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فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر
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مصاحبه کننده: در عربسـتان سـعودی که شما تشـریف آورده بودید چرا آهنگ خلیج فارس را نخواندید 
یعنـی اجـرا نکـرده بودیـد، یا دفعات بعـدی که امارات تشـریف آورده بودیـد! دلم می خواد از شـما اینجا 

بپرسـم بـه چه دلیلی ترانـه خلیج فارس رو وقتی به منطقه تشـریف میاریـد اجرا نمی کنید؟
ابراهیـم حامـدی )ابـی(: ببینیـد من یـک خواننده ام من نه سیاسـتگذارم و نه سیاسـی هسـتم و این 
مسـئله خلیج فارس هم یک ایشـوی )مسـئله( سیاسـی هسـت بین ایران و امارات و شاید چند کشور 
دیگـر. مـن بـه عنـوان یـک هنرمند اجـازه نمی دم بـه خودم که بخـوام دخالـت کنم در ایـن موضوع 
بـه ایـن دلیـل بـزرگ ترجیح مـی دم که این آهنـگ این جا اجرا نشـه که مـن بتونم این رو هر سـال 

داشـته باشـم. این دیدار رو هر سـال داشـته باشم.
واکنش تند کاربران به سخنان جنجالی ابی درباره اجرای خلیج فارس در امارات

www.rahbordemoaser.ir

سخن آغازین
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سپهر ساغریسپهر ساغری

او هم سیاسی نیست!
در نقد مسئولیت گریزی در جامعه ایران

 با نگاهی به موضع گیری اخیر ابراهیم حامدی درباره خلیج فارس

سخن آغازینسخن آغازین

آنچـه از نظـر گذراندیـد بخـش هایی از شـعر خلیج 
همیشـگی فارس اسـت که خواننـدگان مختلفی من 
جملـه ابراهیـم حامدی آن را خوانده انـد. با این حال 
یـک تفـاوت بـزرگ بیـن خواننـدگان این اثـر وجود 
دارد. ابراهیـم حامـدی برغـم آنکـه خود نیـز خوانده 
بـود تفنگـم در در دسـت و سـرودم بـر لـب، به یک 
بـاره تصمیـم مـی گیـرد بـرای تسـهیل در رفـت و 
آمـدش به منطقه خلیـج فارس و برگزاری کنسـرت 
از خوانـدن ایـن ترانـه چشـم پوشـی کنـد. وقتـی از 
او پرسـیده شـد کـه چـرا چنین مـی کند اسـتدالل 
کـرد کـه نـام خلیج فـارس اختالفی اسـت سیاسـی 
بیـن ایـران بـا چند کشـور دیگر مـن جمله امـارات! 
بـه همیـن جهـت او بـه خـود اجـازه نمـی دهـد که 
وارد ایـن مسـائل شـود! ابـی گفت سیاسـی نیسـت 
امـا توضیـح نـداد اگـر سیاسـی نیسـت چگونـه در 

کنار همسـرش پـالکاردی علیـه حکومت به دسـت  
گرفـت؟ البتـه کـه مصاحبـه کننـده نیـز از "نـون و 
پنیـر و سـبزی" کـه ابی خواند، سـوالی نپرسـید! به 
هـر روی موضـع گیـری آقای حامدی موجب شـد تا 
برخـی بـه شـدت بـه او معتـرض شـوند و برخی نیز 
گفتنـد کـه اگـر ما هـم بودیـم بـرای درآمد بیشـتر 
ریسـک نمـی کردیـم! با ایـن توضیـح و بـا توجه به 
موضـع گیری آقـای صـدا و نظرات موافـق و مخالف 
نسـبت به موضـع گیری ایشـان، نگاهی مـی اندازیم 

بـه مقولـه مسـئولیت اجتماعـی در ایران.

مسئولیت اجتماعی یا درآمد ریالی؟
در ایـن مـدت کـم نبودنـد کسـانی کـه بـر ابراهیـم 
حامدی تاختند. او موضع گیری دور از ذهنی داشـت 
کـه آشـکارا با آنچـه خود خوانـده بود، در تضـاد بود! 
کسـی که برای خلیـج فارس خوانده بـود "تفنگم در 
دسـت و سـرودم بر لب"، حـال می گوید ماجـرای نام 
خلیج فارس سیاسـی اسـت! به شـخصه با این میزان 
هجمـه بـه او مخالفـم. نـه آنکـه گفتـارش را توجیه 
کنـم که هیـچ جای توجیـه نـدارد بویژه آنکـه برای 
صیانـت از ایـن مـرزم و بـوم هـزاران شـهید گلگون 
کفـن و هـزاران جانبـاز و ایثارگر تقدیم میهن شـده 
اسـت، بلکـه از آن جهت کـه موضع گیری بسـیاری 
از مـا متکـی بـر منافع فردی اسـت تـا درنظرگرفتن 
مصالـح جمعـی. بـا ایـن توضیـح فقـط بـه او خرده 
نمـی گیرم. ابی درسـت مـی گوید او چون بسـیاری 
از مـا ایرانیـان اهـل حرف اسـت تا اهل عمل. سـاده 
اسـت که بگوییـم تفنگم در دسـت و سـرودم بر لب 
اما سـاده نیسـت تفنگ به دسـت بگیریم و در عمل 
از ایـران دفـاع کنیم یـا گامـی بـرای آن برداریم! آن 
سـربازی کـه دسـت بسـته بـه گـودال انداخته شـد 
و بعثـی هـا خـاک برویـش ریختنـد و زنـده بگورش 
کردنـد، او نمـاد ایـن ایسـتادگی بـرای میهـن بـود. 
او نـه سـرودی بـر لـب و نه حتـی تفنگی در دسـت 

