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به  روم،  امپراطوری  و  روم  جمهوری  در  گالدیاتور،  یک 
مبارز مسلحی گفته می شد که به مبارزات و برخوردهای 
و  گالدیاتورها، حیوانات وحشی  دیگر  با  آمیز  خشونت 
همینطور با جنایتکاران محکوم به مرگ می پرداخت. برخی 
از گالدیاتورهایی که برای رشکت در نربدهای گالدیاتوری 
اجتامعی  و  فردی  حقوق  فقط  نه  می شدند،  داوطلب 
خویش، بلکه حتی زندگی خود را با ظاهر شدن در صحنه 

این نربدها در معرض خطر قرار می دادند.

گالدیاتورها، جنگجویانی حرفه ای در روم باستان
www.military.ir
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شاید فوتبال محبوب ترین ورزش جامعه ایران نباشد اما 
بی گمان یکی از تاثیرگذارترین آن ها است. چه آن زمان 
با ضربه ای آرام و فنی  ایران  که غزال تیزپای فوتبال 
اردوی ایرانیان را غرق در شادی کرد و چه آن زمان که 
پسر خوش تکنیک اما کم دقت بوشهری، دروازه پرتقال 
را کج دید و کوهی از حسرت برایمان بجا گذاشت. همه 
این ها و البته خیلی از حوادث این چنینی دیگر چون 
قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان بدون همراهی کاپیتان 
ممنوع الخروجش، در یک مسئله تاثیر قابل توجهی بر 
جامعه گذاشتند؛ حس مشترک با هم بودن چه در غم و 
چه در شادی. با این حال تاثیر فوتبال همیشه این چنین 
مثبت نبوده است و در مواردی گسل های جامعه ایرانی 
را به وضوح به رخمان است؛ کم حوصلگی، بداخالقی، 
فحاشی، روحیه تخریب گری و البته دیکتاتوری اکثریت. 
گرچه به این فهرست می توان موارد متعددی را افزود با 

این حال محور نوشتار حاضر، دیکتاتوری اکثریت است.

فوتبال منایی کوچک از اندیشه و رفتار جامعه ایران
چه تیم های ریشه دار شمال چون داماش، چوکا، شموشک، 
ملوان و ... و چه باشگاه های محبوب فجرسپاسی، صنعت 
نفت مسجد سلیمان، شاهیت بوشهر و در جنوب  ...هر 
یک به شکلی روی تلخ فوتبال را دیده و چشیده اند. چه 
جنوب زرخیر و چه شمال حاصلخیز، فقر، محدودیت 
و ناامیدی را بر پیشانی خود می بیند و دقیقا داستان 
از جایی شروع می شود که مردمان یک سرزمین همه 
امیدشان می شود یک تیم فوتبال برای لحظه ای شاد 
بودن، برای دمی آسودن از مشکالت روزمره، بریدن از 

سپهر ساغری

نربد گالدیاتورها
درباره دیکتاتوری اکرثیت در فرهنگ ایرانی با 

نگاهی به بازی پرسپولیس و داماش

بین جریان دیگری  این  این حال در  با   ... و  روزمرگی 
جاری است. نه منطق ورزش اجازه بردن به همه تیم 
ها می دهد و نه اساسا قدرت ماهیتا تمایلی به پذیرش 
چارچوب های اخالقی دارد. اما قدرت الزاما به معنای 
ساختار سیاسی نیست بلکه ساخت عقیدتی و فرهنگی 
یک جامعه زیربنای رفتار سیاسی است. به بیانی دیگری 
در یک نمونه فوتبالی، پرسپولیس با طرفدارانی در اقصی 
جام حذفی،  ساز  تیم شگفتی  مصاف  به  کشور،  نقاط 
داماش گیالن می رود. تک بازی جام حذفی حساسیت 
ها و نگرانی های جدی ایجاد کرده بود. بویژه آنکه داماش 
چندی پیش در یک بازی بحث برانگیز بازی را به حریف 
واگذار کرده بود و از صعود به لیگ دست اول فوتبال 
کشور بازمانده بود.1 به این ترتیب پیش بینی مخاطره 
آمیز بودن بازی پایانی جام حذفی چندان دور از ذهن 
به  فرا رسید. در بدو ورود  واقعه  به هر روی روز  نبود. 
ورزشگاه داماشی ها که داغ ناداوری را فراموش نکرده 
بودند، با ورزشگاه یک دست پرسپولیسی مواجه شدند. 
زمانی که قاب تلویزیون شرایط ورزشگاه فوالد اره نا را 
نشان داد، زنگ خطر به صدا درآمده بود. پرسپولیس که 
در نیمه نهایی همین جام معتقد به سهم پنجاه درصدی 
از سکوهای نقش جهان اصفهان بود، حتی یک درصد 
نتیجه  نداد.  قرار  تیم داماش  اختیار  صندلی خالی در 
آنکه مسئولین داماش اعالم کردند بدون حضور اندک 
و  کش  از  بود.  نخواهیم  بازی  به  حاضر  تماشاگرانمان 
قوس های فراوان و بکارگیری انواع روش های اخالقی 
و غیراخالقی بکاررفته چون پادرمیانی علی رضا بیرانوند 
و کاپیتان سیدجالل حسینی تا تعطیلی ظاهری بازی و 
برگزاری مجدد آن، می گذریم. شاید به عادت همیشگی 
مقصر اول و آخر چنین حوادثی را مسئولین و دستگاه 
قدرت بدانیم و چون همیشه خود را ملتی فهیم، شریف 
صاحب تمدن و مانند این بخوانیم، با این حال نه فقط 
مسئولین با سوء مدیریت در مسایلی چون بلیط فروشی، 
عدم ایجاد انتظام الزم و ... که خود جامعه و مردم نیز 
با هجوم به ورزشگاه، عمال و علنا تاکید داشتند چون ما 
اکثریت هستیم پس حق بیشتری هم از سکوها داریم. 
ضلع سوم مثلت ناکارآمدی را چهره ها یا همان سلبریتی 

1- کمک داور بازی داماش – نیروی زمینی تنبیه می شود
www.varzesh3.com
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سخن آغازین

ها تکمیل کردند.2 به عنوان نمونه مهدی مهدوی کیا 
بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس در بخشی از گفتگوی 
خود با یورونیوز در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد 
مهندسی شدن عناوین قهرمانی پرسپولیس عنوان کرد:

»من سعی می کنم به این حاشیه ها نپردازم. پرسپولیس سه 
سال متوالی قهرمان لیگ شده و همه پرسپولیسی ها اکنون 
مشغول لذت بردن از این مسئله هستند. صحبت هایی انجام 
شده ولی من زیاد این مسائل را جالب منی بینم چون سابقه 
داشته که تیم های دیگر هم در گذشته چند سال پشت رس 
هم قهرمان شدند اما هیچکس از مهندسی شدن و این مسائل 
صحبت نکرده است. این حواشی فوتبال هست که من زیاد 
دوست ندارم به آن بپردازم. چیزی که به آن اعتقاد دارم این 
است که قهرمان شدن یک تیم در سه سال نتیجه زحامت کل 

تیم، مربی و مجموعه باشگاه بوده است.«3
وقتی مسئولین آن تصمیمات را اتخاذ می کنند و مردم 
را  دیگران  حق  مسئولیتی  احساس  کوچکترین  بدون 
پایمال می کنند و نهایتا چهره های سرشناسی با سابقه 
بازی و سرمربی گیری در کشورهایی چون آلمان که به 
اند، نه فقط این رفتارها را  نظم و رعایت قانون شهره 
نکوهش نمی کنند که پیام تبریک هم می فرستند، نباید 
به اصالح وضع موجود چشم امید داشت. تبریک کسب 

2- حال چه باشگاه چه هواداران و چه مسئولین هر یک به درصدی مقصر بودند.
3- مهدوی کیا در گفت وگو با یورونیوز: زمان قهرمانی تیم های دیگر صحبتی از مهندسی 

