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دون ژوان )Don Juan( نجیـب زاده مغـرور، 
جوان و الابالی در امور جنسـی اسـت که معاشقه 
بـا زنـان را در راس امـور خود قـرار داده و خواهان 
متامـی آن هـا بـا هرگونـه رشایـط ظاهـری، سـنی 
و تاهـل اسـت. دون ژوان بـا دسـت کشـیدن روی 
نقـاط حسـاس طـرف مقابلـش، حس جنسـی اش 
را تحریـک مـی کنـد و لذتـی بـه او مـی دهـد که 
تاکنـون هیـچ کـس نـداده اسـت. او مـی داند چه 
طـور دسـت بکشـد، چه طـور دل بـرد و چه طور 

خـودش را در دل جنـس مخالـف جـا کند. 

دون ژوآن
www.public-psychology.ir
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ظاهری آراسـته، مبـادی آداب، صدای مردانـه، دایره 
لغـات قابـل توجه، تسـلط بر چندیـن گـذاره و بیت 
عاشـقانه شـاید همه آن چیزی باشـد که از یک مرد، 
دون ژوانـی بـه معنای تام و تمام کلمه بسـازد. گرچه 
معشـوق کسـی بودن پدیده دلپسـندی اسـت با این 
حـال اگر عاشـق یـا آنکس که دعـوی عاشـقی دارد 
یـک دون ژوان باشـد ماجـرا بسـیار متفـاوت خواهد 
بـود. بـه عنوان نمونه چه تعداد از ما مشـخصا مردان، 
روز زن را تبریـک مـی گوییـم؟ حـال چه تعـداد چه 
تعـداد از مـا مـردان بـه حـق حضانـت، ارث یـا دیـه 
برابـر بـاور داریم؟ تصـور می کنم تاحد زیـادی ماجرا 
روشـن شـده باشـد. دون ژوان همـان اسـت کـه در 
کالم عاشـق اسـت و در عمل بالی جان! گرچه بیراه 
نیسـت بگوییـم دون ژوانیسـم مختص رابطـه زنان و 
مـردان نیسـت و بـه نوعـی در دیگـر حـوزه هـا هـم 
شـاهد آن هسـتیم بـا این حـال محور نوشـتار پیش 
رو پرداختـن به این پدیده با اشـاره بـه نقدهای وارده 

بـه نوشـتار "آنگال مـرکل های وطنی" اسـت.

دون ژوانیسم در رسند؟
در مقـام یـک کارشـناس آزمایشـگاه، یـک پزشـک، 
یـک مهنـدس یـا معمار، یـک معلم یـا کارگـر الزاما 
شـهروند آگاهی محسـوب نمی شـویم! بحث آگاهی 
اجتماعـی از مـدرک و تخصـص دانشـگاهی جـدا 
اسـت. بـرای علم به مسـائل حـوزه علوم انسـانی نیاز 

سپهر ساغریسپهر ساغری

دون ژوان نیستم
درباره انتقادها به یادداشت آنگال مرکل های وطنی

با نگاهی به دون ژانیسم در ایران

بـه مطالعـه جامعـه شناسـی، تاریـخ و ... داریم. طی 
کـردن مقاطع ارشـد و دکتری یا تحصیـل در غرب و 
ماننـد این، به معنای کسـب تخصـص در یک زمینه 
خـاص اسـت. اساسـا نه پزشـکی یـا مهندسـی و نه 
دیگـر رشـته ها کارکرد رشـته هـای علوم انسـانی را 
ندارنـد. کمااینکـه با تاریخ و جامعه شناسـی خواندن 
کسـی مثـال طبابت نمی کنـد! ممکن اسـت در نگاه 
اول آنچـه گفتـم بدیهـی جلـوه کنـد با این حـال در 
واقعیـت بسـیاری از مـا بـاور نداریم به عنـوان نمونه 
بـرای اداره یـک نهـاد، خـواه کوچـک خـواه بـزرگ، 
نیازمنـد مهـارت های نـرم چون تفکر انتقـادی، حل 
مسـئله، توانمنـدی در شـبکه سـازی، زبـان بـدن یا 
فنون مذاکره و مانند آن هسـتیم. آنچه نویسـنده در 
نوشـتار "آنگال مـرکل هـای وطنی" بـه آن پرداخت 
نقـد همین رویه بود. چنانچه دعوی اداره یک کشـور 
را داریم می بایسـت لوازم مدیریت در سـطح کالن را 
بیاموزیـم. اگر چنین نیسـت و هدفمـان یک زندگی 
معمولـی و دور از مدیریـت کالن اسـت کـه اساسـا 
مطالعه و کسـب مهارت در حـوزه های مختلف علوم 
انسـانی چنـدان محل بحث نیسـت. به هـر روی این 
یک سـمت ماجراسـت سـمت دیگر آن رویـه حاکم 
بر سـرند اسـت. آشکار اسـت که تصمیمی بر دلبری 
از زنـان نداشـته ام. کمااینکـه در تمـام ایـن 64 ماه، 
بنای تحسـین و خودشـیرینی نـزد دسـتگاه قدرت، 
عامـه مـردم، پزشـکان، وکال، مهندسـین، حامیـان 
پرسـپولیس یا اسـتقالل، اقـوام مختلـف و مانند این 

هـم در میـان نبوده، نیسـت و نخواهـد بود. 

"آنگال مرکل های وطنی": تخریب یا نهیب؟
طبعـا ایـن نقـد نـه معطـوف بـه زنـان اسـت و نـه 
محـدود بـه ایشـان کـه در صحنـه اجتماعـی و در 
طـول تاریـخ چون طاهـره قـره العین طعم زنـدان و 
اعـدام را چشـیده انـد یـا چـون بانـو نجم السـطنه1 
خدمتـی بـه مـردم و مملکت کـرده اند کـه تلنگری 
اسـت به کسـانی که در توهم دانایی به سـرمی برند 

1- مادر دکتر محمد مصدق و موسس بیمارستان نجمیه در تهران

سخن آغازینسخن آغازین
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و تنها پشـت مدرک دانشـگاهی خود سنگر گرفته اند. 
ایـن عـدم اقـرار بـه نادانی یـا در نقطه ای حسـاس تر 
و شـدیدتر تلقـی از دانایـی، موجـب شـده اسـت که 
ضـرورت خوانـدن و اندیشـیدن در مباحـث علـوم 
انسـانی جدی گرفته نشـود و خروجـی همان خواهد 
شـد کـه انتظـار می رفـت و مورد نقد مطلـب "آنگال 
مـرکل هـای وطنـی" بـود. در یـک نمونه مشـخص 
در لینکدایـن2 شـخصی نویسـنده، خانـم دکتـری 
تحصیلکـرده انگلسـتان و دارای مدرک فوق تخصص 
آسـیب شناسـی کلیوی3، برغـم آنکه یـک پاراگراف 
از مطلـب را در "پسـت لینکدین" بنده مطالعه کرده 
بودنـد، در واکنـش، ارتباط را قطع کـرده و در نهایت 
تهدیـد بـه ریپورت نویسـنده کردنـد! متخصصی که 
تقریبـا بـه انـدازه نیمی از سـال های عمر نویسـنده 
فقـط پزشـکی خوانـده اسـت حتـی در ایـن حـدود 
تمایـل نـدارد کـه ابتـدا به سـاکن مطلـب را مطالعه 
کننـد و سـپس اظهـار نظـر نماینـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه بـه وضـوح بـه غیرقابـل تعمیـم بـودن 
"ناآگاهـی" بـه همـه زنـان کشـورمان اشـاره کـرده 
بـودم.4 انتظـار مـی رفـت ایـن دسـت از هموطنـان 
از خـود مـی پرسـیدند کـه دفـاع از حقـوق زنان چه 
سـودی بـرای یک نویسـنده مـرد دارد؟ نویسـنده به 
عنـوان یـک مـرد از چـه چیز ایـن قوانین مردسـاالر 
گلـه منـد باشـد؟ آیـا منطقا بهتـر نمی بود سـکوت 
کـرده و چـون بسـیاری دیگـر دسـت باال بـه کپی و 
پیسـت عبـارات عاشـقانه یـا تبریـک روز زن و مـادر 
اکتفـا مـی کردم؟ به هـر روی، نکته مهـم دیگر آنکه 
دسترسـی ایشـان در حدود یک دکمـه ریپورت بوده 
اسـت آیا ضـرورت دارد یادآوری کنـم چنانچه قدرت 
نظامی و امنیتی الزم را داشـتند دور از ذهن نیسـت 
کـه نویسـنده را بـه بنـد مـی کشـیدند؟ دیکتاتوری 

2- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi-
ty:6757286771345686529/

3- نقد حاضر نه به شخص ایشان که به رویه ایشان وارد است که متاسفانه بسیاری 
دیگر از زن و مرد هم به آن مبتال هستند

4- مشخصا بنگرید به پانوشت های یک و چهار نوشتار آنگال مرکل های وطنی  
           www.sarandmonthly.com             
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جـز ایـن اسـت؟ آیـا می تـوان بـا چنین روحیـه ای 
مدعـی اداره یک نهاد کوچک شـد چه رسـد به اداره 
یک کشـور؟! البتـه بـرای فرهنگ دیکتاتوری پاسـخ 
مثبـت اسـت چون خـود را ملـزم به روشـنگری نمی 
دانـد و مـی خواهـد با سـرکوب و حذف همـه چیز و 
همـه کس را شـبیه خـود کند امـا برای کسـانی که 
اندیشـه دموکراتیـک را ارجـح مـی دانند و سیاسـت 
اقنـاع و مشـارکت را رویـه مطلـوب مـی پندارنـد، 
طبعـا رویکـرد حذفـی قابل پذیـرش نخواهد بـود. از 
سـوی دیگـر می توان گفـت فرض کنیم کـه نظرات 
نویسـنده تماما اشـتباه بوده اسـت چه نیازی به قطع 
ارتبـاط اسـت؟ ضـرورت بـالک کـردن در چیسـت؟ 
بهتـر نمـی بـود ایـرادات مطلـب گوش زد می شـد؟ 
رویـه بـالک کردن چـه دردی را درمان کرد؟ اساسـا 
چنین کنشـی مهـر تاییدی بـر انتقادهای نویسـنده 
نبـود؟! آیا می شـود منطق خود را در سـطح رهبران 
جهـان بدانیـم و در عمـل چنیـن احساسـی برخورد 
کنیـم؟ اگـر در برابـر خواندن یک پاراگـراف ولو غلط 
و بیـراه، چنیـن برآشـفته مـی شـوید، در آن صورت 
بایـد پرسـید اگـر جـای بانـو مـرکل بودیـد واکنش 
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شـما در مقابـل اسـتدالل هـای ترامپ چه مـی بود؟ 
بـا ایـن توضیحـات هنـوز جای شـک و تردید اسـت 
برای کسـی به قامت مرکل شـدن بسـیار می بایست 
متفـاوت اندیشـید و عمـل کـرد؟ ایـن رویـه همـان 
مقوله ای اسـت که می بایسـت نقد می شـد و مورد 
پرداخـت بنـده قرارگرفتـه بـود و جالب آنکه شـاهد 
از غیـب رسـید! البتـه این رویکـرد "قضاوت شـتاب 
زده " مختـص ایشـان نبـود بلکـه اکثریـت عزیزانی 
کـه به نوشـته آنـگال مرکل هـای وطنی نقد داشـته 
انـد حتـی یـک بـار کل مطلـب را نخوانـده بودنـد و 
قابـل تامـل تـر آنکـه حتـی تیترهـای روی جلـد 
شـماره پیشـین مورد توجه قـرار نگرفته بود. شـاهد 
مثـال آنکـه از چهـار عنـوان روی جلـد، سـه عنـوان 
بـه مسـئله زنان اشـاره دارد! آیـا این مهـم جز بدین 
معنـی اسـت که در سـرند مسـئله زنان یـک دغدغه 
محسـوب می شـود؟ از طرفی همه ما از اسـتبداد گله 
مندیـم و خـود را دموکـرات می دانیم از اسـتبداد رای 
دسـتگاه قـدرت شـکوه داریـم اما در میـدان عمل به 
جـز تعریـف و تمجیـد تـاب و تـوان هیچگونـه نظـر 

مخالفـی را نداریم. 
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مسیر سخت اصالحات
کلـی گویی های مبهم و برشـمردن فشـارهای وارده بر 
زنـان، برغـم صحت تام و تماشـان که مورد اشـاره بنده 
در بخـش اعظمی از نوشـتار "آنگال مـرکل های وطنی" 
نیـز بـوده اسـت، چـه ارتباطی بـه بی اطالعـی عمومی 
زنان کشـورمان نسـبت به مسـائل اجتماعی و سیاسـی 
دارد؟ در ثانـی مگـر فقـط زنـان در تنگنا هسـتند؟ چه 
کسی گفته است که مردان در بهشـت روزگار می گذرانند؟  
گرچـه همـان طـور کـه پیـش از این هـم اشـاره کردم 
ایـن بـی اطالعـی مختـص زنـان نیسـت. بـه هـر روی 
جالـب آنکـه نقد بنده نه بـه آن زن در بند یـا آن دختر 
معصومـی که برای رهایی از چنگال اسـتبداد پدرسـاالر 
بـه اولیـن خواسـتگار پاسـخ مثبـت مـی دهـد یـا آواره 
پـارک و خیابـان می شـود که به کسـانی بود کـه اتفاقا 
موقعیـت مطالعـه و نقـش آفرینـی دارند اما کنشـگری 
ایشـان در حـدود کار روزانه اسـت! زنانی کـه فی المثل 
سـاکن لندن هسـتند مانند فعالین زن در داخل کشـور 
تحت فشـارند؟ آیا ایشـان هم فرصت مطالعه، تاسـیس 
نهـاد یـا حـزب ندارنـد؟ صریح تـر بگویـم. ایـن واژگان 
غریبـه انـد چـون با پسـت های سـطحی و غیرمسـتند 
تلگرامـی و واتـس اپـی خـود را مشـغول کـرده انـد و 
گمان روشـنفکری دارنـد. نه تاریخ مـی دانند نه جامعه 
شناسـی، نـه از اقتصاد مطلبی خوانـده اند نه از مدیریت 
سررشـته ای دارنـد. آیـا زنـان مـا در کانـادا و آمریـکا با 
چالـش فیلترینگ، پهنـای باند، قوانین تبعیـض آمیز و 
ماننـد این مواجـه هسـتند؟ در آزادی حاکم بر آنجا چه 
قدمی برای زنان در داخل کشـور برداشـته انـد؟5 بی عملی 
و بـی مسـئولیتی را نمـی تـوان به سـادگی پشـت رگ 
گـردن و کبـاده علم و ادب کشـیدن پنهان کرد! بسـیار 
بسـیار دور از ذهـن مـی دانم نه فقط بسـیاری از مردان 
مـا کـه بسـیاری از زنـان مـا حتی نـام ژالـه آمـوزگار را 
شـنیده باشـند. کمااینکـه همـا ناطق را نمی شناسـند. 
همـان قـدر نجـم السـطنه برایشـان ناآشناسـت کـه 
برسـابه هوسـپیان! در مقابل و دسـت باال در یک زمینه 
تخصص کسـب کـرده اند و موقعیت اجتماعی به دسـت 
آورده انـد و معتقدنـد قوانین باید تغییـر کند. گمان می 
کننـد ایـن مسـیر اصالحـات اسـت. ای کاش به همین 