با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه مي زنم

نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس مي گیرم
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور مي گیرد

من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد

فریاد خواهم زد
تفنگم در دست و سرودم بر لب

همه ایران را مي بوسم
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داشـت امـا بـه انـدازه همـه نداشـته هایـش شـرافت 
داشـت. بـه معنـای اخص کلمـه سـرباز بود؛ آنکه سـر 
مـی بـازد. بـی رنـگ و ریا، بی بازگشـت و بدون دسـت 
مـزد. او شـعار نـداد، عمل کرد و هزینه این مسـئولیت 
پذیـری غیرقابل تصور را با جانش که باالترین سـرمایه 
هر انسـانی اسـت، پرداخت کـرد. چرا همـان زمان که 
کسـانی قنـد و شـکر کوپنـی را در بازار مـی فروختند 
سـربازی آگاهانه پایـش را روی مین می گذاشـت؟ آن 
سـرباز فرصت موعظه و آرزو نداشـت؟ چرا جای اولویت 
دادن بـه زندگی شـخصی، جانش را پیشـکش کشـور 
کـرد؟ اکثریـت قریـب بـه اتفاق ما نـه چون آن سـرباز 
گمنـام کـه چـون ابراهیم حامـدی ترجیح مـی دهیم 
از توسـعه، از جانفشـانی بـرای ایران و بسـیاری فضائل 
دیگـر صرفا حرف بزنیم. چون حرف زدن بسـیار سـاده 
اسـت. ایـن مهـم نـه فقـط هزینـه خاصـی نـدارد که                           
می تواند در قالب پسـت و اسـتوری کلی تایید و جلب 
توجـه برایمـان بـه ارمغـان بیـاورد. اوج ایـن اهل حرف 
بـودن بـه تحویل سـال نـو باز مـی گـردد. جایی که می 
شـود آرزو کرد و گذشـت. می شـود سـفره هفت سین 
پهـن کـرد و از عاشـقانه هـا عکـس گرفـت. می شـود 
فیلـم رقصی مسـتانه را بارگذاری کرد. می شـود گفت 

برایتان سـالمتی آرزو می کنم اما چه کسـی اسـت که 
چـون دکتـر فریـدون عال )بنیان گـذار سـازمان انتقال 
خون( برای سـالمتی دیگـران گامی بـردارد؟ برای من 
جای سـوال نیسـت رئیـس مجلـس ایرانی تبار نـروژ، 
بـرای هموطنـان سـابقش آرزوی بهترین ها را داشـته 
باشـد. برای من جای سـوال اسـت چرا امیـر یا مصدق 
بجـای آرزو کردن، ایسـتادند؟ چـرا آن ها نرفتند؟ مگر 
نمی توانسـتند صرفا حرف بزنند؟ چه کسـی به ایشان 
رسـالت داده بود؟ ندای وظیفه ایشـان از کجا ریشه می 
گرفت؟ چه می شـد اگر رشـدیه یا امیرکبیر هم چون 
بسـیاری، بجـای تاسـیس دارالفنـون یا مـدارس نوین، 
فقط آرزوی تحصیل کودکان ایـران را می کردند؟ در آن 
صـورت چه تعداد شـهروند تحصیلکرده می داشـتیم؟ 
اگـر مصدق بجای وارد میدان عمل شـدن صرفا آرزوی 
ملی شـدن صنعت نفـت را می کرد، دقیقـا چه اتفاقی 
رخ مـی داد؟ اساسـا بـزرگان چـرا ماندنـد؟  "در" کـدام 
سـفارت بروی قائم مقام بسـته بود؟ کدام کشور توسعه 
یافتـه تمایل نداشـت از مصـدق یا امیـر پذیرایی کند؟ 
چرا ایسـتادند؟ این کنشـگری و مسـئولیت پذیری به 