شدن نبود!/ این تیم یکی از بهترین پرسپولیس های تاریخ است
www.jamaran.ir
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عنوان قهرمانی جدا از آنکه چه تیمی به آن دست یافته 
و چشم پوشی از مرگ، نقص عضو، عدم حضور زنان و 
افزایش شکاف اجتماعی و ... مهر تاییدی است بر تداوم 
وضع موجود و اولویت قهرمان شدن تحت هر شرایطی. 
این مسایل اگرچه از منظر فوتبالی حایز اهمیت اند اما 
اصل مطلب در غبار این هیاهو پنهان ماند. در حقیقت 
در ساخت فکری مورد اشاره، جام بر جان ارجح است و 
مطمئنا در مسیری گام برمی داریم که در درون و بیرون 
ورزشگاه های سراسر کشور شاهد درگیری های بیشتر و 
خونین تر باشیم. جایی که بدنه جامعه ملجا و پناهگاهی 
برای حق طلبی نداشته باشد و اکثریت نیروی های یک 
جامعه به صورت علنی یا با سکوت خود، حقیقت را به 
مسلخ مصلحت ببرند، شکاف بین مردم بیشتر و خطرناک 
تر خواهد شد. جایی که فوتبال نه فرصتی برای با هم 
بودن که روزنه ای است برای کینه جویی. دیکتاتوری 
اکثریت که حق به جانب با توسل به تعداد هواداران خود، 
حق بیشتری برای خویش متصور است گویی که نه برای 
تماشای یک بازی فوتبال که به منظور لشگرکشی پا به 
میدان رزم گالدیاتورها گذاشته اند و به همین سادگی 
قانون تقسیم ۵۰ درصد بین هواداران دو تیم فینالیست، 
زیر دست و پای فرهنگ دیکتاتوری اکثریت له شد و 
آنچه باقی مانده بود حسرت و حیرت از یک سو و تبریک 

و تهنیت از سوی دیگر.
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تصور کنید که کشورتان را به قصد تحصیل ترک می کنید و ناگهان انقالبی رخ 
می دهد که مانع برگشت شام به خانه می شود. چگونه زندگی تان را از نو می سازید؟ 
این اتفاقی است که برای سعید عمیدی بعد از انقالب ایران رخ داده است. این 
داستان چگونگی رشد و برآمدن سعید عمیدی است و البته این مهم که چگونه 
به صدها استارتاپ تکنولوژی در جهت رشد کمک کرد.1 سعید عمیدی بنیانگذار 
مرکز تکنولوژی پالگ و پلی2 است، مرکزی با 280 استارتاپ در حوزه فناوری وب 23 
)web 2.0(، نرم افزار، سیستم، محصوالت نیمه رسانا و ... از زمان آغاز به کار 
رشکت در فوریه 2006، این مرکز به استارتاپ ها کمک کرده است تا به افزایش بیش 
از حد 400 میلیون دالری در تأمین وجه رسمایه گذاری دست یابند. این استارتاپ 

ها ارزشی به مبلغ بیش از 2 بیلیون دالر ایجاد کردند. 

1- شامل پِی پَل ، که از او فضای اداری اجاره کرد و تبدیل به یکی از اولین سرمایه گذاران کمک کننده سعید عمیدی شد.
2-PlugandPlayTechCenter.com

3- وب 2.۰ شرح حال وبسایت هایی است که از تکنولوژی فراتر از صفحات ایستا )Static( وب سایت های اولیه استفاده می 
کند. طراحی و معماری وب 2.۰ بر پایه ی مشارکت  ها، همکاری  ها، و تعامالت انسان ها، ماشین ها، نرم افزار، و عامل های هوشمند 

با یکدیگر استوار است. 
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منظورت چیست؟ چرا باید در 30 روز پول بدست می آوردی؟ 
در مورد ایران، به دلیل انقالب سریعی که اتفاق افتاد تقریبا 
98% از دارایی هایی که داشتیم را از دست دادیم و پدرم 
در ابتدا به صورت موقت به کالیفرنیا آمد و بعد از 2 هفته 
گفت که موقت نیست. او به من گفت: "من شهریه تو را 
پرداخت خواهم کرد، اما بقیه هزینه ها به عهده خودت 
خواهد بود." این درست زمانی بود که من دانشجوی سال 
دوم کالج منلو بودم و هیچ برنامه ای برای کار کردن تا قبل 
از 2۵ سالگی نداشتم. بنابراین بعد از چند روز، پیش مادرم 
رفتم و گفتم که پدر با من شوخی می کند و او تأیید کرد 
که پدرم اصال شوخی نمی کند. بنابراین از اول هفته شروع 
به کار کردن و تأسیس شرکت صادرات و واردات کردم. 
شرکتی که تبدیل به سیستم بسته بندی مایعات آمریکایی 

)ALPS( شده است. 

چه چیزهایی صادر یا وارد می کردی؟ 
در ابتدا خیلی هم بامزه بود، ما اتاق بازرگانی آمریکا را 
داشتیم که هر هفته دفترچه ای که شامل درخواست هایی 
از خارج از کشور بود، می فرستاد. به خاطر دارم که کامال 
قابل حمل و کمک کننده بود. یکی استیل بود، دیگری 
پالستیک و ماده شیمیایی و واقعا هیچ تخصصی در هیچ 
زمینه ای نداشتم، بنابراین سعی می کردم به درخواست 
پاسخ بدهم و اطالعات را ارزیابی کنم. یکی از این اطالعات 
4۰۰ تن پلی اتیلن با چگالی باال برای تولید بطری های 
روغن گیاهی از عربستان سعودی بود. این اولین خرید 
خریدار بود. اسم او عادل فقیه از ساووال، شرکت روغن 
گیاهی عربستان بود. فکر کنم بخاطر اینکه اولین خرید او 
بود، اولین باری هم بود که من پلی اتیلن مهیا می کردم. 
2 احمق همدیگر را مالقات کردند و او محصول را از من 
خریداری کرد و به طریقی این موضوع من را به سمت 
تخصص پلی اتیلن، پلی پروپلین، PET، هدایت کرد. ماده 
ای که در بسته بندی مایعات مثل پپسی کوال، کوکاکوال و 
روغن خوراکی استفاده می شود. جالب است که عادل فقیه 
تا به امروز یکی از بهترین دوستان من است و این چیزی 
است که به کارآفرینان می گویم: »ارتباط کانون موفقیت 
شما است«. به این ترتیب 2۰ سال تجارت ارزشمند با 
ساووال انجام دادم که به عنوان بزرگترین مصرف کننده 

ایرانی تبعیدی
مصاحبه ای با سعید عمیدی موسس شتاب دهنده پالگ اند پلی*

قسمت اول
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اندرو وارنر: سالم به همه، من اندرو وارنر موسس سایت 

و  واردها  تازه  برای  خانه ای  هستم.   Mixergy.com
جایی که کارآفرینان داستان های خودشان را برای شما 
بیان می کنند، این مهم که چگونه به جایگاهی که االن 
دارند رسیده اند، چه چیزهایی در طول مسیر یاد گرفتند 
و البته جایی که فکر و ایده های عالی خودشان را به شما 
انتقال می دهند. همراه من سعید عمیدی است. او همزمان 
که پدرش مغازه فرش فروشی را باز کرد دنیای تکنولوژی 

استارتاپ ها را کشف کرد. 

اندرو وارنر: سعید به میکسرِجی خوش آمدی. 

سعید عمیدی: از مالقات شما خوشحالم. 

ُخب، من قصد دارم 45 دقیقه آینده را رصف زندگینامه شام کنم، 
اما دوست دارم از بزرگرتین موفقیت تان رشوع کنم. رصف نظر 
از هر کاری که تا به االن کردید، آن چیزی که در کارتان قابل 

توجه است، چیست؟
هنگامی که انقالب ایران رخ داد، پسری به طور باورنکردنی 
تخس در کالج منلو بودم و باید در حدود 3۰ روز برای 
شروع یک تجارت اقدام می کردم و سهامی برای تأسیس 
شرکت خودم ایجاد می کردم. بنابراین شبیه یک نوع شوک 

درمانی بود. 

اقتصاد  و کارآفرینی

زهرا ناگهی

ماهنامه سرند      شماره چهلم و پنجم، تیر 1398

Plug and Play Tech Center* 
مرکز فناوری پالگ اند پلی یکی از معتبرترین شتاب دهنده های دنیا و مستقر در دره 

سیلیکون آمریکا است.



اقتصاد  و کارآفرینی

چیزی در مورد پالستیک و بسته بندی می فهمم. بنابراین 
به این درخواست کوچک پاسخ دادم و سپس یک منبع 

تامین پیدا کردم که اتفاق افتاد ... 
چطور؟ گفتم که 2۰ ساله بودم. اصال چگالی پلی اتیلن 
چی هست؟ یک محصول جانبی نفت، تولیدکنندگان چه 
کسانی هستند؟ در آن زمان چارون فیلیپس بود. بنابراین 
با مدیر صادرات تماس گرفتم و قیمت را به دست آوردم و 
بعد از بدست آوردن قیمت پیشنهادی به عادل فقیه دادم، 
کسی که 4۰۰ تن پیشنهادم را قبول کرد فقط بخاطر 
اشتباهی که کردم. من تفاوت بین بیمه و حمل و نقل 
و حمل از طریق کشتی یا هوایی در هوستون را متوجه 
نمی شدم. بنابراین یک اشتباه 2۰% انجام دادم و او %2۰ 
ارزانتر از بقیه خرید، او اولین محموله من را خریداری کرد. 
البته به اندازه کافی خوش شانس بود که بار را با کشتی 

ارسال کنم، زیرا قیمت کاال به 2۰% رسیده بود. 

