاشی، 
مرگ  اثناء  این  دارد. در  خود  بازآفرینی  و  احیا  در  سعی 
شاید پاسخی باشد در برابر طلب عشقی آنی و غیرمنتظره، 
دوستی، وفاداری، افتخار، امید، اعتماد و درستی، شایستگی، 
دانش، هنر، زیبایی و اتحاد یگانگی. آرمان هایی که آدمی 
به نیت تحقق و حصول تام و مطلق آن ها می کوشد اما 
هرگز بدان دست نمی یابد. شکافی به ظاهر عمیق ترمیم 
ناپذیر، میان ظاهر و باطن، دروغ و حقیقت، آرمان و واقعیت، 
انسان و خدا و یا به تعبیری میان آنچه که هست و آنچه که 
باید باشد. جدالی که طی آن انسان مغلوب است و مرگ 
حقیقتی گریز ناپذیر. طرح مایه و پی رنگ کلی رمان بوف 
کور، مبتنی بر رویکردهای روان شناختی و تلفیقی جذاب 
از اصول نگارشی آثار پیشین هدایت، به خصوص چهار رمان 
سه قطره خون، زنده به گور، مردی که نفس اش را کشت 
و عروسک پشت پرده می باشد. تلفیق و ماهیتی که در 
شماری از آثار بعدی وی مانند سگ ولگرد، تاریکخانه، بن 
بست و فردا نیز کمابیش قابل مشاهده است. بوف کور رمانی 
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ادبی احتمالی رمان بوف کور صورت پذیرفته است 
که برخی از آثار مشهور ادبیات جهان نظیر شاهنامه 
فاوست  راسین،  لسید  شکسپیر،  هملت  فردوسی، 
گوته و شماری از آثار فرانتس کافکا، ژان پل سارتر، 
ادگار آلن پو، ریلکله، دنروان و...را در برمی گیرند. 
حتی به شماری از سنت های بودایی نیز به عنوان 
منبع الهام این رمان اشاره شده اما کلیه ی فرضیات 
مطرح پیرامون این نکته تا به امروز منتفی گردیده 
اند. بوف کور در سال 1309 یعنی دو سال پیش 
از اولین اثر سارتر نگاشته شده بود. هدایت پس از 
خلق این اثر با کافکا و تالیفات وی آشنا شده و جذب 
برخی آثار بی نظیر وی گردیده بود. با این حال نمی 
توان با قطعیت، هیچ یک از آثار فوق را به عنوان 
منبع الهام رمان مدرن بوف کور اعالم نمود. این اثر 
نه یک رمان لزوما شرقی است و نه یک تالیف الزاما 
غربی، بلکه یکی از نمونه های تعامل میان ادبیات 
جهان، مشتمل بر خصایص، اصول و قواع فرهنگی 
و ادبی- محتوایی ایران و اروپا است. صادق هدایت 
روشنفکر،  انسانی  عنوان  به  خود،  حیات  طول  در 
آرمان  خواهان  و  استعداد  با  ای  نویسنده  و  مدرن 
اخالقی  و  معنوی  فرهنگی،  اجتماعی،  واالی  های 
دارای خاستگاهی روستایی و آمیخته با سنت های 
دیرینه ی زندگی ایرانی، متحمل فشار و مشقت های 
حرفه ای و شخصی متعددی گردیده بود، روزمره ای 
مالل آور و مرگی فجیع، هزینه ای بس گزاف و گریز 
ناپذیر که هدایت به عنوان یکی از پیشگامان عرصه 
ی نویسندگی ایران، در مسیر تحول ادبیات معاصر 