5- مشخصا منظور نویسنده نهادسازی است و نه صرفا مصاحبه یا قلم فرسایی
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سـادگی مـی بـود! بـا این حـال نویسـنده همچنـان بر 
ایـن بـاور اسـت که اگـر مرد یـا زنی سـودای خدمت به 
کشـور و مدیریت کالن در سـر دارد می بایست مطالعه 
علـوم انسـانی را سـرلوحه خود قـرار دهد. محـل تعارف 
نیسـت. بهترین پزشـک یا معمار دنیا بودن هیچ ربطی 
بـه توان و تخصـص ما در اداره یک بنـگاه کوچک ندارد 
چـه رسـد بـه اداره یـک کشـور. مجموعه مهـارت های 
الزم برای اداره کشـور نه در دانشـکده پزشـکی تدریس 
می شـود و نه دانشـکده عمـران! خود را گـول نزنیم. در 
حـال حاضـر هم بخـش قابل توجهی از مطب پزشـکان 
بـدون کوچکتریـن اسـتاندارد و توجهی بـه پروتکل ها، 
انبوهـی از خلـق را سـرگردان کـرده اسـت. وقتـی در 
اداره مطـب شـاهد چنیـن حجمـی از سـهل انـگاری و 
سـومدیریت هسـتیم چگونـه مـی تـوان انتظـار اداره 
کشـور از ایشـان داشت؟ بسـیاری از مهندسین جوان و 
وکالی مـا از نهادهـای صنفی خـود و دیکتاتوری حاکم 
بـر نهادهای مدنی چون نظام مهندسـی یـا کانون وکال 
گلـه مندنـد. به ایـن مـوارد فکر کنیـم!6 چـرا نهادهای 
مدنـی کشـور مبتال بـه سـومدیریت اند؟ جز این اسـت 
کـه فرهنـگ دیکتاتـوری مـا حکم مـی کند بـه صرف 
کسـب تخصص در یک رشـته دانشـگاهی خود را مدیر 
مـادرزاد بپنداریـم؟ چرا؟ چـون در آزمون اختبـار، بورد 
یـا نظام مهندسـی رتبـه آورده ایم؟ به نظـر تالش برای 
"تغییـر" ایـن زاویه دید بسـیار ضروری اسـت. از طرفی 
حامیـان مـا در هـر حـوزه ای، چـه حکومت، چـه زنان، 
چه باشـگاه اسـتقالل یا پرسـپولیس و ... الزاما کسـانی 
نیسـتند کـه بام تا شـام به تعریـف و تمجیـد از رفتار و 
اندیشـه ما می پردازند. به جرات سـخن سـعدی بسـیار 

قابل تامل اسـت: 

به نزد من آنکس نکوخواه توست 
 که گوید فالن خار در راه توست

اگـر به چنیـن اصلی باور نداشـته باشـیم در آن صورت 
هرگـز تغییر و پیشـرفتی حاصـل نخواهد شـد. چه زن 
باشـیم، چه مرد، چه حکومت و چه باشـگاه فوتبال و ... 

6- آشکار است که نویسنده قصد سیاه و سفید دیدن مسائل را ندارد بلکه هدف توجه به 
نهادهایی است که در دست حاکمیت نیستند اما رفتار و گفتارشان دیکتاتورمآبانه است. 
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اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره شصت و چهارم، بهمن 1399

هدف رشکت تریتا سـانا درمـان تولید دارویی به منظور 
درمان سـوختگی اسـت که عوارض جانبی نداشته 
باشـد و در عین حال بیماران با هزینه مناسب قادر 
بـه اسـتفاده از ایـن دارو باشـند بـه طوری که جای 
سـوختگی هم باقی نمانـد. عالوه بر ایـن همکاران 
ما در واحد تحقیق و توسعه روی پانسمانی مشغول 
بـه کارند کـه برای بیماران دچار سـوختگی، بتواند 

مکمل پماد باشـد.
www.terita-sana.com
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زخم هـا  دردناک تریـن  از  یکـی  سـوختگی  زخـم 
اسـت. همچنیـن بـه علـت از بیـن رفتن الیـه رویی 
پوسـت1 محـل سـوختگی مسـتعد آلودگی بـه انواع 
باکتـری، ویـروس و سـایر عوامـل بیمـاری زا اسـت. 
از  ایـن باکتری هـا  از بیـن بـردن مقاومـت  جهـت 
نانـوذرات و نانوداروهـای مختلف اسـتفاده می شـود. 
بـه دلیـل آسـیب هـای احتمالـی بـرای خـود بیمار 
و نسـل های بعـد، تیـم تریتـا تصمیـم گرفـت که به 
سـمت داروهـای گیاهـی رفتـه و برای جلوگیـری از 
عفونـت، از بیـن بـردن اسـکار یا جای زخـم و ترمیم 
سـریع زخـم سـوختگی از گیاهان با قابلیـت درمانی 
اسـتفاده کنـد. از ایـن رو تیم تریتا سـانا درمان، پس 
از تحقیقـات وسـیع و انجـام تسـت های بالینـی و 
دریافـت مجوز هـا، در پی ورود اولیـن محصول کامال 
گیاهـی، بـدون اسـتفاده از هیچگونه ماده شـیمیایی 
در درمـان بیمـار و تامیـن آرامـش روانـی ایشـان در 

طـول درمان اسـت.

برای آغاز گفتگو کمی از خودتان بگویید.
ارشـد  کارشـناس  هسـتم  بنـده  شـاه  مهسـا  مـن 
میکروبیولـوژی، یکـی از بنیان گذاران شـرکت تریتا 

سـانا درمـان.

1- الیه اپیدرم

سپیده سعادت کیاسپیده سعادت کیا

علیه سوختگی
مصاحبه با مهسا شاه بنده هم بنیان گذار رشکت تریتا سانا درمان

 ایـده اولیـه شـکل گیری شـرکت تریتا سـانا درمان 
چـه بـود و از کجـا به وجـود آمد؟ 

ایـده اولیه شـرکت درواقـع از پایان نامه بنـده که در 
سال 94 روی زخم های بیماران سوختگی کار می کردیم، 
شـکل گرفـت و در ایـن روند متوجه شـدم در سـال 
1۸۰ هـزار مراجعه کننده سـرپایی سـوختگی داریم 
کـه از ایـن تعـداد 3۰ هـزار نفر بسـتری می شـوند.2 
عـالوه بـر ایـن آثـار سـوختگی بـه جامانده بـر روی 
پوسـت افراد آسـیب دیـده به خصـوص روی صورت، 
تـا چـه اندازه بـر روحیه این افـراد اثر می گـذارد. در 
ایـن راسـتا مـا در مرحله اول به دنبـال این بودیم که 
بـا علـم نویـن نانو بتوانیـم دارویـی را به ایـن منظور 
تهیـه کنیـم. به مـرور با تسـت هایی که انجـام دادیم 
بـه ایـن نتیجه رسـیدیم با توجـه به اینکه در کشـور 
مـا گیاهـان دارویـی زیـادی وجـود دارد، بـه سـمت 
اسـتفاده از گیاهـان دارویـی برویـم کـه از سـال 94 
تـا بـه امـروز ایـن روند ادامـه پیـدا کـرد و در نهایت 
بـه محصـول اولیـه ای تبدیل شـد که در پـی گرفتن 

مجوزهای آن هسـتیم.    