را  اجناس  این  که  داشتی  پولی  آیا  متوجه شدم.  بسیار خب 
خریداری کنی؟ 

البته که نه. منظورم این است که شما یک استارتاپ در 
می کنید.  تاسیس  مربع  فوت  مساحت 4۰۰  به  دفتری 
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و پخش کننده در خاورمیانه رشد کرده است. عادل فقیه 
نقش به خصوصی در رسیدن من به تجارت بطری های 
شیشه ای داشت. در حقیقت شرکت بطری آب دلتا را 
به صورت سرمایه گذاری مشترک با عربستان صعودی از 

طریق بسته بندی تاسیس کردم. 

جا  را همین  گفتگو  این  بده  اجازه  ندارد  اشکالی  اگر  سعید 
متوقف کنم. می خواهم مطمنئ شوم متام چیزهایی را که بیان 
کردی به طور کامل متوجه شدم. زیرا تا االن اطالعات زیادی به 
من دادی. اول اینکه که چطور متوجه شدی عادل فقیه دنبال 
چه چیزی می گردد؟ تو می گویی که اتاق بازرگانی فهرستی دارد 
که در آن مشخص شده افراد دنبال چه چیزهایی می گردند و تو 
به فهرست دسرتسی پیدا کردی و موردهایی را که می خواستی 

پیدا کردی؟ 
استفاده  فهرست  این  از  قبال  است.  جالب  خیلی  بله، 
می کردم. چهار خط درخواست با یک شماره تلفن و شماره 
دورنما )فکس( وجود داشت. ببخشید در آن زمان تلکس 

بود.

تلکس؟ دستگاهی زرد رنگ با نوار زرد که صدای بلندی هم 
داشت. به دلیل کسب و کار خانوادگی که در ایران داشتیم، 
تولید کفش، پلی وینیل کلرید و PVC بود، فکر می کردم 

اقتصاد  و کارآفرینی
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به  بها دیرکرد داشتم، زیرا  اجاره  من حتی در پرداخت 
یاد می آورم که درآمدم ماهیانه ام4۵۰ دالر بود. اما کاری 
که شما انجام می دهید سازش است. بنابراین زمانی که 
اعتبارنامه را از ساووال دریافت کردم باید بخشی از آن را 
برای مواد خام و بخش دیگری را به فروشنده اختصاص 
می دادم. پول کافی هم برای حمل و نقل نداشتم پس 
باید قسمتی از اعتبارنامه را خرج حمل و نقل می کردم. 
خوشبختانه بعد از اینکه هزینه مواد خام را پرداخت می 
کنید هزینه حمل و نقل هم پرداخت خواهید کرد و نهایتا 

بخش کوچکی برای خودت باقی می ماند. 

چطور اعتبارنامه را بدست می آوردی؟ یک فرد خارجی در یک 
کشور که تجربه زیادی هم ندارد، شخصی که رتبه اعتباری هم 

در آمریکا ندارد، منی توانم این را تصور کنم. 

من اعتبار داشتم اما اعتبار بد داشتم.

چطور پول بدست می آوردی؟ 
خیلی سخت بود. همان طور که اشاره کردم، اگر کارآفرین 
باشید و اشتیاق برای موفقیت داشته باشید، امکان پذیر 
است. وقتی متوجه شدم که بین حمل و نقل و بیمه و 
حمل از طریق کشتی اشتباه کردم به مدت سه روز به 
شدت ناراحت بودم. در آن زمان به پیش مشاوره خودم 
که پدرم بود، رفتم، گفتم که چنین اشتباهی انجام دادم و 
فکر کنم بعد از 2 تا 3 ماه پاسخ به درخواست ها این اولین 
سفارش من است. گفت: »کسی می توانست با آن قیمت 
محموله را ارسال کند؟«، گفتم: نه. سپس گفت: »با عادل 
فقیه صحبت کن. به او بگو که چه اشتباهی انجام دادی و 
مصالحه کن، سپس می توانی این کار را به انجام برسانی«. 
این برای من خیلی مهم است چون اولین مشتری تو است 
و راضی و خوشحال کردن او مهم است و از همین نقطه 
موفقیت را آغاز کن. بنابراین به محض اینکه شجاعت کافی 
برای گفتن اشتباهی که انجام دادم را بدست آوردم، دقیقا 
صبح روزی که قصد داشتم به او بگویم، یک تلکس از او 
دریافت کردم به این مضمون: کارخانه تاخیر دارد، و اگر 
می توانم محموله را دیرتر ارسال کنم، فکر کنم حدود 4 
ماه دیرتر. بنابراین به او نامه نوشتم، البته که می توانم اما 
1۵% هزینه شما بیشتر می شود. به این شکل وارد کسب و 
کار بسته بندی شدم. تجارتی که امروز 1۵۰ میلیون دالر 
درآمد دارد. هنوز رئیس شرکت هستم و کاری است که 

من از آن پول بدست می آورم. 

اقتصاد  و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره چهلم و پنجم، تیر 1398
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اقتصاد  و کارآفرینی
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می دانی تو همین االن گفتی 150 میلیون دالر، این رقم خیلی 
بزرگی است که برای یک نفر سخت است تا در ذهنش بگنجد. 
می توانی درباره اولین میلیون دالری که بدست آوردی صحبت 

کنی؟ فکر کنم این باورپذیرتر باشد. 

کردم،  شروع  را  صادرات-واردات  تجارت  که  زمانی  بله، 
مخصوصا پلی اتیلن و مواد خام، دوباره تمرکز خودم را 
متوجه خاورمیانه کردم و بخاطر ایرانی بودنم مزیت رقابتی 
در عربستان سعودی، امارات و مصر دارم. اما متاسفانه تا 
به امروز نمی توانم هیچ گونه تجارتی با ایران انجام دهم. با 
وجود اینکه ایرانی هستم، چیزی شبیه تحریم در حدود 
3۰ سال با ایران وجود دارد. اولین مشتری من ساووال و 
دومین مشتری من خانواده ابوداوود از کلوروکس عربستان 
سعودی بود. آن ها مواد خام به صورت ماهانه یا هر 3 ماه 
یکبار خریداری می کردند. واقعا این مستمری ساالنه را 
دوست داشتم. به این معنی که اگر کیفیت مواد خام شما 
مورد قبول واقع شد، کارخانه به اکسون موبیل می فروخت. 
من با همان کارخانه در لوئیزیانا برای 3۰ سال کار کردم، 
اگر چه مدیریتش را 2 بار تغییر داد اما من هنوز 1۰۰ 
در  می خرم.  کارخانه  همان  از  اتیلن  پلی  دالر  میلیون 
پروژه مواد خام 1۰۰ میلیون دالر یا 1۵۰ میلیون دالر 
منبع تغذیه از ۵۰ شرکت روغن گیاهی در هر سال تهیه 
می کنم. بنابراین هر کارخانه باید هر سال 2 تا 3 میلیون 
دالر مواد خام خریداری کند. آیا این پاسخ سوال شما بود؟ 

بنابراین شام می گویید که این معامله ها....

بله میانگین معامله 2 تا 3 میلیون دالر است. 

تقریبا خیلی رسیع اتفاق افتاد و زمانی که اتفاق افتاد به عنوان 
اولین  اتفاقی  خیلی  آورد  بدست  پول  دارد  دوست  که  فردی 
معامله ای که انجام دادی بد پیش رفت و دوباره به طور ناگهانی 
تو را به چند میلیون دالر رساند، چه احساسی داری؟ این اتفاق 

چطور زندگی ات را تغییر داد؟ چه تاثیری داشت؟ 

بایستد. من یک  پا  به شرکت کمک کرد که سر  واقعا 
مشتری در ساووال در عربستان سعودی و یک مشتری 
منطقه  روی  زمان  آن  در  زیرا  داشتم،  سالوادور  ال  در 
جغرافیایی خاصی تمرکز نداشتم و حتی روی محصول 
خاصی هم تمرکز نداشتم و این 2 مشتری تجارت من را 
ساختند. اگر آن قراردادها را نمی بستم سرمایه حقیقی من 
ماهانه 3۰۰۰ دالر برای 6 ماه می بود. بگذار بگویم که این 

مقدار شرکت را ورشکست می کرد. 
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"...همواره زندگی خودم را با یک فوتبالیست مقایسه می کنم. 
چند روز پیش نوشته شده بود یکی از فوتبالیست های مشهور 
پنت هاوسی دارد، حدود هزار و هفتصد و پنجاه مرت، حداقل 
مرتی بیست و پنج میلیون؛ ولی من ِ معلم ِ فلسفه هنوز دریغ 
از اینکه دو مرت جا در این مملکت داشته باشم. احساس می کنم 
این کشور بدون فوتبال کشور نخواهد بود. این کشور بدون 
برخی از چهره ها، کشور نخواهد شد. این کشور بدون علی 
دایی کشور نخواهد بود. این کشور بدون علی پروین کشور 
نخواهد بود. اما این کشور بدون عبدالکریمی می تواند کشور 
باشد. این کشور بدون اهل فلسفه اش می تواند کشور باشد. 
من احساس طفیلی بودن می کنم در این ساختار. من زیادی 
ام، چرا؟ چون این جامعه نیازی به تفکر ندارد، ولی برایش 

فوتبال مهم است."