فارسی متحمل گردیده است.
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ماهنامه ی پدرش بهار به چاپ رسید، بلوغ فکری و مهارت 
او را در ادبیات به خوبی نشان داد. اولین تألیف دیوانش با 
156 شعر، با مقدمه ای از محمد تقی بهار در سال 1314 
به چاپ رسید. چاپ دوم این کتاب با فاصله ی کوتاهی بعد 
از مرگش در سال 1320 و با ویرایش برادرش – ابوالفتح 
اعتصامی – و مقدمه ی محمد تقی بهار منتشر شد. این 
کتاب شامل 209 شعر در قالب های مثنوی، قصیده، غزل 
و قطعه بود که در مجموع به حدود 5696 بیت می رسید.2 
از  محتوا،  نظر  از  هم  و  ساختار  نظر  از  هم  پروین  اشعار 
الگوی سنتی پیروی می کند. اعتصامی احتماال به دلیل 
روابط خانوادگی و اجتماعی محدود و محافظه کارانه اش، 
از تغییرات الگوهای اشعار فارسی بی خبر بود. در دیوان او 
42 قصیده و قطعه ی بی نام وجود دارد که عمدتا مفاهیم 
فلسفی و پند دهنده دارند؛ مانند آن چه که در اشعار ناصر 
خسرو و ثنایی می بینیم. تعدادی از قصیده های او نیز با 
الگو گرفتن از منوچهری در مدح و توصیف طبیعت نگاشته 
شده اند. پروین در اشعارش از بذله گویی استفاده نمی کرد. 
به دلیل ذات خجالتی و منزوی اش، هیچ گاه احساسات 
خود را در مورد عشق و هوس بیان نکرد. با این اوصاف، 
تعداد کمی از اشعار او در قالب غزل سروده شده اند که از 
آن ها می توان به غزل "آرزوها" اشاره کرد. همچنین "سفر 
اشک" بدون شک یکی از بهترین اشعار سروده شده به زبان 

فارسی است. 

محتوا و مضامین اشعار پروین
حکایات و اشعار نزاعی یا مناظره ها، بخش اعظم دیوان 
پروین را شکل می دهند. نبوغ او در این زمینه خودش 
اشعار  از  بارزی  نمونه ی  نشان می دهد که  به خوبی  را 
لطیف فارسی است. پروین تقریبا 56 مناظره و 75 حکایت، 
افسانه و تمثیل خلق کرده است. او از زنان و  مردان با پیش           
زمینه ی فرهنگی متفاوت، دسته ی گسترده ای از حیوانات، 
کیهانی،  و  طبیعی  عناصر  ها،  گل  و  درختان  پرندگان، 
زندگی روزمره و مفاهیم اختصاری شعر سروده است که 
هر یک را با ایده های ناب و تازه ی خود به خوبی شخصی 
سازی کرده است. پروین در اشعارش آینه ی تمام نمایی 
از روابط اجتماعی و تعهدات اخالقی را به مخاطب نشان 
می دهد. به همین ترتیب در صحبت هایش، شکوهمندانه 

2- گفته می شود که پروین تعدادی از اشعار غیر دلخواهش را سوزانده است

اندیشه های شاعرانه
نگاهی به زندگی پروین اعتصامی به مناسبت 25 اسفند زادروز ایشان
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نگین وفادار

1-

پروین اعتصامی متولد 25 اسفند 1285خ در تبریز، دختر 
روزنامه نگار ایرانی، یوسف اعتصامی بود. بر اساس گفته ی 
های  سال  در  بود.  رخشنده  او  نام  دهخدا،  ی  نامه  لغت 
ابتدایی عمرش به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد که 
در آن جا عالوه بر تحصیل در مدارس رسمی، زبان عربی و 
ادبیات فارسی را زیر نظر پدرش فرا گرفت. همچنین پروین 
در مجالس ادبی که در منزل پدری اش برگزار می شد، با 
تعدادی از شاعران و ادیبان به نام آن زمان مالقات کرد. پس 
از اتمام تحصیالتش در مدرسه ی دخترانه ی امریکایی بثل1 
در سال 1302، برای مدتی به تدریس در همان مدرسه 
مشغول شد. در سال 1304 از پروین درخواست شد تا به 
طور خصوصی به ملکه ی جدید پهلوی، تدریس کند ولی 
او این درخواست را نپذیرفت. اعتصامی در سال 1312، با 
پسرعموی پدرش ازدواج کرد و به کرمانشاه رفت. اما پس 
از ده هفته به خانه بازگشت و ازدواجش منتفی شد. در 
فاصله ی 1316 تا 1317 برای چندین ماه در کتابخانه ی 
مرکز تعلیم اساتید "دانش سرای عالی" کار کرد. مرگ پدر 
پروین در سال 1316، موجب شد تا او حامی عاطفی اش 
را از دست بدهد. مرگ ناگهانی پروین درست سه سال بعد 
از فوت پدرش، کشور را در شوک عظیمی فرو برد. پروین 

اعتصامی در نزدیکی قبر پدر در قم به خاک سپرده شد. 