چـه قیمت انجام شـد؟
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منافع فردی برایمان اولویت است
در همـه مشـاغل و در همـه حـوزه هـا بسـیارانی از 
مـا دنبـال کشـیدن گلیم خـود از آبیم یا بهتر اسـت 
بگویـم منافـع و مصالـح فـردی برایمان حـرف اول و 
آخـر را مـی زنـد. در کالم ایـران ایران مـی کنیم در 
عمـل خـود را جـای دیگـری جا مـی زنیم تـا زودتر 
واکسـن بزنیـم! از جـای پـارک ماشـین تا صـف نان 
حرمـت هموطـن خـود را نگـه نمـی داریـم امـا در 
حـرف خـود را نـوع دوسـت معرفـی مـی کنیـم. در 
کالم از سـاختن کشـور مـی گوییـم امـا در عمـل از 
کارشـناس آزمایشـگاه و پزشـک تـا کارمنـد بانک و 
مهندس، سـاختمان می سـازیم. آن هم در مملکتی 
کـه حدود 2.5 میلیون واحد مسـکونی خالی و بیش 
از 2 میلیـون واحـد نیمـه خالـی از سـکنه دارد!1آن 
قـدری کـه جامعه ایـران به کلینیک زیبایـی و ظاهر 
خـود مـی پـردازد به حـل مشـکالت عدیـده جامعه 
نمـی پردازد. سـاده تـر بگویم. از بین هزاران پزشـک 
و مهنـدس این کشـور چند تیم یا شـرکت در حدود 
سیستم نوبت دهی و مدیریت مطب، گامی برداشته اند؟ 
در حـرف همـه مهندسـان، همـه پزشـکان و اساسـا 
همه اقشـار و اهالی کشـور شـریف اند و اهل کار! اما 
در عمـل ...؟! بیراه نیسـت بگوییم ما هم بیشـتر اهل 
حرفیـم و مسـئولیت پذیـری چندانـی از خـود بروز 
نمـی دهیـم. تفـاوت بسـیاری از مـا بـا کسـی چون 
ابـی در آن اسـت کـه او در برابـر دوربین اسـت اما ما 
گمنـام شـعار می دهیـم! میهن دوسـتی حقیقی آن 
نیسـت کـه در کالم حرفـی بـه زبـان آوریـم و از آن 
عبـور کنیـم. چنیـن ملی گرایـی ثمربخـش نخواهد 
بـود. وقتـی صحبـت از عقالنیـت مـی کنیـم معنای 
روشـنی دارد. عقالنیـت یعنی حل مسـئله. در حدود 
کالم از میهن دوسـتی گفتن و برکشـیدن احساسات 
کمکی عینی به کشـور نخواهد کرد. سـختی مسـیر 
آن اسـت کـه بـه آنچـه مـی گوییـم عمل کنیـم. به 
عنـوان مثـال از وجـود نخالـه هـای سـاختمانی گله 
داریم. افسـوس مـی خوریم چرا در کشـور هیچ چیز 

1- تعداد خانه های خالی در کشور به ۹1 میلیارد دالر می رسد 
   www.melkana.com
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سـرجایش نیسـت امـا چنـد نفـر از مـا به ایـن مهم 
اندیشـیدیم که مـی شـود از نخاله های سـاختمانی 
در سـاخت "گرمخانه" یا "سرپناهی" برای حیوانات 
ولگـرد اسـتفاده کـرد؟ چنـدی پیش دکتـر فتوحی 
رئیـس سـابق دانشـگاه صنعتـی شـریف، مشـکالت 
اقتصـادی را از موانـع پیـش روی دانشـگاه جهـت 
حفـظ اعضای هیئت علمـی خواندند.2 ما با شـنیدن 
ایـن خبـر چـه موضـع گیـری داشـتیم؟ بـد و بیراه 
گفتـن به مقامات و مسـئولین؟ آیا از خود پرسـیدیم 
در حالـی کـه بیـش از نیم میلیـون واحد مسـکونی 
خالی از سـکنه کشـور فقط در تهران وجود دارد چرا 
نبایـد با تخفیـف و نه الزاما رایـگان، منزلی در اختیار 
اسـتادان دانشـگاه شـریف قرارگیـرد؟3 چرا مـا مردم  
در حـدود توانمندی خود اقـدام چندانی نمی کنیم؟

2- رئیس دانشگاِه شریف: برای حفِظ استاد مشکل داریم: 
www.tabnakgilan.ir

3- چه تعداد خانه خالی در تهران وجود دارد؟
www.khabaronline.ir

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401

رئیـس  فتوحـی  دکتـر  پیـش  چنـدی 
سـابق دانشـگاه صنعتی شـریف، مشکالت 
اقتصـادی را از موانـع پیـش روی دانشـگاه 
جهت حفظ اعضـای هیئت علمی خواندند. 
مـا با شـنیدن این خبـر چه موضـع گیری 
داشـتیم؟ بـد و بیـراه گفتـن به مقامـات و 
مسـئولین؟ آیـا از خود پرسـیدیم در حالی 
کـه بیـش از نیـم میلیـون واحد مسـکونی 
تهـران  فقـط در  از سـکنه کشـور  خالـی 
وجـود دارد چـرا نباید با تخفیـف و نه الزاما 
رایگان، منزلی در اختیار اسـتادان دانشـگاه 
شـریف قرارگیـرد؟ چـرا ما مـردم  در حدود 
توانمنـدی خود اقدام چندانـی نمی کنیم؟
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اقتصاد و کارآفرینی