بخشی از صحبت های بیژن عبدالکریمی 
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
جامعه نیازی به تفکر ندارد ولی برایش فوتبال مهم است!

www.sedayemoallem.ir

امعه
ج
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12

نه فقط مردم کوچه و بازار که در بین دانشگاهیان کشور 
کم نیستند کسانی که همه مشکالت ریز و درشت کشور 
را تمام و کمال به گردن دستگاه قدرت می اندازند. با 
این  از  بسیاری  این پرسش که چرا  برابر  این حال در 
مشکالت نه ریشه چهل ساله که ریشه چند هزار ساله 
دارند، سکوت می کنند! گرچه نباید و نمی توان نقش 
دستگاه قدرت را در بهبود یا وخامت اوضاع کشور نادیده 
گرفت با این حال چشم پوشی از نقش شهروندان در 
پدیدآمدن وضع موجود نیز قابل توجیه نیست. با این 
تفاسیر در نوشتار حاضر تالش شده است اندیشه و رفتار 
بدنه جامعه ایران نسبت به مسایل کالن اجتماعی مورد 

تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

فوتبال اولویت است
مشهد، 22 مهر 1396: چندی پیش آهنگی به نام "جنتلمن" 

با اسقبال قابل توجه مردم مواجه شد. با این حال همه 
جریان های اجتماعی با مضمون و محتوای این آهنگ 
شبه  مزمن  و  حاصل  بی  جنگ  در  نداشتند.  موافقت 
روشنفکری و های و هوی پرداختن به آهنگ های ساسی 
مانکن و به بیراهه رفتن اخالق نوجوانان، مسئله ازدواج 
کودکان با کمترین حساسیت جمعی به رشد خود ادامه 

می داد. 
"در سال 90 ، 39 هزار و 609 نفر ) 4.5 درصد( از کودکانی 
که ازدواج کرده اند 10 تا 14 سال سن داشته اند. این ارقام با 
روندی رو به رشد در سال 91 به 4.9 درصد رسیده و 40464 

اولویت های گمشده
درباره کم توجهی به مسایل کالن اجتامعی در جامعه ایران

قسمت اول

نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان 10 تا 14 ساله در سال 
92 نیز با افزایش رو به رو بوده است. این میزان با رسیدن 
به 5.3 درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج 
کودکان کاسته شود. این درحالیست که بر اساس اعالم سازمان 
ثبت احوال کشور، سال 93، در 5 سال اخیر باالترین میزان 
ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان 10 تا 14 ساله 
ای که ازدواج کرده اند در این سال به 40 هزار و 228 نفر 
) 5.6 درصد( رسیده است. سال 94 نیز رقم 5.4 درصد )36 
هزار و 938( کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از 
پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند... براساس 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  توسط  شده  منترش  آمارهای 
ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت 6۷59 مورد از ازدواج 
کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به 
دلیل حضور بیشرت اتباع کشورهای دیگر در استان های رشقی 
کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم 
نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار 
باشد. استان های آذربایجان رشقی با 3348 مورد، رتبه دوم و 
سیستان و بلوچستان نیز با ثبت 2355 مورد ازدواج کودکان 10 

تا 14 سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند."1

تهران، 18 خرداد 1398: خبر کوتاه بود اما تاثیر بلندمدتی برجا 

خواهد گذاشت. دکتر رسول قائدی رزیدنت سال دوم 
ارتوپدی بیمارستان امام جان خود را از دست داده بود. 
نویسنده به گمانه زنی ها و این مهم که آیا فشار کاری یا 
مسئله دیگری موجب مرگ این پزشک جوان شده است، 
توجهی ندارد. نکته حایز اهمیت تلنگری است که این 
اتفاق تلخ به جامعه وارد آورده است. ساعت ها مطالعه، 
چشم پوشی از تفریحات و خوش گذرانی های اندک اما 
مرسوم، با یک هدف؛ قبول شدن در رشته پزشکی. از سر 
گذراندن یک ماراتن هفت ساله و سپس به جان خریدن 
چالشی چهار ساله برای متخصص شدن و ورود به جامعه 
ای که کار نکرده بسیار دارد. حجم کاری قابل توجه در 
بیمارستان های آموزشی و سختی کاری جان فرسا بویژه 
در دوره های دستیاری جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی و 

...  و پایانی تلخ؛ مرگ بر اثر فشار کاری.2
1- آمارهای تکان دهنده از ازدواج کودکان زیر 1۵سال/ مشهد در رتبه اول

www.entekhab.ir  
2- برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به: 

www.medvoice.ir   بازی خشم و تنفر: حاشیه نوشتی بر یک فقدان

جامعه

سپهر ساغری
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تهران 28 خرداد 1398: هوارادان پرسپولیس نگران از عدم 

بازگشت برانکو ایوانکوویچ در برابر دفتر باشگاه تجمع 
می کنند. هواداران رفتن برانکو را خط قرمز خود می 
دانند و خواهان پاسخگویی مسئولین باشگاه هستند. در 
این بین مدیرعامل باشگاه ایرج عرب به دفعات از تهدید 
خود و خانواده اش به مرگ سخن می گوید. در طرف 
دیگر ماجرا رقیب کهنه کار استقالل تهران با استخدام 
کسب  برای  را  خود  عزم  که  داد  نشان  استراماچونی 
عنوان قهرمانی جزم کرده است. بررسی نظرات بزرگان 
و هواداران دو باشگاه نیز گواه حساسیت و توجه طرفین 
به کسب عنوان قهرمانی و پیشی گرفتن از رقیب سنتی 
است. در این بین وزارت ورزش و جوانان یک میلیون 
یورو به دو باشگاه مردمی استقالل و پرسپولیس تهران 

کمک مالی می کند. 
شیراز، 6 تیر 1398: فیلمی کوتاه با روایت صدای بغض آلود 

حاکی  کرد  می  روایت  را  دخترش  تصادف  که  مردی 
از لغزش پرهزینه و بی مسئولیتی در راهداری داشت. 
شهروندی جوان در نبود عالیم هشداردهنده با دیواری 
بتنی تصادف کرده و جان خود را از دست داده بود. گرچه 

مرگ 16 پرستار به دلیل فشار کاری زیاد/ وزارت بهداشت توان جذب پرستار ندارد
www.yjc.ir   
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راهداری معتقد بود نه خطای ایشان که میزان مهارت 
راننده عامل این حادثه بود. بویژه آنکه بسیاری در این 

مسیر تصادف نکرده اند!!!1

***

اکثریت  که  داشت  اذعان  باید  مردم  همه  نگوییم  اگر 
بایستی دستگاه  که  اند  القول  متفق  ایرانی  شهروندان 
قدرت پیش قراول اصالحات و بهبود زندگی مردم باشد.2 
با این حال کمتر شهروندی نقش باورها و رفتارهای خود 
به  گیرد.  نظر می  در  اتخاذ سیاست های کالن  در  را 
عنوان نمونه وقتی مردمی برای فوتبال تجمع برپا می 
کنند اما چنین رفتاری در قبال مرگ پرسنل پزشکی و 
اساسا وضع معیشتی ایشان ندارند، در این صورت عجیب 
و دور از ذهن است که یک میلیون یورو از بیت المال 
به فوتبال تخصیص پیدا کند؟ آیا تحلیل این مهم که 
توسعه زیرساخت های پزشکی کشور و بهبود وضعیت 

1- برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به:
انتشار اولین عکس از پژو مچاله در جاده خرامه - شیراز + فیلم نصب عالیم بعد از مرگ 

www.rokna.net  دختر 2۰ ساله
پاسخ راهداری فارس به پخش فیلمی از محل تصادف جاده شیراز-خرامه

www.yjc.ir      
2- اصالحات به معنای عام کلمه بکار رفته است و اشاره ای به جناح سیاسی خاصی ندارد.
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معیشتی پرسنل بهداشتی و درمانی کشور موجب بهبود 
نظام سالمت خواهد شد، نیاز به سال ها تحصیل، تحقیق 
این  آیا جز  باشگاه  دفتر  برابر  در  تجمع  دارد؟  تفکر  و 
معنی می دهد که رفتن برانکو به مراتب مهم تر از مرگ 
کادر پزشکی زیر فشار کاری است؟ اساسا چه تعداد از 
شهروندان در قالب یک فعالیت کارآفرینی بجای نظریه 
پردازی و بد و بیراه گفتن به دستگاه قدرت به فکر ارایه 
راه حل برای مشکالت ریز و درشت کشوره بوده اند؟ 
میزان توجه به فوتبال به حدی در جامعه ایران باال است 
که حتی نشریات ورزشی یا پایگاه های اینترنتی برغم نام 
گذاری های عمومی و نه الزاما فوتبالی، اکثریت محتوای 
خود را به فوتبال اختصاص می دهند. این مهم الزاما نه 
به دست های پشت پرده، که ریشه در میزان توجه به 
فوتبال دارد. همین مسئله خودبه خود به فرصتی برای 
جذب مخاطب و به تبع آن کسب درآمد بدل شده است. 
در چنین شرایطی نشریات برای فروش بیشتر و البته 
اخذ آگهی و در یک کالم بقا، چاره ای جز همصدایی با 
جامعه ندارند. از طرفی همان قدر که اصحاب رسانه به 
این مهم اشراف دارند سیاست مداران هم از آن مطلع 
اند. به همین دلیل سپک تاکرا، کاراته، تنیس روی میز 
و بسیاری دیگر نمی توانند محل توجه و بذل و بخشش 
های میلیون یورویی باشند. به عبارتی روشن تر سیاست 
با جلب نظر مساعد هواداران  این پرداخت ها،  با  مدار 
میلیونی فوتبال، در تالش برای تقویت پایگاه اجتماعی 
خود و نهایتا تدام حیات سیاسی است. حال می توانیم 
اجزای این پازل را بهتر ببینیم. مطالبه عمومی )حمایت 
بی چون و چرا از دو تیم استقالل و پرسپولیس( عاملی 
برای اتخاذ یک سیاست )پرداخت یک میلیون یورو کمک 

هزینه( شده است. 

میزان توجه به فوتبال به حدی در جامعه ایران باال است 
که حتی نرشیات ورزشی یا پایگاه های اینرتنتی برغم نام 
گذاری های عمومی و نه الزاما فوتبالی، اکرثیت محتوای 
خود را به فوتبال اختصاص می دهند. این مهم الزاما نه 
به دست های پشت پرده، که ریشه در میزان توجه به 
فوتبال دارد. همین مسئله خودبه خود به فرصتی برای 
جذب مخاطب و به تبع آن کسب درآمد بدل شده است. 
در چنین رشایطی نرشیات برای فروش بیشرت و البته 
اخذ آگهی و در یک کالم بقا، چاره ای جز همصدایی با 

جامعه ندارند.
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مالصدرا در زمره فيلسوفانی است كه در عني گوشه گريی و اعراض از پيوسنت به ارباب 
قدرت، جدا به سياست می انديشيده و در آثار خود هم به سياست مثالی و هم به رسوم و 
آيني كشورداری نظر داشته است. مالصدرا به آرای فارابی و غزالی و بعضی ديگر از صاحب 
نظران، نظر داشته و در افكار آنان تامل می كرده است، اّما در بسياری از مواضع آثار خود و 
به خصوص در رشح اصو ل كافی به واقعيت سياست  متداول پرداخته و رشايط پادشاهی و 

حدود قدرت پادشاه را مورد بحث، قرار داده است.
بهروان حسین، حسینی معصومه السادات. تاملی در اندیشه سیاسی مالصدرا. آموزه های فلسفه اسالمی: پاییز و زمستان 1391، دوره - شماره  11؛ از صفحه ۵9 تا صفحه 8۰ 

و هنر
گ 

فرهن
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مالصدرای شیرازی
درباره زندگی و آرای مالصدرا

به مناسبت 1خرداد سالروز بزرگداشت ایشان
قسمت دوم

شایسته ساسانی مقدم

توان اینگونه استنباط نمود که یک عنصر و جنبه از این 
ترکیب، فعال و مقدم بر تمامیت هستی شناسی اینگونه 
موجودات است. آیا این مطلب که برخی موجودات از 
جمله انسان و پدیداری آنان مستلزم وجود عاملی الهی 
به منظور محقق نمودن و متمایز ساختن آنان از طریق 
اعطای وجود است، نظریه ای است که موجودیت پیش از 
وجود را متناقض و مردود می شمارد؟ و یا مطابق نگرش 
مالصدرا عاملی الهی موجوداتی دارای برخی خصایص و 
صفات ویژه و منحصر به فرد را به وجود می آورد؟ در پاسخ 
می توان به این اصل اشاره نمود که وجود می بایستی 
به نحوی هستی شناسانه مقدم بر موجودیت باشد و نه 
صرفا به واسطه پوچی یک موجود پیش از وجود، نظر به 
منزه و قائم بالذات بودن خداوند، پیوند علیت گونه او با 
جهان و موجودات نیز صرفا در خصوص موجودی صدق 
الهی خویش در  از ذات  می نماید که درصدد صیانت 
برابر سایر صفات و خصایص چندگانه و التقاطی  و بعضا  
پلید غیرالهی و دنیوی است. مالصدرا از این نگرش به 
عنوان بخشی از فرایند اثبات نظریه هستی شناسانه خود 
پیرامون وجود خداوند تحت عنوان برهان الصدیقین بهره 
جسته است. فحوی و پی رنگ اصلی این نظریه در قالب 
این جمله از "بسیط الحقیقه کل االشیاء" تبیین گردیده 
است: خداوند موجودیتی واحد، خالص و ساده است لذا 

چنین ماهیتی اساسا وجودی )موجود( است.
نظریه دوم، مدوالسیون یا تشکیک الوجود )شبیه سازی 
الگو و ساختار وجود( نام دارد. وجود به واسطه ماهیت 
چند ساحتی و غامض و انتزاعی خود، حقیقتی منحصر 
به فرد است، اما نفس چندگانگی و پیچیدگی در این 
جهان همچنان مستلزم ارائه تعاریف و تفاسیر تکمیلی 
می باشد. موجودات گوناگون نیز در این جهان بر همین 
اساس از یکدیگر متمایز می گردند. درجات متنوعی از 
شدت و ضعف وجودی در قالب کلیتی واحد. بنابراین 
نوعی سلسله مراتب وجودی افقی و عمودی به گونه ای 
زنجیروار درون یک کلیت یکپارچه و در قالب زنجیره ای 
به هم پیوسته واقع شکل گرفته است. درجات و سطوح 
مشخصی از وجود عنصر یا ماده پایدار در نظریه ارسطویی 
نحوی  به  پرسش  این  بنابراین  است  نگردیده  تعیین 
اعتراض گونه از جانب هستی شناسی صدرایی مطرح می 
گردد که چگونه همه چیز می تواند از یک ماده باشد؟ 
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روز  سال  خرداد   1 مناسبت  به  پیشین  قسمت  در 
بزرگداشت مالصدرای شیرازی بحث پیرامون اندیشه و 
آرای این متفکر ایرانی را آغاز نمودیم. در این قسمت 

ادامه بحث را پی می گیریم.

 

مفهوم وجود در اندیشه مالصدرا
پیرامون  مالصدرا  فرد  به  منحصر  نگرش  سبب  به 
مفهوم"وجود"، از وی به عنوان نظریه پردازی انقالبی در 
عرصه ماوراءالطبیعه یاد می شود. وجود، مقدم بر هستی 
شناسی است؛ ماهیتی واحد و یکپارچه و حائز درجات 
گوناگون و حقیقتی که هرگز به نحو جامع و کامل قابل 
ادراک نیست. به تعبیری هرگونه تالش در جهت ادراک 
تکامل  "وجود"به واسطه روند  ثابت  و  و تفسیر مطلق 
تدریجی و متغیر آن، بی ثمر و ابتر می نماید. به بیان 
دیگر، ماهیت شفاف، پویا و چندساحتی وجود، از طریق 
مفاهیم و تفاسیر ثابت و محدود قابل تبیین نبوده که این 
اصل متافیزیکی )ماوراءالطبیعه( نمایانگر نگرش متمایز 
مالصدرا در باب مفهوم وجود نسبت به سایر اندوخته 
های فکری وی شامل مبانی فلسفه ابن سینا، آموزه های 
فلسفی مدرسه ی اشراقی )عموما منتسب به سهروردی( 

و اصول ماوراءالطبیعه ابن عربی است. 
نخستین نظریه هستی شناسی وجود )اصالت الوجود( 
در قالب سرفصل های فلسفی ابن سینا به بحث پیرامون 
تمایز میان ذات و وجود در موجودات ممکن الوجود )نظیر 
انسان و سایر مخلوقات( از منظر منشور هستی شناسی 
و ماوراءالطبیعه صوفیانه )وحدت الوجود( می پردازد. اگر 
موجودات ممکن الوجود دارای ماهیتی تلفیقی باشند می 