بـه جـز بحث وجـود انواع گیاهـان دارویی در کشـور 
آیا مواد نانو مشـکلی داشـتند که به سـمت اسـتفاده 

از گیاهـان دارویی رفتید؟
در حقیقـت اسـتفاده بیـش از حـد از داروهـای نانـو 
بـه تدریـج بـر روی انـدام  هـای بـدن تاثیـر منفـی 
خواهـد داشـت و بـه مـرور روی نسـل های بعـدی 

می کنـد.  ایجـاد  ژنتیکـی  ناهنجاری هـای 

چه شـد کـه تصمیم گرفتیـد به عنوان کسـب و کار 
به ایـن موضوع نـگاه کنید؟

در سـال 97 جشـنواره ای در پـارک علـم و فنـاوری 
دانشـگاه تهـران بـا عنـوان جشـنواره اندیشـمندان 
و دانشـمندان جـوان و بـا همـکاری بنیـاد جمیلـی 
برگـزار شـد. ما در این نمایشـگاه حضـور پیدا کردیم 

  www.snn.ir 2- سوختگی ششمین علت مرگ در ایران
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و در آنجـا توانسـتیم بـا کسـب رتبـه اول، وارد بحث 
واقـع می تـوان  در  تجاری سـازی محصـول شـویم. 
گفـت کـه از ابتدا حداقل نـگاه بنده به ایـن پروژه به 
شـکل کسـب و کار نبـود چون بـا فضـای آکادمیک 
تفـاوت دارد. مـا داشـتیم به صورت علمـی این پروژه 
را دنبـال مـی کردیم و تنها تفکر و هـدف ما این بود 
کـه چطـور می توانیـم به ایـن مقاومـت دارویی غلبه 
کنیـم تا بیمـاران زیادی بتوانند سـالمتی خودشـان 
را بـه دسـت بیاورند یـا حداقل جان خود را از دسـت 
ندهنـد. اما با حضور در این جشـنواره و آشـنا شـدن 
بـا تیـم کسـب و کار پـارک علم وفنـاوری دانشـگاه 
تهـران و همـکاری بـا ایـن دوسـتان توانسـتیم ایـن 
پـروژه را بـه یـک کسـب و کار تبدیـل کنیـم. چون 
الزمـه اینکه محصـول را بتوانیـم در اختیـار بیماران 

قـرار دهیـم، ثبـت حقوقی شـرکت بود.  

شکل گیری تیم شما از کجا شروع شد؟
تشـکیل تیـم از همان جشـنواره شـکل گرفـت و در 
واقـع با عنـوان "تیم مدا" در این جشـنواره شـرکت 
کردیـم. مـا در ایـن جشـنواره موظف بودیـم که تیم 
سـازی انجـام بدهیم و بـوم کسـب و کار تهیه کنیم 

کـه طبیعتـا ایـن کار نیازمند یـک دانش اولیـه بود. 
اعضـای تیـم MBA در این زمینه به ما کمک کردند 
و از ایـن طریق توانسـتیم بـا چالش هـای بازاریابی و 
ورود بـه بازار آشـنا شـویم. یکـی از چالش هایی که با 
آن مواجـه بودیـم، این بـود که یکـی از گیاهان مورد 
اسـتفاده برای تولیـد این محصول، گیـاه بومی ایران 
نبـود و بـه ناچـار بایـد ایـن گیـاه را به داخل کشـور 
وارد می کردیـم. بـه همیـن دلیـل در مـدت زمـان 
کوتاهـی با بررسـی هایی که انجـام دادیـم، یک گیاه 
بومـی داخلی را جایگزیـن آن کردیم که دیگر نیازی 
بـه وارد کـردن این گیاه نداشـته باشـیم. اعضای تیم 
مـا در حـال حاضـر متشـکل از 12 نفـر اسـت. واحد 
کسـب و کار کـه روی بحـث تجاری سـازی متمرکـز 
هسـتند، واحـد تحقیـق و توسـعه کـه روی سـایر 
محصوالت مشـغول به کار هسـتند و واحد شبکه های 

اجتماعی. 

قبل این هم تجربه استارتاپی و کسب و کار داشتید؟ 
خیر بنده تجربه حضور در حوزه اسـتارتاپی و کسـب 
و کاری را نداشـتم و بیشـتر در حـوزه آکادمیـک 

مشـغول بـه فعالیـت بـودم و پایه علمی داشـتم. 
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کرونا چه تاثیری در کسب و کار شما داشته است؟
مـا در فـاز انجام تسـت های انسـانی بودیـم و باید به 
طـور مرتـب در روزهـای اول، سـوم و پنجـم پـس از 
اسـتعمال پماد بـر روی موضعی که دچار سـوختگی 
شـده، نتایـج بـه دسـت آمـده را در بیماران بررسـی 
می کردیـم کـه متاسـفانه بـه دلیـل شـیوع کرونـا 
بیمـاران کمتـری به بیمارسـتان مراجعـه می کردند، 
بنابرایـن بررسـی ها و تسـت های مدونی کـه در نظر 

گرفتـه شـده بـود بـا اختالل مواجه شـده اسـت. 

عنـوان  بـه  خانمـی  کمتـر  کارآفرینـان  بیـن  در 
بنیان گـذار نقش آفرینـی می کننـد. بـه نظـر شـما 

باشـد؟ می توانـد  چـه  دلیلـش 
امـروزه حضـور کـم رنـگ زنـان در حـوزه کارافرینی 
بـه شـدت احسـاس می شـود، در صورتـی کـه زنان 
می توانند با اسـتفاده از ابتکارات و خالقیت های خود 
در ارتقـای کیفیـت محصوالت و توسـعه  آن ها نقش 
موثرتـری داشـته باشـند. به هـر روی دالیـل زیادی 
می توانـد وجـود داشـته باشـد کـه کمتـر خانمی به 
عنـوان بنیان گـذار نقش آفرینی کنـد. از جمله موانع 
اجتماعـی، موانع خانوادگـی، موانع اقتصـادی، موانع 
درونـی، کمبـود دانش و مهارت، نداشـتن اطالعات و 
هـوش تجـاری و در نهایت متاسـفانه نگاه جنسـیتی 
جامعـه به آن هـا را می توانیم به عنـوان موانعی برای 

حضـور زنان در حـوزه کارآفرینی نـام ببریم.

بـه جـز نقـش آمـوزش و پـرورش کـه خیلـی مورد 
تاکیـد اسـت، به نظر شـما بدنه جامعه و شـهروندان 
چـه میـزان در حضور یـا عدم حضور زنـان در عرصه 
اجتماعـی نقـش دارنـد؟ اگر خاطـره ای یـا تجربه ای 

داریـد با سـرند در میـان بگذارید.
بهتـر اسـت این گونـه ببینیـم کـه امـروزه در جامعه 

مـا چنـد درصـد از فعالیت هـای مهـم اجتماعـی، 
اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی بـه زنـان اختصـاص 
داده شـده اسـت و یـا اینکـه چـه تعـداد از زنـان در 
سـطح کشـور بـه عنـوان وزیـر، فرمانـدار، نماینـده، 
اسـتاندار و یـا شـهردار فعالیـت دارند. پـس می توان 
این گونـه نتیجـه گرفت کـه قطعا هم بدنـه جامعه و 
هـم شـهروندان در میـزان حضـور و یـا عـدم حضور 
زنـان در عرصه اجتماعی نقش بسـیار موثـری دارند. 
امـا جهـت حضـور و یا عدم حضـور زنـان در اجتماع 
عـالوه بـر عوامل بیرونی عوامل درونی هم نقـش دارند.