»مـن به عنـوان یـک کارآفرین و فعال اقتصادی زن بر فرهنگ سـازی در راسـتای ایجاد و 
تقویـت اعتمـاد به زنان و شایسـتگی های آنها به عنوان یـک ضرورت تأکیـد دارم. وزارت 
آمـوزش و پـرورش و رسـانه ها بـه ویژه صداوسـیما می تواننـد در این عرصه فعال باشـند 
و در شـکل گیری فرهنـگ و اعتمـاد درسـت نسـبت به شایسـتگی های زنـان در جامعه 
سـهیم باشـند. مشـارکت زنـان در عرصه هـای سیاسـی نیز کمرنگ اسـت، حضـور زنان 
در مجلـس کمتـر از 3درصـد و در بخش هـای دیگر در خوشـبینانه ترین شـرایط به یک 
درصـد هـم نمی رسـد و این مسـاله بـا عدالـت در اخذ مسـئولیت ها و بـا در نظر گرفتن 
شایسـتگی ها و ظرفیت هـای موجـود در جامعـه زنان کشـور همخوانـی نـدارد. از طرف 
دیگـر شـاهد رشـد کمی و کیفـی بانـوان در عرصه فعالیت های تشـکلی و سـازمان های 
مـردم نهـاد هسـتیم که اتفـاق مبارکی اسـت و باید مورد تقویت و تشـویق قـرار گیرد«.

فریال مستوفی
www.ferialmostofi.com

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401
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اگرچـه در حـال حاضـر زنـان بیش تـر از هـر زمـان 
هسـتند،  فعـال  تجـاری  زمینه هـای  در  دیگـری 
هنـوز هـم کارآفرینـان زن بـا چالش هـای خاصـی 
مواجه انـد. اگـر از میانگین آمریکایی ها بپرسـید زنی 
را می شناسـند کـه صاحـب تجـارت کوچکی باشـد، 
احتمـاال جوابشـان یـک "بله"جانانـه خواهـد بـود.1 
طبـق گـزارش انجمـن ملـی زنـان صاحب کسـب و 
کار در حـال حاضـر بیـش از 11.۶ میلیـون شـرکت 
آمریکایـی وجود دارد که صاحبان آن ها زن هسـتند. 
کارمنـد  میلیـون  نـه  بـه  نزدیـک  ایـن شـرکت ها 
دارنـد و مولـد 1.7 تریلیـون دالر ثـروت  هسـتند. 
ایـن اعـداد عـالوه  بـر این که نشـان دهنده  رشـد ۶0 
درصـدی کسـب و کارهای ایجاد شـده بوسـیله زنـان 
نسـبت به سـال 2007 هسـتند، حاکـی از یک رویه  
اجتماعـی بـزرگ در افزایـش اعتمادبه نفـس میـان 
زنان صاحب مشـاغل نیز اسـت. کریسـتی واتسـون، 
مدیـر بازاریابـی صنایـع دسـتی می گویـد: "مـا وارد 
دوران توانمندسـازی زنـان شـده ایم. زنان نسـبت به 
پتانسـیل های خـود بـرای راه اندازی کسـب وکارهای 
کوچـک، آگاه شـده اند." الندین ماجسـترویک، مدیر 
فضـای مجازی با ایـن گفته موافق اسـت و این نکته 
را هـم اضافـه می کنـد کـه زنـان بـرای دنبال کـردن 
رویاهـای شغلی شـان، بی باک تـر شـده اند. "این طـور 
نیسـت کـه فکـر کنیـد ایـن زنـان بـه طـور افراطی 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
3 Big Challenges Female Entrepreneurs Face Every Day  
www.uschamber.com

زنان کارآفرین چه چالش هایی پیش  رو دارند؟
درباره چالش های زنان کارآفرین

مـا  می کننـد.  تظاهـر  و  درمی آورنـد  رییس بـازی 
مادرانـی را داریـم که دورکاری می کنند، فریلنسـرها 
و زنـان تاجـری را داریـم کـه قید درآمـد تمام وقت و 
ضمانت شـده  خـود را زده انـد تا به کارهایـی بپردازند 
کـه ریسـک پذیرترند. دیدن زنـان در همه  زمینه های 
شـغلی طبیعـی شـده و موقعیت هـای بیش تری هم 

پیـش روی آن هاسـت."