MOLLĀ ṢADRĀ ŠIRĀZI* منبع
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شرح یکی از قواعد متافیزیکی از منظر ارسطو بیانگر آن 
است که بودن به طرق گوناگونی قابل پیش بینی و تحقق 
است. اصطالح و حقیقتی مشترک که در قالب سطوحی  
متفاوت تبلور می یابد زمینه انتزاعی)ذهنیت/ موجودیت 
مفهومی(، زمینه گفتاری یا بیانی)حین گفتار و روابط 
کالمی(، زمینه متنی)مکتوب( و زمینه عینی و واقعی. در 
تمامی زمینه های مذکور، بودن یک مفهوم مشترک است 
و حقیقت به شیوه ها و انحاء متفاوتی بیان می گردد. اما 
شاید جالب توجه ترین جنبه این نظریه آن است که نه 
تنها بودن، وجه اشتراک و عامل وحدت و اجتماع جهان 
آفرینش است و این اصل، به تعبیری موید ماهیت کانونی 
انواع وجود  و  ابعاد  تمامی  و معنایی(  )برآیند مفهومی 
از منظر سنت ارسطویی است، بلکه در عین حال وجه 
تفرق و تمایز حوزه ماوراءالطبیعه نیز تلقی می گردد زیرا 
سلسله مراتب وجودی از طریق درجات متفاوتی از تشدید 
و تضعیف وجود شکل می گیرند. بنابراین مباحث سنتی 
و باستانی ماوراءالطبیعه به تعبیری موید یک یا هردوی 
این مفاهیم می باشند: وجود یا بودن هر دو مقوالتی 
منحصر به فرد و در عین حال غامض و چندوجهی به 
شمار می روند. لذا نظریه مدوالسیون یا درجه بندی نه 
تنها به تبیین و تفسیر ماهیت سلسله مراتبی و پلکانی 
جنبه های معنوی، خصایص، قابلیت ها و اختیارات افراد 
گوناگون می پردازد بلکه بر یگانگی، تمایز و انحصار غایی 
موجودیت انسان نیز تاکید می ورزد. از این رو پیامدهای 
اخالقی این نظریه مبتنی بر لزوم تحقق برابری اجتماعی 
و هستی شناختی موجودات گوناگون )اعم از انسان ها 
و حیوانات و...( در عین توجه به نظم آفرینش و تنوع 
سلسله مراتب معنوی و عینی-ذهنی آن است. نتایج فوق 
در نهایت ما را به سوی نظریه سوم موسوم به حرکت 
جوهری رهنمون می سازد. نظریه ای بر این مبنا که 
کلیه پدیده های موجود، به نحوی توامان بر فرایند شار 
و جریان آفرینش تاثیر گذار بوده و در عین حال متاثر از 
آنند. به بیان دیگر، نهاد و ماهیت موجودات، ثابت و ساکن 
نبوده و طی گذر زمان دچار تغییر و تحول می گردد. به طور 
مثال فردی جوان در قالب روندی تدریجی به پیری و 
فرسودگی دچار می گردد. فرد جوان به موجودی متمایز 
از نسخه کهنسال خویش بدل گردیده و این تحول نه به 
واسطه بروز حادثه ای آنی که محصول فرآیندی تدریجی
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این دیدگاه مستلزم وجود نوعی نگرش جامع روانشناختی 
است که بر مبنای آن مالصدرا کلیه موجودات را ماهیت 
هایی انتزاعی می داند که خواهان نیل به سطوح و درجات 
باالتری از منظر هستی شناسانه هستند. همه چیز وجود 
دارد لذا همه چیز حائز آگاهی است. از آنجایی که تمامی 
وجوه و سطوح عقل و آگاهی با یکدیگر مرتبطند. دانش 
نوعی رابطه حقیقی متشکل از شناخت و هویت و ادراک 
است که مشخصا به واسطه آن موضوعی عقالنی بوسیله 
فاعل یا عاملی روشنفکر، شناسایی و تبیین می گردد. 
)اتحاد العاقل و المعقول(. عالوه بر این مالصدرا از نظریه 
مدوالسیون خود به منظور تبیین و تفسیر تحول فیزیکی 
نیز بهره گرفته است؛ نظریه ای الهیات محور که از منظر 
سنتی فاقد نمود و کارایی فلسفی است. او به دو بعد 
تحول شامل تغییر کالبدی و عینی و تغییر تخیلی و 
ذهنی اشاره می نماید. همانند یک کالبد حقیقی که 
جنبه ذهنی آن مقدم بر ابعاد عینی آن و ماهیتی قابل 
موقعیت هستی  نوعی  وجود  موید  امر  این  تبلوراست. 
شناختی آشنا موسوم به حالت "متعالی" در عالم مفاهیم، 
ایده ها، افکار و جهان محسوسات است. هدف عمده این 

متشکل از تغییرات حقیقی و عوامل گوناگون است. یکی از 
مبانی بنیادین این نظریه آن است که کلیه موجودات واجد 
اصل وجود، دچارتجدید و تغییر گردیده و به این ترتیب 
پاسخی نسبت به برخی پرسش های تاریخی پیرامون 
دو مقوله زمان و آفرینش تدریجی جهان ارائه می نماید، 
چرا که بنا بر نگرش مذکور هر لحظه، تمامی موجودات و 
پدیده های جهان در بازه زمانی جدیدی نسبت به لحظه 
یا لحظات پیشین به سر می برند. دیدگاهی سازگار با 
عقاید غالب فیلسوفان عهد صفوی و به تعبیری موید 
نگرش سنتی ابن سینا پیرامون برخی آموزه های دینی با 
محوریت آفرینش تدریجی جهان بوسیله خداوند از هیچ 
و طی گذر زمان. مالصدرا دیدگاه ماوراءالطبیعه خود را 
به حوزه مفاهیمی نظیر روانشناسی و آخرت شناسی نیز 
تعمیم می دهد. همانگونه که تمامیت وجود به واسطه 
تنوع درجات شدت و ضعف، منحصر به فرد به شمار می 
رود، عقل)آگاهی( و روح نیز حقایقی منحصر به فرد و 
حائز درجات گوناگونی از شدت و قوت تلقی می گردند. 
زیرا میان وجود و عقل و روح به عنوان ابعاد ماهیتی و 
انتزاعی  مقوله بودن، پیوند و تعاملی بنیادین برقرار است. 
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جهان اسالم یاد می کنند. این دو تن نیز صدرالمتالهین 
را فیلسوفی می دانند که ماهیت اندیشه و استداللش 
فراتر از حدود فلسفه تفسیری بوده و توازن میان استدالل 
و گفتمان عرفانی و متجلی را به نفع نوعی تلفیق مبتنی 
بر هم افزایی شیوه های متقابل استداللی، بینش عرفانی 
و سایر الگوهای مبتنی بر مظاهرتصوف نظیر بهره گیری 
برخی  است.  ساخته  دگرگون  و...  روایت  و  تمثیل  از 
متفکران و رهبران فکری انقالب 13۵7 ایران همچون 
آیت اهلل خمینی و مرتضی مطهری نیز عمیقا تحت تاثیر 
آراء و اندیشه های مالصدرا بوده و حتی در مقاطعی علی 
رغم وجود تمایز میان ماهیت دیدگاه های فلسفی وی 
و نظریات و رویکردهای سیاسی، سعی در معرفی او به 

عنوان فیلسوف انقالب اسالمی داشتند. 

نگرش، تفسیر و تحلیل آن دسته از اصول و سنت هایی 
است که به تبیین مفاهیم انتزاعی نظیر ترس و یا تمایل 
نیل به خصایص ویژه کالبدی و عینی از سوی موجودات 
می پردازند. مفاهیم عالم ادراک به واسطه ابعاد انتزاعی 
وجود و بودن، قادر به محقق ساختن و مجسم نمودن 

ماهیت فیزیکی این جهانند.