نـگاه جنسـیت زده مختـص جامعه ما نیسـت با این 
حـال نمی شـود میـزان و تاثیـر آن را در جوامـع در 
حـال گـذاری چـون جامعـه ایـران با جوامع توسـعه 
یافتـه برابـر دانسـت. با این تفاسـیر گمـان می کنید 
می توانیـم در آینـده شـکاف جنسـیتی را کاهـش 

دهیم؟ 
بـرای از بین بردن شـکاف جنسـیتی در آینـده الزم 
اسـت هـم زنـان جهـت اثبـات توانمندی هـای خود 
تـالش کننـد و هـم جامعـه جهـت کمرنـگ کـردن 
نـگاه جنسـیتی تـالش کنـد. از نظر بنده الزم اسـت 
زنـان جهت رفع ایـن موانع با حفظ روحیه شکسـت 
ناپذیری و انسـجام به منظور شـناخت توانمندی ها و 
عالیـق خـود قدم بردارنـد و با برنامه ریزی و پشـتکار 
بـه اهـداف بلند مـدت خـود در زندگی دسـت یابند. 
از طرفـی جامعـه بـا تغییـر رویکـرد جنسـیت زده و 
در  زنـان  همـکاری  و  مشـارکت  قانونـی،  حمایـت 
حوزه هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی، مدیریتی 
و آموزشـی را تسـهیل نمایـد. از طرفـی بایـد در نظر 
داشـت اثبـات توانمنـدی زنـان در اجتمـاع می تواند 
شـکاف جنسـیتی را کاهش دهد. قطعـا و قطعا یکی 
از راه های موفقیت، آبادی و سـعادت کشـور اسـتفاده 
از افراد توانمند در موقعیت های مختلف آن جامعه اسـت.
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کارآفرینـی اجتماعـی به عنوان یـک جنبش در حال 
تبدیـل شـدن به یـک جریان فکـری اسـت. افزایش 
محبوبیـت کارآفرینـی اجتماعی باعث بوجـود آمدن 
تغییر و تحول روزافزون شـده اسـت. به طور خالصه، 
کارآفرینـان اجتماعی کسـانی هسـتند که از کسـب 
و کار خـود بـرای ایجـاد ارزش اجتماعـی اسـتفاده 
می کننـد. ایـن اصالح طلبـان مسـتقیما بـه بخـش 
دولتـی مربـوط نمی شـوند و در حقیقـت قسـمت 
عمـده و روبـه رشـدی از بخش خصوصـی را به خود 
اختصـاص داده انـد. عالوه بر کسـب سـود، کسـب و 
کار آن هـا به مسـائل اجتماعی یـا نیازهای اجتماعی 
کـه در سراسـر جهـان می بینند، پاسـخ می دهد. این 
تغییردهنـدگان زمانـی کـه وضـع کنونـی به انـدازه 
کافـی خوب نباشـد اقدامـات الزم را انجـام می دهند 
و بـه مـا )و جهـان( نشـان می دهنـد کـه اگـر بنیان 
گـذاران ایجـاد ارزش اجتماعـی را بـه عنـوان اصـِل 
اساسـی اهداف شـرکت خـود درک کننـد، می توانند 
راه حل هـای قابـل توجهـی بـرای مشـکالت محلی و 
جهانـی ارائه دهنـد. از این رو در مجموعه یادداشـت 
هایی به بررسـی تعدادی از کسـب و کارهای مبتنی 
بـر کارآفرینـی اجتماعـی می پردازیـم. ایـن بررسـی 
ارائـه  اجتماعـی  کارآفرینـی  از  جامع تـری  تعریـف 
می دهـد. بـه ایـن ترتیـب می تـوان نـگاه عمیق تر و 
دقیق تـری به تعریف، خاسـتگاه کارآفرینی اجتماعی 

و نقـش آن در جامعـه کنونـی و آینده داشـت. 

زهرا ناگهیزهرا ناگهی

کارآفرینی اجتامعی چیست؟
نگاهی به کارآفرینی اجتامعی

قسمت اول

الکس هاستد، مدیر و بنیانگذار رشکت ِهلپسی1
"الکس هاسـتد"، شـرکت هلپسـی را در سال 2۰17 
با تعدادی از دوسـتان خود که در برنامه های زیسـت 
محیطی کاهش ضایعات نسـاجی شـرکت می کردند، 
تاسـیس کـرد. آن ها با تسـهیل بازیافـت لباس های 
قدیمـی موجـب کاهـش ضایعـات نسـاجی  شـدند. 
هلپسـی از زمان تاسـیس خـود 1۸۰۰ محفظه را در 
سراسـر شـمال شـرقی ایاالت متحده قرار داده است 
و در سـال گذشـته بیـش از 25 میلیـون پوند لباس 
جمـع آوری کـرده اسـت. همانطور که الکـس و گروه 
هلپسـی اطـالع داده انـد، 95% از لباس هـا، کفش ها 
و سـایر منسـوجات جمـع آوری شـده قابـل بازیافت 
و اسـتفاده  مجـدد هسـتند. الکـس مسـئله  کاهـش، 
اسـتفاده مجـدد و بازیافـت منسـوجات و لباس هـا را 
بـه طـور عمیق بررسـی کـرده اسـت و توضیـح داده 
اسـت کـه مصرف کننـده چگونـه می توانـد بـر ایـن 

مسـئله  تأثیرگذار باشد:
" ایـن اقـدام فرآینـدی گام به گام اسـت. بنابراین کاهش 
دور انداختن لباس ها اولین قدم است، زیرا بهترین کاری 
اسـت که می توانید انجام دهید. سـپس اسـتفاده  مجدد 
و بازیافـت گام هـای بعـدی این اقدام هسـتند. اسـتفاده  
مجدد مرحله ای اسـت که در آن سـعی می کنیم تا حد 
امکان لباس را مجددا اسـتفاده کنیم و سپس در صورت 
اسـتفاده نشـدن آن را بازیافت می کنیم ... پس می گویم، 
شـخِص نزدیکی را پیدا کنید که بتواند ایـن کار را انجام 
دهد. قرار دادن وسـایل قدیمی هر جایی به غیر از سطل 
زبالـه خیلـی بهتر اسـت، زیـرا بـه روش هـای متعددی 
می توان از آن ها اسـتفاده کرد. بسـیاری از مردم متوجه  
این موضوع نیسـتند. خیلی ها فکر می کنند که دوسـت 
ندارنـد این کار را انجام بدهند، پـس چرا دیگران باید آن 
را بپذیرنـد؟ مـن دیگـر نمی خواهـم این شـلوار جین را 
ببینم، تا حاال صد بار پوشـیدمش. چرا شـخص دیگری 

می خواهد این را بپوشـد؟ این اصال درسـت نیسـت." 

1- شرکت ِهلپسی در زمینه  نقش مصرف کننده در آینده  پایدار دنیای مد فعالیت می 
www.helpsy.co کند

www.komodaa.com در ایران استارتاپ کمدا فعالیتی مشابه دارد
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مانیش گاپتا، بنیانگذار و مدیر عامل رشکت ماتر بومی2 
"مانیـش گاپتـا" و گـروه ماتر بومی از زمان تاسـیس 
این شـرکت در سال 2۰۰6 بیش از 2۰۰۰۰ صنعتگر 
در 4۰ نقطـه از هنـد را توانمنـد کـرده انـد. هـدف 
مانیـش از تاسـیس ماتـر بومـی اسـتفاده از قـدرت 
تجارت برای توانمندسـازی مـردم هند، تأمین منابع 
پایـدار بـرای زندگـی بهتـر و از بین بـردن فقر مزمن 

بود:
"مـن خـودم از نزدیـک تجربـه کـرده ام کـه تجارت 
تـا چـه میـزان قدرتمنـد اسـت. هـر آنچـه را کـه 
خارق العـاده  اسـت.  مـا  دسـترس  در  می خواهیـم 
اسـت. همه چیز از سراسـر جهان در اختیار ما اسـت 
و این شـبکه ای شـگفت انگیز اسـت. با ایـن حال این 
را هـم تجربـه کردم کـه اگر تجارت مسـئوالنه انجام 
نشـود می توانـد از مـردم سوء اسـتفاده کنـد. همـه  
مـا نمونه هایـی از ایـن چالش هـا را در بنـگالدش و 
جوامـع کوچـک که آلودگی شـیمیایی زیـادی دارند 
و باعـث آلودگـی رودخانه هـا و زمین های کشـاورزی 
می شـوند، شـنیده ایم. بنابرایـن همگـی می دانیم که 
تجـارت غیرمسـئوالنه می تواند از مردم سوء اسـتفاده 
کنـد. همچنیـن معتقـدم که اگـر تجارت مسـئوالنه 
سـازد.  قدرتمنـد  را  مـردم  می توانـد  شـود  انجـام 
تجـارت بـه راسـتی توانایی ریشـه کن کـردن فقر در 
جهـان را دارد و بـه همین دلیل اسـت که می خواهم 
از تجـارت به عنـوان ابزاری برای ایجـاد تغییر مثبت 

اسـتفاده کنم." 