وضعیت زنان کارآفرین
درحالی کـه رویه  کلی در کسـب وکارهای ایجادشـده 
بوسـیله زنـان، خبـر از اتفاقـات خوبـی می دهـد، اما 
نمی تـوان گفـت همـه  چیز بـرای اکثر زنـان صاحب 
مشـاغل روبـه راه و مثبت اسـت. برای مثال در سـال 
2018 کمتر از شـش درصد شـرکت های ایجادشـده 
بوسـیله زنان توانسـتند بـه درآمـد 250.000 دالر یا 
بیش تـر دسـت پیـدا کنند. ربـکا هریس، سرپرسـت 
اجرایـی مرکـز زنـان کارآفریـن در دانشـگاه کاتهـام 
می گویـد: "وقتـی بـه اعـداد معتبـر نـگاه می کنیم، 
تعـداد زنانـی که دسـت به تاسـیس شـرکت  زده اند، 
بـه صـورت تصاعـدی افزایـش یافتـه اسـت. امـا ۹0 
درصـد ایـن موسسـات تک مالکـی هسـتند و ایـن 
بـدان معناسـت کـه فقـط ده درصـد این شـرکت ها 
کارمنـد اسـتخدام می کننـد. ایـن رویـه بایـد عوض 
شـود، چـون یک شـرکت فقـط در صورتـی می تواند 
پیشـرفت کنـد کـه کارمنـد داشـته باشـد." سـوال 
اساسـی این جاسـت کـه چـرا بیش تریـن رشـد در 
میـان مشـاغلی کـه زنـان آن هـا را اداره می کننـد، 
تنهـا مختـص به تعـداد بسـیار کمی از این مشـاغل 
و شـرکت ها اسـت؟ بـه نظـر ربـکا هریس بـرای فهم 
ایـن قضیـه بایـد دیـد زنان کارآفریـن بیش تر سـراغ 
چـه نـوع زمینه هـای تجـاری  می رونـد. او می گویـد: 
"زنـان شـرکت هایی را تاسـیس می کننـد کـه لزوما 
صنایع بسـیار درآمدزایی نیسـتند." او اضافه می کند 

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401
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کـه بسـیاری از مشـاغل ایجادشـده بوسـیله زنان در 
حوزه هایـی ماننـد سـالمت، خدمـات حرفـه ای و... 
هسـتند تـا این کـه مربـوط بـه حوزه هـای پردرآمـد 

مانند ساخت وسـاز باشـند.

غلبه بر سه چالش پیش  روی زنان صاحب مشاغل

نداشتن سرمایه
در حالی کـه به دسـت آوردن سـرمایه  موردنیـاز برای 
تمامـی کارآفرینـان یـک چالـش جـدی اسـت، ربکا 
هریس معتقد اسـت وام گرفتن برای زنان _ خصوصا 
زنـان رنگیـن پوسـت _ بسـیار دشـوار تر از مـردان 
اسـت. این وضعیـت و عدم  اعتماد به زنـان در بخش 
خصوصی بدتر اسـت. در سـال 2018 فقـط 2.2% از 
سـرمایه گذاری های ریسـک پذیر بخـش خصوصی به 
اسـتارتاپ هایی تعلـق گرفت که بوسـیله زنـان ایجاد 
شـده اند. نیکـول پومیجـی، کـه قبـل از پیـدا کردن 
یک سـرمایه گذار بـرای قنادی اش بوسـیله بانک های 
زیـادی رد شـده بـود، می گویـد: "گمـان مـی کنـم 
بانک هـا محافظه کار و سـنتی تر هسـتند. آن ها گارد 
بیش تـری بـرای وام دادن بـه زنـان دارنـد." بـا ایـن 
حـال مهـم اسـت کـه به عنـوان یـک کارآفریـن زن 
شـانس خـود را امتحـان کنیـد و خودتـان را در این 
موقعیت هـا قـرار دهیـد. ربـکا هریـس می گویـد: "از 
ریسـک کردن نترسـید. وقتی بـه چیزی نیـاز دارید، 
باید آن را درخواسـت کنید. نترسـید و بگویید که به 

پـول، کمـک و... نیازمندید."

اعتماد به  نفس کم
واتسـون معتقد اسـت زنانی که اعتماد به نفس کمی 
دارنـد و ارزش زیـادی بـرای خـود قائل نیسـتند، به 
راحتـی می تواننـد ایـن خصوصیات را در شـغل خود 
هـم منعکـس  کننـد. او می گوید: "فهمیـدن این  که 
من هم ارزشـمندم و دورنگه داشتن احساساتم از این 
قضیـه بـرای من یک چالش بزرگ بوده اسـت. گمان 

می کنـم این مهم اسـت کـه ارزشـمندی خودمان را 
درک کنیم و آن را از شـغلمان جدا کنیم." پومیجی 
صحبـت واتسـون را تاییـد می کنـد و معتقـد اسـت 
کـه زنـان نیاز دارنـد برای خـود ارزش قائل شـوند و 
اعتمادبه نفـس خـود را بازیابنـد تا بتواننـد تبدیل به 
کارآفرینانـی موفـق شـوند. او می گوید: "اگر نسـبت 
بـه شـغلتان بی اعتمادبه نفـس باشـید، دیگـران ایـن 
خصوصیـت را می بیننـد و مطابق با آن با شـما رفتار 

خواهنـد کرد."