میراث فکری مالصدرا
مالصدرا فیلسوف شهیر شرق اسالمی به شمار می رود 
که دیدگاه های وی بر طبیعت و محتوای فلسفه به شدت 
تاثیرگذار بوده است. دستاورد حقیقی او فارق از گزاره 
های عقیدتی و مذهبی، ایجاد رویکردی نوین بر مبنای 
تلفیق و انطباق سیاق ذهنی، شهودی، فلسفی و عرفانی یا 
به تعبیری ایجاد تحولی ساختاری در الگوهای سنتی و به 
تبع آن ارائه خط مشی و خوانش نوینی در عرصه آموزش 
و فراگیری فلسفه در مکاتب و مدارس فلسفی پس از ابن 
سینا بوده است. مطابق دیدگاه مالصدرا، فلسفه نوعی 
شیوه و سبک زندگی است که طی آن وقوف عینی و 
ذهنی بر مبانی نظری در سایه ممارست معنوی تکامل 
صرفا  شخصیت  گیری  شکل  دیگر،  بیان  به  یابد.  می 
ماحصل تالش فکری افراد نبوده و شخص نیز بدون تکیه 
بر آموزه های علمی- استداللی و صرفا با تکیه بر شهود 
عرفانی قادر به دریافت و ادراک حقایق نخواهد بود. بدین 
ترتیب مالصدرا از سویی نماینده طیفی از اندیشمندان 
اسالمی است که بر جنبه های شهودی و اعتقادی تاکید 
می ورزند و از سوی دیگر نمایانگر حد اعتدال میان عقل 
گرایی افراطی برخی متفکران و ادعاهای بی حد و حصر 
صوفیان است. تاثیر وی در عرصه آموزش و یادگیری 
فلسفه به وضوح نمایان است. تفسیر او بر آثار ثقیل و 
پرابهامی همچون "الهدایه")هدایت( اثر اثیرالدین ابهری، 
بعدها سنگ بنای الگوی هنجارگرایانه آموزش در مدرسه 
فلسفه  فراگیری  ایران  در  قرن 18ام گردید.  هند طی 
اسالمی بر مبنای مطالعه و تفسیر آثار اصلی مالصدرا از 
قرن19ام رواج یافت. احیای فلسفه اسالمی بوسیله علی 
نوری و پس از او مالهادی سبزواری صورت پذیرفته است 
که به تعبیری از وی به عنوان آخرین فیلسوف بزرگ 
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دکرت جهانشاه صالح، رئیس دانشکده بدون هیچ مقدمه ای به من دشنامم داد و توهین کرد. من هم 

جوابش را دادم ... او هم فورا کشیده ای در گوش من خواباند. من در جواب سیلی به صورت او زدم... 

من تنها 17 سال داشتم و از قدرت های باالدست کنک می خوردم... از آن زمان به بعد هدف من از 

شعر نوشنت مبارزه با بی عدالتی است.
از خاطرات سیمین بهبهانی

متن حاضر ترجمه ای است از
BEHBAHANI, SIMIN i. Life
www.iranicaonline.org
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و فعاالن حقوق بشر در مراسم خاکسپاری بانوی غزل 
ایران شرکت کردند. مرگ او با پوشش خبری گسترده 
ای در خارج از ایران مواجه شد و چندین مراسم یادبود 

در کشورهای مختلف برگزار شد.

درون مایه شعری سیمین بهبهانی
ادامه  به  شدنش،  اخراج  از  بعد  سال  چندین  بهبهانی 
تحصیل پرداخت و در سال 1337 در دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. چهارسال بعد با 
مدرک لیسانس حقوق، فارغ التحصیل شد. سیمین در 
سال 133۰ به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمد و 
3۰ سال معلم دبیرستان بود. بهبهانی از سن 12 سالگی 
اولین  و در سن 14 سالگی  آغاز کرد  را  سرودن شعر 
شعرش در روزنامه نوبهار که ملک الشعرا بهار سردبیر آن 
بود، منتشر شد. اولین مجموعه شعر او، سه تار شکسته، 
بیشتر از چهارپاره یا رباعی تشکیل شده بود که با اندکی 
کم و کاست، طبق الزامات عروض و قافیه شعر کالسیک 
فارسی نوشته شده بود. اگرچه عشق، جدایی و تنهایی 
درون مایه اصلی اکثر شعرها بود اما پژواکی ضعیف از 
مسائل اجتماعی نیز در قسمت هایی از مجموعه قابل 
پا منتشر شد  بعد مجموعه جای  بود. چندی  مشاهده 
که  بود  شعر   76 شامل  که   )133۵ تهران،  پا،  )جای 
اغلب غزل و چهارپاره یا دیگر انواع آن را شامل می شد. 
شعرها از لحاظ فرم نوسنت گرا بودند و یا شعر عاشقانه 
بودند یا پیام هایی اجتماعی داشتند که نمایان گر بی 
عدالتی بودند که در آن زمان بر زندگی مردم چیره شده 
بود. »جای پا« نقطه عطفی در آثار بهبهانی است. این 
مجموعه باعث شد که زبان بهبهانی به بلوغ برسد، توجه 
منتقدان را به خود جذب کند و جایگاهی برجسته برای 
بهبهانی میان دیگر شاعران معاصر ایران فراهم آورد. در 
مقاله ای که در تیر 133۵ منتشر شد، ایرج علی آبادی، 
عالوه بر تحسین قوه درک هنری بهبهانی و استعداد او 
در سرودن غزل، به نقد منطق ضعیف این مجموعه می 
پردازد و رویکرد مشاجره انگیز او را نسبت به رابطه بین 
هنر و جامعه و تاثیر هنر بر تغییرات اجتماعی نقد می کند. 
مجموعه او در سال 13۵۰ بازنشر شد و تحسین خسرو 

بانوی غزل 
درباره زندگی و آرای سیمین بهبهانی 

به مناسبت 28 تیر زادروز ایشان 
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سیمین خلیلی که با نام خانوادگی همسر اولش)حسن 
و  خلیلی«1  فرزند«عباس  رسید،  شهرت  به  بهبهانی( 
های  دغدغه  با  زنی  ارغون  بود.  ارغون«  »فخرعظما 
فرهنگی و خواهان ترقی بود. این زن متجدد به فرانسوی 
سرود،  می  شعر  دانست.  می  انگلیسی  و  بود  مسلط 
داستان می نوشت، دانش موسیقیایی خوبی داشت و به 
تار می نواخت. در سال 13۰9 والدین سیمین   خوبی 
از هم جدا شدند و او همراه مادرش زندگی می کرد، 
مادرش بعدا با عادل خلعتبری، روزنامه نگار و سردبیر 
روزنامه آینده ایران ازدواج کرد. در همان خانه بود که 
همچون  ای  برجسته  ادبی  های  با شخصیت  بهبهانی 
محمدحسن شهریار، ملک الشعرا بهار و سعید نفیسی 
سیمین در  شد.  معرفی  فارسی  شعر  به  و  شد  آشنا 
تهران  دبیرستان حسنات در  ابتدایی ناموس و  مدرسه 
پرستاری  دانشکده  به   1324 سال  در  و  خواند  درس 
اظهارات  تا  باعث شد  توده  او در حزب  رفت. عضویت 
منتقدانه ای را علیه دانشکده در روزنامه بیان کند که 
منجر به اخراج شدنش شد. سمین در سال 1326 با 
حسن بهبهانی، معلم زبان انگلیسی، ازدواج کرد. آن دو 
در سال 1348 از یکدیگر جدا شدند. ثمره این زندگی 
2۰ ساله، دو پسر و یک دختر بود: علی )متولد 1326(، 
حسین )متولد 1328( و امید )متولد 1333(. در سال 
1349 با منوچهر کوشیار ازدواج کرد که در سال 1363 
بر اثر بیماری قلبی درگذشت. بهبهانی تاثیرات مهیب این 
فقدان را در شعر آن مرد، مرد همراهم بیان کرد.) تهران، 
1368( سیمین بهبهانی در 28 مرداد 1393 در تهران بر 
اثر بیماری قلبی عروقی درگذشت و در بهشت زهرا دفن 
شد. افراد زیادی از جمله روشنفکران برجسته، هنرمندان 

1- رمان نویس، مترجم و سردبیر روزنامه اقدام

مریم حاجیعلی
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در برگرفته، نشان دهنده این است که بعد از سردرگمی 
هایی که قبال به آن اشاره شد، بهبهانی نهایتا غزل را که 
قالب شعری محبوب و کوتاهی است که شامل 7 تا 14 
بیت و ریشه ای عمیق در ادبیات فارسی دارد را انتخاب 
مجموعه  بهبهانی  وقفه،  سال   11 بعد از  است.  کرده 
را  تهران، 13۵2(  نام رستاخیز )رستاخیز،  به  جدیدی 
منتشر کرد، که همراه با خطی از سرعت و آتش )خطی 
از سرعت و آتش، تهران، 136۰( برای اولین بار ثمره 
بزرگ آشنایی بهبهانی با آرایش وزنی است. قافیه هایی 
که او در اکثر غزل های خطی از سرعت و آتش استفاده 
کرده است، ) آنطور که خود او در کتاب از آن ها نام برده( 
را یا خود آن ها را ساخته است و یا مواردی هستند که به 
ندرت می توان نمونه مشابهی از آن ها را در تاریخ شعر 

فارسی یافت. 