هانا دیویس، بنیانگذار و رئیس کارخانه  کفش بنگز3
"هانـا دیویـس" و گـروه بنگـز کفش می فروشـند تا 
روی کارآفرینان سراسـر جهان سـرمایه گذاری کنند. 
ایـن کاری بـود کـه هانـا مـدت کمـی بعد از شـروع 
دانشـگاه و بـا گـروه بنگز آغـاز کرد. هانـا توصیه های 
خـود را به عنـوان یک کارآفرین اجتماعـی با افرادی 
کـه در سـال اول کسـب و کار خـود هسـتند بـه 

2- شرکت ماتر بومی در زمینه  توانمندسازی عامه  مردم از طریق تجارت  
www.matrboomie.com 

www.bangsshoes.com :3- سایت شرکت بنگز
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اشـتراک می گـذارد:
"دوسـت دارم بگویـم کمـی خونسـردتر باشـید. بـه نظر 
مـن واکنـش هیجانـی و بیـش از انـدازه نشـان دادن بـه 
شـرایطی که خوب پیـش نمی رود عاقالنه نیسـت، با این 
حـال مجـدد فکـر کنید کـه گزینه های شـما چیسـت و 
مشـکل را برطـرف کنیـد. نکتـه  دیگـری کـه می خواهم 
بیـان کنم این اسـت.: اختـراع مجدد چرخ کامـال بیهوده 
اسـت. بسـیار نادر است که کسـی ایده ای 1۰۰% منحصر 
به فرد داشـته باشـد. به دنبال کسی باشـید که کاری که 
انجـام می دهیـد را انجام داده باشـد، شـاید کمـی بهتر یا 
متفاوت تـر. سـپس بازخـورد و نظـرات آن هـا را دریافـت 

کنیـد و بـه کار ببرید."

کالین کلینز، مدیر عامل پروژه  آنچال4
خواهـران کلینـز، مگـی و کالیـن، کسـب و کار اجتماعی 
پررونقـی را در پـروژه  آنچـال ایجـاد کرده انـد. آنچـه کـه 
در سـال 2۰11 بـه عنـوان یـک سـازمان غیرانتفاعـی در 
زیرزمیـن خانـه  والدیـن آن هـا آغاز شـد اکنـون بیش از 
15۰ صنعتگـر در سراسـر هنـد و شـهر زادگاه خواهـران 
کلینـز، لوئیزویـل را در اسـتخدام خـود دارد. کالین به ما 
مـی گویـد چگونه برغم وجـود منابع اندک در سـال های 
اولیـه فعالیـت آنچال، توانسـتند معتمـد به نفـس کار را 

پیـش ببرند:
"نقطـه عطـف واقعـی بـرای ما اعتمـاد به نفسـی بود که 
در آن سـال های ابتدایـی کار سـاختیم، امـا تاثیر حقیقی 
مربـوط بـه اقـدام کردن بـدون  توجه بـه هرآنچـه ندارید، 

است."

 
لورا ویتینگ، بنیانگذار برایتلی5

"لـورا ویتینـگ" و گـروه برایتلی بسـتر متمرکـزی برای 
مصرف کننـدگان ایجـاد کردند تا با برندهـای مد، زیبایی 
و لوازم خانگی تعامل بیشـتری داشـته باشـند. لورا تجربه  
خـود در آمـازون، گـوگل و ادوبـی را بـه عنـوان مدیـر 

محصـول به اشـتراک می گـذارد: 

 www.anchalproject.org    :4- سایت پروژه آنچال
www.brightly.eco  :5- سایت شرکت برایتلی

"بـرای موفقیـت در پـروژه باید در وهله  نخسـت مطمئن 
شـوید که افراد را در کل شـرکت در مورد کاری که انجام 
می دهیـد بـه انـدازه  کافـی متقاعـد کرده ایـد. بنابرایـن 
اقدامات بسـیاری انجـام می دهید، مذاکرات بیشـماری با 
گروه هـای مختلـف انجـام می دهیـد تـا از داشـتن منابع 
مـورد نیازتـان مطمئـن شـوید. مـن همیشـه در تـالش 
بـوده ام تـا همزمـان بـا رشـد و پـروش ایـن گروه بـه این 
درک دسـت پیـدا کنـم کـه چگونـه می توانـم فرهنگـی 
پذیـرا، هوشـیار و همچنین فرهنگی که به طـور واقعی و 
حقیقی با مشـتری در ارتباط باشـد را پـرورش دهم. زیرا 
آنچـه در رشـد و گسـترش محصـوالت قابل توجه اسـت 
نزدیکی و صمیمیت شـما با مصرف کننده و درک مشکل 
واقعـی آن هـا اسـت. با برطرف کردن مشـکلی کـه دارند 

وضعیت بهتـری خواهید داشـت." 
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اقتصاد و کارآفرینی

باشـید.  خونرسدتـر  کمـی  بگویـم  دارم  دوسـت 
بـه نظـر مـن واکنـش هیجانـی و بیـش از انـدازه 
نشـان دادن بـه رشایطـی کـه خـوب پیـش منی رود 
عاقالنـه نیسـت، بـا این حـال مجدد فکـر کنید که 
گزینه های شـام چیست و مشـکل را برطرف کنید. 
نکتـه  دیگـری که می خواهـم بیان کنم این اسـت.: 
اخـراع مجـدد چـرخ کامـال بیهـوده اسـت. بسـیار 
نـادر اسـت کـه کسـی ایـده ای 100% منحـر بـه 
فرد داشـته باشـد. به دنبال کسـی باشـید که کاری 
کـه انجـام می دهیـد را انجـام داده باشـد، شـاید 
کمـی بهـر یا متفاوت تر. سـپس بازخـورد و نظرات 

آن هـا را دریافـت کنیـد و بـه کار بریـد.

ماهنامه سرند      شماره شصت و چهارم، بهمن 1399
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 و هرن
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رهن
ف

 به زمین می زنی و می شکنی // عاقبت شیشه امیدی را
سخت مغروری و می سازی رسد // در دلی، آتش جاویدی را

 این چه عشقی است که در دل دارم // من از این عشق چه حاصل دارم
می گریزی ز من و در طلبت // باز هم کوشش باطل دارم

فروغ فرخزاد، رسوده دیدار تلخ از مجموعه اسیر



در قسـمت نخسـت " فروغ و اندیشـه تجـدد" بحث 
پیرامون اندیشـه و آرای فروغ فرخـزاد را آغاز کردیم. 
در قسـمت دوم این نوشـتار ادامه بحث را پی می گیریم 
و بـه جایـگاه ایـن شـاعر برجسـته در جامعـه ایـران 

اشـاره خواهیم کرد.