پروین؛ استعداد شاعری 
پروین تنها هفت یا هشت سال داشت که استعدادش در 
شاعری را نشان داد. با تشویق های پدرش، قطعاتی از اشعار 
غربی را به فارسی برگرداند. اولین اشعار شناخته شده ی 
پروین که در فاصله ی بین سال های 1299 و 1300 در 

*متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از 
EʿTEṢĀMĪ, PARVĪN
www.iranicaonline.org
Bethel 
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این شعر در سال 1299 سروده شده و هیچ اشاره ی مستقیمی 
به رضا شاه ندارد.3 به نظر می رسد که پروین "نغمه ی 
صبح" را در ارتباط با سلطنت پر از وحشت رضا شاه در 
اوایل به قدرت رسیدن او سروده است. با این وجود، این 
گونه واکنش های تند به اوضاع آشفته و غمگین کشور، تنها 
بخش کوچکی از اشعار او را تشکیل داده است. دغدغه ی 
اصلی اشعار  پروین حول موضوع حقایق اساسی وجود، با 
گوشه چشمی به سرخوردگی انسان در اعتقاد به سرنوشت 
می چرخد. با این اوصاف، او هم چنان مدافع  تعلق خاطر 
به کار و فعالیت می ماند؛ چیزی که در دیدگاه شاعر پایه و 
اساس وحدت زندگانی است. دانش پروین از شعر فارسی، به 
غنی شدن اشعارش بسیار کمک کرده است. هم چنین از 
ادبیات عنصری، انوری، نظامی، رومی و سعدی بسیار بهره 
برده است. پروین هم چنین تحت تأثیر افسانه های "ازوپ"4 
از  پدرش  های  ترجمه  است.  بوده  فونتن"5  دوال  "ژان  و 
نوشته های هراشیو اسمیت6 و آرتور بریزبن7، درهای تازه 
ای از نگارش را به روی او گشود. اما بخش غالب حکایات او 
را مخلوقات و شخصیت های خلق شده بوسیله ی خودش 
تشکیل می دهند. حتی در اشعار الهام گرفته اش از دیگران، 

روح و شخصیت پروین کامال در آن ها ادغام می شود. 
3- این شعر به وضوح از یکی از اشعار " انوری" الهام گرفته شده است

)Aesop( 4- نویسنده یونان باستان؛ قرن 7 پیش از میالد
)Jean de La Fontaine( 17 5- نویسنده فرانسوی قرن
)Horace Smith(  6- شاعر و داستان نویس انگلیسی
)Arthur Brisbane( 7- نویسنده و ویراستار امریکایی
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افکار خود را در ارتباط با زندگی و مرگ، عدالت اجتماعی، 
اخالقیات، تحصیل و اهمیت تحصیالت عالیه بیان می کند. 
او از تغییرات و رویدادهای جاری در زمان خودش حرفی 
به میان نمی آورد. تنها موردی که در اشعارش به آن اشاره 
می کند، کشف حجاب زنان در سال 1314 است. با این 
وجود، اندوه درونی پروین از رکود اقتصادی در اشعار او کامال 
مشهود است. نبودن عدالت اجتماعی، فقر و رنج سالمندان و 
یتیمان، نیروی محرکه ی سرودن برخی اشعار او بوده است. 
پروین معموال در تمثیل ها و مناظره هایش از مخلوقات پویا 
و غیر پویا برای نشان دادن نارضایتی و اعتراض اجتماعی 
اش استفاده می کرد، بدون این که ظن سیاسی برانگیزد. 
او اغلب در این اشعارش از ذات آرام و لطیفش فاصله گرفته 
و لحن تند و خشمگینی به خود می گیرد. پروین حتی 
پادشاهان را نیز از زیر تیغ منتقدانه اش قرار می دهد. به 
عنوان نمونه در یکی از شعرهایش می گوید که تاج گلی که 
در دست های کودکی است، از تاج پادشاهی پایدارتر است. 
یا در شعری دیگر، پیرزنی به یکی ازهمراهان شاه می گوید: 

مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است   

  این گرگ سال هاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است         

 آن پادشا که مال ز رعیت خورد گداست
بر قطره ی رسشک یتیامن نظاره کن              

 تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
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خالصه: خان حاکم )گجرخان( به تخت می نشیند، به 

مردم وعده ها می دهد، دیوانیان که تکلیف شان روشن 

است و اما مردم.
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