اشعار سیمین بعد از انقالب 57
مسئولیت  از  بویی  و  رنگ  با  ابتدا  از  که  شعر بهبهانی 
اجتماعی همراه بود، بعد از انقالب سال 13۵7، با ابعاد بی 
نظیر آگاهی اجتماعی همراه شد که تا پایان عمر او ادامه 
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گل سرخی را به دنبال داشت که مهارت بهبهانی را در 
استفاده از پتانسیل فرم های کالسیک برای منتقل کردن 
موضوعات نو و مسائل اجتماعی پیچیده تحسین کرد. 
بین وقفه ای که بعد از منتشر شدن اولین مجموعه های 
اشعار او ایجاد شد، بهبهانی برای مدتی با روزنامه تهران 
مصور و امید ایران کار کرد و همچنین در سال 1333، 
در رادیو ایران به سرایندگی پرداخت. در طول همکاری 
او با رادیو ایران، او بیش از صدها شعر سرود که تعدادی از 
آن ها را تنظیم کنندگان برجسته به آهنگ تبدیل کردند 
و یا نوازندگان برتر آن ها را به اجرا در آوردند.2 در مجموعه 
اشعار بعدی او، چلچراغ )چلچراغ، تهران، 1336( که در 
آن چهارپاره و غزل به نسبت یکسانی وجود دارد، زبان 
شعری او تا حد زیادی پیشرفت کرده بود. مجموعه اغلب 
اشعار  تصاویر شهوانی،  به همراه  عاشقانه  اشعار  شامل 
اعترافی از زندگی شخصی شاعر و سوگواری بر سر عالقه 
و تنهایی و چندین شعر از ناخوشی ها و وضع نامساعد 
مجموعه  بهبهانی  سال 1341،  در  شد.  می  اجتماعی 
شعر مرمر )مرمر، تهران، 1341( را منتشر کرد. وجود 
تعداد زیادی غزل که بخش زیادی از این مجموعه را 

2- سیمین در کنار هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور و فریدون مشیری به انجمن شعر و 
موسیقی رادیو ایران پیوست.

صویر:
منبع ت

گ ابتهاج {برگزارشد 
ف. سایه { } امیرهو شن

ب) ه. ال
ش

w
w

w.Fbukharam
ag.com

در سال 1333، در رادیو ایران به رسایندگی پرداخت. 
در طول همکاری او با رادیو ایران، او بیش از صدها 
شعر رسود که تعدادی از آن ها را تنظیم کنندگان 
برجسته به آهنگ تبدیل کردند و یا نوازندگان برتر 

آن ها را به اجرا در آوردند.
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های عجیبشان توجه شاه را به مسائل آن ها جلب کند. 
زندگی،  طول  تمام  در  و  کم  خیلی  بهبهانی از سنین 
عضو تعداد زیادی از انجمن ها و مجامع شعری بود و 
از جایگاهش برای تقویت و ارتقا حقوق انسانی و آزادی 
نادر  چون  هایی  چهره  با  سیمین  نمود.  استفاده  بیان 
نادرپور، فریدون مشیری، سیمین دانشور، مهدی اخوان 
با  او  ثالت و حمید مصدق دوستی ادبی داشت. رابطه 
شاعر زن معاصر، فروغ فرخزاد، با چاشنی رقابت دوجانبه 
همراه بود. بهبهانی در بسیاری از دانشگاه ها، سمینارها 
و  داشته  سخنرانی  جهان  سراسر  در  ها  کنفرانس  و 
شعرهایش را بازخوانی کرده است. به مناسبت قدردانی از 
او و شعرش، نشست های بین المللی در سال 138۵در 
دانشگاه تورنتو، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و مجمع آسیایی 
نیویورک برگزار شد. همچنین مستندی به نام »سیمین: 
او  مورد  در  سنجابی  آرش  کارگردانی  غزل« با  نیمای 

ساخته شده است. 

جایگاه سیمین بهبهانی در عرصه جهانی
بهبهانی تعداد زیادی جوایز و تقدیرنامه های ملی و بین 
برای  هایش  البته تالش  و  هایش  برای سروده  المللی 
کاندیدای  او  است.  کرده  دریافت  بشر  حقوق  ارتقای 
دریافت جایزه نوبل ادبی در سال 1378 و 1381 شد 
و جایزه دیده بان حقوق بشر »هلمن همت« را برای 
سال  جا” در  همه  در  برابر سرکوب  در  آزادی  “صدای 
1377 دریافت کرد و مدال »کارل فون اوسیتزکی« را 
از طرف اتحادیه بین المللی حقوق بشر در 1378 برای 
او  از  ایران« دریافت کرد.  »تالش برای آزادی بیان در 
در سال 1381 از طرف دانشنامه ایرانیکا برای زیبایی 
برای آزادی  از خود گذشتگی اش  بی مثال شعرش و 
و برابری اجتماعی در طول عمر تقدیر شد و از اتحادیه 
نویسندگان نروژ در سال 1386 جایزه »آزادی بیان« را 
دریافت کرد و برای فداکاری برای ارتقا حقوق زنان در 
ایران در طول زندگی، جایزه »لطیفه یارشاطر« را در 
سال 1387 دریافت کرد و جایزه »بیتا دریاباری« برای 
ادبیات و »آزادی« را از دانشگاه استنفورد در سال 1387 
از آن خود کرد. او همچنین در سال 1393، جایزه یک 
عمر موفقیت برای نخبه ای که در ایران زندگی و کار می کند 

را از انجمن بین المللی مطالعات ایرانیان دریافت کرد.
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داشت. در همین دوره او به یکی از اعضای مهم کانون 
نویسندگان ایران تبدیل می شود ) کانون نویسندگان 
ایران، 1347( و برای 4 سال به طور مداوم به حمایت از 
جنبش های مدنی و خواسته مردم برای خودمختاری، 
طرفداری از آزادی بیان و به چالش کشیدن نقض حقوق 
انسانی پرداخت. او که از مشاهده خشونت هایی که علیه 
افرادی که با رژیم قبلی در ارتباط بودند اعمال می شد 
ناخشنود بود، ترس خود را از مجازات انقالبی و کشتار 

بیان کرد و افراد بیدادگر را محکوم دانست.

منی توانم ببینم جنازه ای بر زمین است

که بر خطوط مهیبش، گلوله ها نقطه چین است

حباب مرداب چشمش ز حفره بیرون جهیده

تهی ز اندوه و شادی، گسسته از مهر و کین است

مجموعه اشعار »نمی توانم ببینم«، تهران، 1382، صص۵9۵-۵96

یکی از محبوب ترین اشعار او در اسفند 136۰، حین 
یکی از خونین ترین مراحل جنگ ایران و عراق نوشته 
شد. این شعر »دوباره می سازمت وطن« نام داشت که 
زود به سرودی نسلی تبدیل شد که نه تنها به مقطعی 
ثابت در تاریخ اشاره دارد بلکه به حالتی یا احساسی باز می گردد 
که نسل به نسل آن را حقیقی و واقعی می دانند. این 
شعر به »بانوی قصه فارسی: سیمین دانشور« تقدیم شده 
است و نام مجموعه اشعاری است که سارا خلیلی از آثار 
بهبهانی به انگلسی ترجمه کرده است و به نام »دوباره می سازمت 

وطن« منتشر شده است. 

دوباره می سازمت وطن //  اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم // اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل //  به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون // به سیل اشک روان خویش

مجموعه اشعار »دوباره می سازمت وطن«، تهران،1382، صص.711-712

مجموعه اشعار دشت ارژن )دشت ارژن، تهران، 1362( 
جامه،  جامه )کاغذین  مجموعه کاغذین  همراه  به 
اجتماعی سیاسی  کالیفرنیا،1371( که عنوانی صریحا 
دارد و به لباس های کاغذی که معترضان می پوشیدند 
اشاره دارد، معترضانی که در مسیری که شاه از آن عبور 
می کرد صف می کشیدند و انتظار داشتند که لباس 
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دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد // بابا ستاره ای رد هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکید البرز لب رفو بست // حتی دل دماوند، آتش فشان ندارد

دیو سیاه ردبند آسان رهید و بگریخت // رستم رد این هیاهو رگز رگان ندارد

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید // زریا دل سپااهن، نقش جهان ندارد

رب انم اپرس ردیا انمی درگ نهادند // گویی هک آرش ما تیر و امکن ندارد

ردیای مازنی اه رب کام دیگران شد // انرد ز خاک ربخیز میهن جوان ندارد

دارا! کجای کاری زددان رسزمینت // رب بیستون نویسند دارا جهان ندارد

آییم هب دادخواهی رفیادمان بلند است // اما هچ سود، اینجا نوشیروان ندارد

رسخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی // اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی شهناهم ای رساید // شاید هک شارع ما دیگر بیان ندارد

رهزگ نخواب کوروش ای مهرآریایی // بی انم تو، وطن نیز انم و نشان ندارد

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد
رسوده ای از بانوی زغل افرسی سیمین بهبهانی
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