انسان در اندیشه فروغ
فرخـزاد پس از ترک همسـر و پسـرش به شـعر پناه 
می بـرد و آثـارش دچار دگرگونی بسـیاری می شـود. 
دو مجموعـه "دیـوار" و "عصیـان" راهـی بـرای ابراز 
خشـم نسـبت بـه جامعه  محـل زندگـی اش بـود. به 
تلخـی جامعـه را، به ویـژه به خاطر بی عدالتی نسـبت 
بـه زنـان، مـورد انتقاد قـرار می دهـد. از میـان چهل 
و دو شـعر ایـن دو مجموعـه، در یک شـعر احسـاس 
چشـم  بـه  ماندگارتـر  و  پررنـگ  شـاعر  اسـتقالل 
می خـورد. چنـد سـال بعـد از انتشـار، فـروغ این دو 
کتـاب را تالشـی مذبوحانـه بیـن دو مرحله  مختلف 
زندگـی و آخریـن تقـال قبـل از رسـیدن بـه آزادی 
توصیـف کـرد. در حقیقـت، بعـد از آن دغدغه هـای 
فـروغ تغییـر می کنـد. دو مجموعه شـعر آخـر فروغ، 
"تولـدی دیگـر" و "ایمـان بیاوریـم بـه آغـاز فصـل 
سـرد" )که پس از مرگش منتشـر شـد(، هر دو تولد 
شـخصیت زنـی را جشـن می گیرنـد که از اسـتقالل 
خـود خشـنود اسـت. الگوی شـخصی خودش اسـت 
و خـود را بـا عالیـق و آرزوهایـش در نظـر می گیرد.  
امـا تنها زنـان در آثار فرخـزاد از تصاویر مرسـوم دور 
نیسـتند، مردان اشعارش نیز مسـیر شخصی خود را 
پـی می گیرنـد، قوانیـن سـنتی را به هـم می ریزند و 

خـود را از قیـود سـخت مردانگـی رهـا می کنند؛ 

معشوق من
انسان ساده ایست

انسان ساده ای که من او را
در سرزمین شوم عجایب

چون آخرین نشانه یک مذهب شگفت
در البالی بوته پستان هایم

پنهان نموده ام 
شعر معشوق من، مجموعه تولدی دیگر، ص ۸2

پیش از آن، تأمالت شـخصی مردان به نـدرت در آثار 
زنـان ایرانی بیان می شـد. شـخصیت های معدود مرد 
اغلـب فاقـد ظرایـف و ویژگی های شـخصی و در بند 
قوانیـن فرهنگی و کلیشـه های مردانه انـد. فروغ این 
پوشـش را کنـار می زنـد و آن ها را بـا خطاها، تضادها 
و قدرت انسـانی، به شـکل تصویر واقعی شـان نشـان 
می دهـد. مـردان آثار فـروغ می تواننـد انتخاب کنند 
و انتخاب شـوند، آرزو کنند و آرزوی دیگران باشـند، 
لـذت ببرنـد و باعـث لـذت دیگـران شـوند. دیگـر 
شـخصیت های خیالـی در رویا و افسـانه ها نیسـتند، 
در بنـد خـود نیسـتند و توانایـی مهـرورزی دارنـد. 
فرخـزاد بـا تمرکـز دقیق تـر بـر مـردان، بـه آن هـا 
زندگی تازه ای می بخشـد. این مـردان آزاد از تفکرات 
و احساسـات کلیشـه ای جنسـیت زده، متعهـد بـه 
افزایـش قابلیـت و توانایی خود، از صمیمـت و روابط 
متقابل خود شـاد هسـتند. اما شـادی مـردان و زنان 
در اشـعار فـروغ کوتـاه اسـت. در حقیقـت، مضمون 
تکـراری یا موضـوع اصلی که "اسـیر" را به مجموعه 
"ایمـان بیاوریـم بـه آغاز فصل سـرد" ربـط می دهد، 
گـذر سـریع زمـان اسـت. هـر چیـزی حتـی لحظه  
شـادی زودگـذر اسـت و هیـچ چیـزی مانـع از ایـن 
موقتـی بودن نمی شـود. شـاعر مـدام بابـت این گذر 
سـریع و برگشـت ناپذیر زمـان افسـوس می خـورد. 
اضطـراب ناشـی از ماهیـت گـذرای هـر چیـزی در 
شـعرهای او دیده می شـود. فروغ توهم موقت عشـق 
آتشـین را نشـان می دهـد. جسـتجوی مداوم شـاعر 
بـرای عشـقی رؤیایـی، بی انتهـا و بـا سـرخوردگی 

فروغ و اندیشه تجدد
نگاهی به زندگی و اندیشه فروغ فرخزاد

 به مناسبت 8 دی زادروز ایشان
قسمت دوم

زهرا طالیی
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تلخـی به پایـان می رسـد. تصاویری از مـرگ، به ویژه 
مکیـدن دهـان گـور )شـعر وهـم سـبز، مجموعـه 
تولـدی دیگـر، ص199( در شـعرها پدیدار می شـود. 
فرخـزاد تنها، آزرده خاطـر و آگاه از فانـی بودن خود، 
دور از جامعـه زندگـی می کند و آمدن ابرهای سـیاه 
از  او آگاه  فصل هـای سـرد را پیش بینـی می کنـد. 
طغیانش و شـاید خسته از سرکشـی، به عنوان فردی 
رانـده در سـرزمین مـادری اش همـواره خـود را زنی 

می داند؛ تنهـا 

و این منم زنی تنها

در آستانه  فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده  زمین

و یأس ساده و غمناک آسمان

شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، ص11

شعر فروغ؛ منایی از هویت انسانی
را  آن  می کنـد  پیـدا  هنـر  در  را  آرامـش  فرخـزاد 
بـاور شـخص خـود، پناهـگاه، دریچـه ای بـه دنیـای 
ابدیـت  بـه  رسـیدن  بـرای  ابـزاری  و  آرمانـی اش 

می دانـد. در نهایـت ادعـا می کند که "تنها صداسـت 
کـه می مانـد." در حضـور و نبود شـاعران تنها شـعر 
اسـت کـه باقی می مانـد. توهـم موقت دنیـای مادی 
جایگزیـن لحظـه  ابـدی اثـر هنـری می شـود. زمـان 
متوقـف می شـود، کنتـرل می شـود، اسـتبداد آن از 
بیـن مـی رود و گـذر ارادی آن بـه دسـت می آیـد. 
هنـگام انتشـار اولیـن مجموعه شـعر فروغ در سـال 
1329خ، جنبش مدرنیسـم در شعر فارسی به چشم 
می خورد. نیما یوشـیج شـعر افسـانه را منتشـر کرده 
بـود که خبر از جریان تازه ای در تاریخ شـعر فارسـی 
مـی داد. بااین حال، احسـاس نارضایتی از شـاعرانگی 
کالسـیک تنها در چند شـعر سـه مجموعه اول فروغ 
بـه چشـم می خـورد. از میان هشـتاد و شـش شـعر 
اول او، تنهـا دوازده شـعر بدون قافیه  منظم هسـتند 
و بـه فـرم سـنتی شـعر پایبنـد نبودند. طبـق گفته  
خـود فـروغ "من، نیمـا را دیر یا شـاید هـم در زمان 
درسـت پیـدا کـردم؛ بعـد از انـواع تجربه، وسوسـه و 
یـک دوره جسـتجو." شـاعر بـا بهبـود شـخصیت 
شـعری و از طریق سـال ها تمرین در شـعر، خود را از 
قواعد اشـعار سـنتی رهـا می کند. به جایی می رسـد 
کـه تمایـالت شـاعرانه اش دیگر در مرز قالب سـنتی 
قـرار نمی گیرد. وسـعت معنـی در شـعر او به کلمات 

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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تـازه، تصاویـر تـازه، دیـد تـازه و بهبود احسـاس نیاز 
دارد. اگرچـه اشـعار بعدی فروغ به طـرز قابل توجهی 
بـا اشـعار اولیـه اش متفـاوت بـود، بیانگـر عصیـان 
ناگهانـی نیسـت. در عـوض نتیجـه  تکامـل تدریجی 
"می خواهـم  اسـت.  شـعر  سـنتی  قواعـد  از  گـذر 
بگویـم من بعـد از خواندن اشـعار نیما، شـعرهای بد 
دیگـری سـرودم. من نیـاز به رشـد درونی داشـتم و 
ایـن نیازمنـد گذشـت زمان بـود." فرخـزاد در اولین 
نوشـته های خـود بـه مفاهیـم، دیدگاه هـای سـنتی، 
متعـارف و ابزار بالغـی بی اعتنایی می کرد. در اشـعار 
بعـدی، خـود را از پیروی قوانین سـنتی عروضی رها 
کـرد. فروغ نظم طول مصراع ها و نظم فرم موسـیقی 
را به خاطـر سـاختار جریان آزاد، کنار گذاشـته شـده 
اسـت. زبـان بـا محـاوره گویی تازه می شـود، سـبک 
بـا بیـان تصاویـر و کلمـات تازه مشـخص می شـود، 
ویژگی هـای نحـوی و جمالت تعجبی شـور شـعر او 
را کـه بـا مفاهیـم تازه ایجاد شـده، افزایـش می دهد. 
اصـل آثـار فـروغ بیانیـه شـخصی منحصربه فـردی 
آشـکار می شـود  به تدریـج  را شـکل می دهـد کـه 
و تـا جایـی افزایـش می یابـد کـه نگرانی هـای تمـام 
نسـل های زنـان )و حتی جامعه( را کـه برای پذیرش 
شـخصی و جمعـی خـود خـارج از مرزهـای سـنتی 
تـالش می کننـد، در برمی گیـرد. فرخـزاد از ابتـدای 
فعالیت ادبی خود، شـخصیتی جسـور، اغلب گستاخ 
و در جسـتجوی زبانـی صمیمـی بود. آثـار خالقانه و 
ویرانگـر او تنهـا از نظـر موضـوع، تکنیـک و دیـدگاه 
بدیـع نیسـتند بلکـه به خاطر زبـان سـاده، بی تکلف 
و شـفاف منحصربه فـرد اسـت. شـعر صادقانـه ی او 
هیچـگاه مسـائلی کـه خصوصـی تلقـی می شـوند را 
کنـار نمی گـذارد. تـا قبـل از فـروغ اگـر زنـی درباره  
مسـائل عاطفـی صحبـت می کـرد، تنهـا از تمثیـل، 
اشـاره  غیرمسـتقیم یـا نمادها اسـتفاده می کـرد. در 
شـعر فـروغ عواطـف با رمـز، کنایه، اسـتعاره یـا نماد 
پنهـان نمی شـود. بیـان مسـتقیم و شـدید عواطـف 
هیجان انگیـز اسـت. نوعـی ابـراز وجـود متفـاوت از 
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فضیلـت فروتنـی در یـک زن ایدئال اسـت. به راحتی 
اگـر  و مسـائل ممنوعـه می نویسـد.  احساسـات  از 
انگیزه هـای جسـمی، عاطفـی و فکـری شـخصیت 
شـعرهای او در مرزهـای سـنتی قـرار نگیـرد، شـعر 
فـروغ هم خـارج از ایـن مرزها قـرار می گیـرد. او که 
در زندگی جسـتجوگر اسـت، حـاال در زبان بی باک و 

جسـتجوگر می شـود. 

بازخورد آرای فروغ
اشـعار فـروغ به نـدرت باعـث بی طرفـی خواننـدگان 
شـدید،  تنفـر  یـا  جذابیـت  احسـاس  و  می شـود 
بـا  برمی انگیـزد.  را  فـراوان  یـا سـتایش  خصومـت 
اینکـه بعضـی افـراد او را زنـی بی بندوبـار می داننـد 
کـه در طرفـداری، انتخـاب عشـق و هنـر خطرنـاک 
اسـت، دیگـران او را قهرمانی فرهنگی و سـرکش در 
جسـتجوی فضـای آزاد می داننـد. مهـم نیسـت در 
چـه طبقه بنـدی قـرار می گیـرد، منزلـت او همـان 
انـدازه ای کـه از انتقـاد مخالفینـش شـکل می گیـرد 
کـه از سـتایش طرفدارانـش. در واقـع فـروغ ماهیت 
دوگانـه دارد؛ در نظـر طرفدارانـش نمـاد شـجاعت، 
عصیـان و اسـتقالل و برای مخالفانـش آینه  هرزگی، 
ازبین رفتـن ارزش هـای سـنتی و آشـفتگی اسـت. 
می شـود،  بیشـتر  مـدام  محبوبیتـش  بااین حـال، 
به ویـژه بعـد از مرگش. تجدید چاپ مـداوم مجموعه 
اشـعارش، تعـدد مقـاالت و کتبـی کـه بـا موضـوع 
زندگی و اشـعارش نوشـته شـده انـد، ضبط صدایش 
در هنـگام خوانـدن اشـعارش یـا پاسـخ به سـؤاالت، 
جایـزه سـاالنه فرخـزاد کـه تا قبـل از انقـالب 57 به 
شـاعران و هنرمندان برجسـته  ایرانی اهدا می شـد و 
ترجمه های مختلف آثـارش، بیانگر محبوبیت فراوان 
فـروغ در داخـل و خـارج ایـران اسـت. بـدون شـک، 
فـروغ فرخـزاد از بااسـتعدادترین زنـان ایرانـی قـرن 
بیسـتم اسـت. بااین حـال، جامعـه  ایرانـی و منتقدان 
ادبـی هنـوز بـا موفقیـت بـزرگ او کنـار نیامده اند. 
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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ربلبانم ساهی ای از رپسشی مرموز                               رد دلم رددیست بی آرام و هستی سوز
ردن، امروز راز سرگردانی این روح عاصی را                               با تو خواهم رد میان بگذا

گرهچ از ردگاه خود می رانیم، اما                                 ات من اینجا بنده، تو آنجا، خدا باشی
سرگذشت تیره ی من، سرگذشتی نیست                                    کز سرآغاز و سرانجامش جدا باشی

آه... آیا انهل ام ره می ربد رد تو؟                          ات زنی رب سنگ جام خودرپستی را
یک زمان با من نشینی، با من خاکی                      از لب شعرم بنوشی ردد هستی را
سالها رد خویش افسردم ولی امروز                                        شعله سان سر می کشم ات خرمنت سوزم

یا خمش سازی خروش بی شکیبم را                     یا رتا من شیوه ای دیگر بیاموزم
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ایالمییـان از دولـت شـهر های مهـم دوران خـود بـه حسـاب می آمدند. آنهـا از دوره مس سـنگی تا عصـر آهن حکومت 
کردنـد. ایالمیـان در زمینه هـای متعـدد از جملـه معمـاری پیشـرفت های زیـادی کردند کـه معبد چغازنبیـل از جمله 
مشـهور ترین سـازه های دوران آنهـا بـه شـمار مـی رود. در ایـن معبـد آیین هـای مختلفـی بـرای پرسـتش خدایـان و 
الهه هـای متعـدد انجـام می شـد. ایالمیـان در تاریـخ چنـد هـزار سـاله خـود فعالیت هـا و فـراز و نشـیب های متعددی 
داشـتند کـه در ایـن وبینـار قصـد داریم تاریخ آنها را از طریق اسـناد باسـتانی از جمله آیین، سـبک پوشـش، مهرهای 

مختلـف، مشـاغل و معماری بررسـی کنیم.
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خالصه: زن جوانی که شوهرش در زندان است، برای گذران زندگی خود 
و دختر کوچکش حاضر به انجام کار خالف نیست او نقشه ای برای 

بدست آوردن پول در سر دارد.