اشباع بازار 
بـه دلیـل این کـه درهـای زیـادی بـه روی زنـان بـاز 
شـده تا بتواننـد کارآفرینی را دنبال کننـد، حوزه های 
توجـه  مـورد  بـرای  و  شـده اند  اشـباع  مشـخصی 
قرارگرفتـن در میـان ایـن حجـم از رقیبـان، مسـیر 
سـختی پیـش روی افـراد اسـت. بهتریـن کاری کـه 
زنـان کارآفریـن می تواننـد انجـام دهند تا چشـم گیر 
و متمایـز باشـند ایـن اسـت کـه هم زمـان که سـعی 
می کننـد خودشـان باشـند و دانششـان را بـا دیگران 
بـه اشـتراک بگذارنـد، هرچیـزی را که می تواننـد، در 
ایـن مسـیر یاد بگیرنـد. ماجسـترویک می گویـد: "به 
دانسـته هایتان اعتماد داشـته باشـید. انگیزه  یادگیری 
داشـته باشـید و مشـکالت را از میـان برداریـد، چـرا 
که در این مسـیر مشـکالت زیادی سـر راهتان سـبز 
خواهد شـد." شـایان ذکر اسـت که قبل از این که هر 
تصمیـم شـغلی ای بگیرید، بایـد با یک فـرد حرفه ای 
مشـورت کنید تا بر اسـاس شـرایط فردیتان به شـما 

توصیه هـای کاری مناسـبی ارائـه کنـد. 

 

اقتصاد و کارآفرینی
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فسـاد در هـر زمینـه و چارچوبـی قطعـا می توانـد منجـر بـه تخریـب زیرسـاخت ها 
و ایجـاد موانـع اساسـی بـرای رشـد و پیشـرفت شـود. بدیهی اسـت که برای رشـد 
شـاخص حکمرانـی خـوب در هر جامعه ای، نیاز اسـت تا با فسـاد در تمامی زمینه ها 
بـه جـدی تریـن شـکل ممکـن برخـورد شـود. آن حـوزه ای کـه اولین و بیشـترین 
خسـران را از سـمت عامـالن فسـاد متحمل می شـود، حـوزه اقتصاد اسـت که عمال 
بواسـطه  فسـادی کـه در نهادهـای مرتبـط بـا حـوزه اقتصادی مـوج می زنـد، فلج و 
ناکارآمـد شـده و مشـخصا تبعـات آن دامنگیـر تـک تک اعضـای آن جامعه می شـود.

ضربی، شکیب )1400(، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی،
 اولین همایش ملی توسعه اجتماعی - فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان
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فساد اداری؛ سدی در برابر توسعه
درباره فساد اداری در ایران )قسمت دوم(

جامعهجامعه

در قسـمت پیشـین به بررسـی اجمالی فسـاد اداری 
و انـواع آن و تاثیـری کـه بر توسـعه اجتماعـی دارد، 
پرداختیـم. بنـا بـر نکاتـی کـه در کتـاب توسـعه به 
مثابـه آزادی اثـر آمارتیاسـن نیـز آمـده بـود، اشـاره 
کردیم که عمال توسـعه در تمامی ابعاد آن مسـتقیما 
بـا متغیرهایـی چـون آزادی، برابـری و شـفافیت در 
ارتباط اسـت. نظر بـه این اصل، پدیده  فسـاد – علی 
الخصـوص فسـاد اداری – از مهمترین موانع توسـعه 

در هـر کشـوری می توانـد.

فساد اداري و توسعه اقتصادي
بنابـر آنچـه بیان شـد، اثر شـوم فسـاد اداری بعنوان 
یـک پدیـده جهانـي تقریبـا در تمـام نهادهـای یک 
جامعـه نمایـان خواهـد شـد. لکن براسـاس شـواهد 
کشـورهاي فقیـر را بیـش از سـایرین مـورد آسـیب 
قـرار مي دهد، رشـد اقتصـادي را سـرکوب مي کند و 
بودجه هاي مورد نیاز براي آموزش، بهداشـت و سـایر 
خدمـات عمومي را از مسـیر خود منحرف مي سـازد. 
براسـاس آمـار بانک جهاني، سـاالنه و به طور تقریبي 
بالـغ بر یـک تریلیـون دالر امریکا از طریق رشـوه رد 
و بـدل مي شـود.1 یوری فدوتوف، مدیـر اجرایي دفتر 
مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل متحد 
در  اجـالس چهـارم کنفرانـس اعضـاي کنوانسـیون 
مبارزه با فسـاد سـازمان ملل متحـد در مراکش )24 
تـا 28 اکتبـر 2011( اظهـار داشـت کـه فسـاد یک 

1 - ربیعی، علی، 1383، زنده باد فساد، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران

تهدید جهاني و یک مانع اساسـی در مسـیر توسـعه 
اقتصـادي اسـت. وي خاطرنشـان کـرد که فسـاد بر 
عـدم برابـري و بي عدالتي مي افزایـد و پایه هاي ثبات 
را بخصـوص در مناطـق بااهمیـت از بیـن مي بـرد. 
میان فسـاد و توسـعه، رابطه معکوسـي برقرار اسـت؛ 
بـه نحـوي کـه می تـوان گفـت فسـاد، هزینه هـاي 
توسـعه را افزایـش مي دهـد. هریـک از شـاخص هاي 
توسـعه انسـاني، اجتماعـي و اقتصادي، همبسـتگي 
کامـال معنـاداري بـا میـزان فسـاد نشـان مي دهنـد. 
در بیشـتر کشـورهاي توسـعه یافتـه، قوانینـي کـه 
در فراینـد توسـعه شـکل گرفته انـد، مانعـي بـراي 
رفتارهـاي فسـادآمیز بـه شـمار مي آینـد. بـاز بودن 
اقتصـاد و عـدم تمرکز امـور اقتصادي در کشـورهاي 
توسـعه یافتـه و متقابـال اقتصاد متمرکز و گسـترش 
بخش هـاي عمومي در دسـت دولت و محـدود بودن 
فضـاي اقتصـاد خصوصـي، از عوامـل بـروز فسـاد در 
کشـورهاي  در  اسـت.  نیافتـه  توسـعه  کشـورهاي 
جهـان سـوم، فسـاد مالـي و سیاسـي بـه عنـوان 
یکـي از مشـخصه ها و ویژگي هـاي دولت هـا قلمـداد 
مي شـود. در کشـورهاي صنعتـي و قدرتمند، فسـاد 
بیشـتر در رده هـاي باالي قـدرت متمرکز اسـت؛ اما 
در کشـورهاي در حال توسـعه، فسـاد تمامي سطوح 
زندگـي اقتصـادي و اجتماعـي را در بر گرفته اسـت. 
ادعـای بیجایی نیسـت اگر بگوئیم که یکـی از دالیل 
و البتـه الزامـات ورود بـه میدان توسـعه شـفافیت و 
وضوح قوانیـن، رویه ها، تلقي هـا، نظام هاي هنجاري، 
نظام هـاي مراقبت و کنترل و نظام مجـازات در مورد 
فسـاد اسـت کـه در کشـورهای توسـعه یافتـه مورد 
تاکید اسـت در حالي که در کشـورهاي جهان سـوم، 
مـوارد یادشـده تا حـدود زیـادي در هالـه اي از ابهام 
قرار دارد. درکشـورهاي توسـعه یافته، فسـاد بیشـتر 
در فعالیت هـاي اقتصـادي، احـزاب بـزرگ، نخبـگان 
سیاسـي و نقـش شـرکت هاي فراملیتي آنـان نهفته 
اسـت. در سـطوح پاییـن تـر نیـز دیـوان سـاالران 
بـه طـور مجـزا و پنهانـي امـکان ارتـکاب بـه اعمال 
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فسـادآمیز را دارند؛ اما رابطه اي صریح، تعریف شـده، 
مشـخص و تعمیم یافته در این سـطح قابل مشاهده 
نیسـت. در کشـورهاي توسـعه نیافتـه بـه راحتـي 
مي تـوان یک سلسـله مراتب نظام مند و مشـخص را 
بیـن سـطوح مختلف فسـاد مشـاهده کرد. فسـاد به 
راحتـي از پاییـن بـه بـاال و بالعکـس جابه جا شـده، 
از بـاال بـه پاییـن و در عـرض نیـز انتشـار مـي یابـد. 
دسـتمزدهاي پاییـن در کشـورهاي جهـان سـوم، از 
عوامـل بـروز و گسـترش فسـاد اداري و مالي اسـت.

در نظام هاي سیاسـي بي ثبـات، افرادي کـه قدرت را 
در مقطعـي در دسـت مي گیرنـد، فرصـت را غنیمت 
شـمرده، اقـدام به دسـت انـدازي به منابـع اقتصادي 
مي کننـد و بـا توجـه بـه نبود احسـاس مانـدگاري و 
ثبـات در میـان این نوع از سیاسـتمداران، در فرصت 
تصاحـب  خواهـان  دارنـد،  اختیـار  در  کـه  اندکـي 
منابعـي هسـتند کـه بعدهـا دیگـر در اختیـار آن ها 
نخواهـد بـود. از سـوي دیگر، فسـاد مالي و سیاسـي 
خـود موجـب ایجـاد نگـرش منفـي و اعتـراض آمیز 
در جامعـه شـده، بـه نوعـي ایـن نظام ها را بـا فقدان 
مشـروعیت و بي ثباتـي رو بـه رو مي سـازد.2 بـه طور 
کلـي، فسـاد اداري بـا هـدر دادن منابـع ملـي همراه 
اسـت؛ درحالـی کـه ایـن منابـع بایـد به شـیوه هاي 
درسـت و در جایـگاه اصلـي خـود مـورد بهره برداري 
قـرار گیرنـد تـا موجـب رشـد و شـکوفایي کشـور و 
پویایـي و اقتـدار حکومت گردند. از آن جا که فسـاد، 
فرآینـد صـرف منابع مالـي را از هدف مفـروض خود 
منحـرف مـي سـازد، ایـن منابع قـادر نخواهنـد بود 
کمک چنداني به رشـد و توسـعه اقتصادي کشـورها 
کنند. بانک جهاني، فسـاد را بزرگ ترین مانع توسـعه 
اجتماعـي و اقتصـادي قلمـداد کرده اسـت. فسـاد با 
تحریـف مقـررات قانوني، توسـعه را تخریـب و بنیان 
هـاي اساسـي آن را سسـت کـرده، زیرسـاخت هاي 
رشـد را از بیـن مي برد. یکي از نویسـندگان3 معتقد 
اسـت فسـاد اداري بـر برنامه هاي توسـعه اقتصادي، 

2- ضربی، شکیب )1400(، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی، اولین همایش 
ملی توسعه اجتماعی - فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان

3- ربیعی، علی، 1383، زنده باد فساد، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران

آثـار مخـرب زیـر را بر جـاي خواهد گذاشـت:

کاهش سرمایه گذاري داخلي و خارجي. 1

کاهش بهره وري سرمایه گذاري هاي عمومي. 2

کاهـش سـطح خدمـات اجتماعـي بویـژه براي . 3
افـراد فقیـر و کـم درآمد

افزایش هزینه زندگي. 4

افزایش قیمت ها. 5

کاهش رشـد اقتصـادي و افزایش رقابت ناسـالم . ۶
در فعالیت هـاي اقتصادي

افزایش بیشتر فساد. 7

پیامدهای فساد اداری
همانطور که پیشـتر اشـاره کردیم، فساد و بخصوص 
فسـاد در بخـش اداری، جـز تباهی و عقـب ماندگی 
و پسـرفت هیـچ نتیجـه و ارمغان دیگری نـدارد. این 
ادعـا با آمارهای متعدد ارائه شـده از سـوی سـازمان 
شـفافیت بین الملل، موسسـه بین المللـی مطالعات 
اجتماعـی و نتایـج پژوهـش هـای پیشـین – کـه 
پیشـتر اجمـاال به آن ها اشـاره کردیـم - کامال قابل 
اثبات اسـت. سـوای از این اعداد و ارقام، ذهن سـلیم 
هـر انسـانی قاعدتـا حکم می کنـد که غده  سـرطانی 
فسـاد در هـر بافت و اندامی از پیکـره  نظام حکومتی 
یـک کشـور، قطعا باعث علیل شـدن نظـام و کاهش 
بازدهـی خواهـد شـد و ماحصلـی جـز پروارشـدن و 
مـال اندوختگـی عامـالن فسـاد نخواهـد داشـت. ما 
معتقدیم، فسـادزدایی و مبارزه با فسـاد تنها با اعالم 
انزجار از مفسـدین و گزارش فسـاد و سـعی در اثبات 
آن و رسـوایی مفسـدین خالصه نمی شـود، بلکه هر 
فرد در دنیای خودسـاخته  خودش، بایسـتی فسـاد و 
متعقـالت آن را جـز خطـوط قرمز خود تلقـی کرده 
و قلبـا نسـبت بـه آن بی میل و گریزان باشـد. بدیهی 
اسـت، زمانـی که بسـتر ارتکاب به فسـاد بـرای افراد 
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در موقعیت هـای شـغلی و اجتماعی مختلـف فراهم 
می شـود، بایسـتی حسـن نیـت و صداقـت خـود را 
ثابـت کننـد؛ بسـیاری از افرادی کـه در بدنـه  اداری 
و دولتـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه اتهام فسـاد 
و دریافـت رشـوه و امتیـازات نامشـروع و نابجـا و ... 
مجـرم تلقـی شـده اند، روزگاری خـود را از مبارزیـن 
با فسـاد بـر می  شـمردند.4 به هـر روی، فسـاد اداری 
امـروزه در قالب انواع و اقسـام اقدامات ریز و درشـت 
نمـود پیـدا کـرده و بـه یکـی از گفتمان هـای اصلی 
اجتماعـی،  تحلیلگـران  جامعه شناسـان،  بیـن  در 
منتقدیـن دولت، سیاسـتمداران، عامه  مـردم و حتی 
رسـانه های دولتـی تبدیل شـده اسـت. سال هاسـت 
کـه بخشـی از فسـاد اداری موجـود در نظـام اداری 
و دولتـی در قالـب رانـت، دریافـت رشـوه و امتیازات 
مختلـف، انتصاب هـای فامیلـی، طـی زد و بندهـای 
مختلـف دیده می شـود که در طی سـالیان گذشـته 
ایـن موضـوع بشـدت چشـمگیر بـوده اسـت. عمـال 
هیـچ مصلحت جویـی و منفعـت طلبـی ای ورای این 
اقدامـات نابخردانـه دیـده نمی شـود و ایـن شـکل 
از فسـاد کـه در بیـن مقامـات بلندپایـه  دولتـی و در 
مـورد پسـت های حسـاس و کالن مدیریتـی کشـور 
اتفـاق می افتـد، حقیقتا آینـده را برای مردم سـیاه و 
تاریـک تجسـم می کند. آمار هم گویاسـت کـه ایران 
بواسـطه  چنیـن اقدامـات دور از عقـل و البته بیگانه 
با منطقی اسـت که با توسـعه اجتماعـی و اقتصادی 
فاصلـه دارد. روح حاکم بر نظـام اداری و دولتی ایران 
آنقدر آغشـته به فسـاد شـده اسـت که بدون نیاز به 
اسـتناد بـه پایـگاه داده هـای بیـن المللی و رسـمی، 
بـا رجـوع بـه بسـیاری از گزارش هـای رسـانه ملی و 
حتـی دغدغه هـای روزمـره مـردم هـم می تـوان بـه 
ریشـه دوانی فسـاد و عامالن آن در بدنه  ادارات دولتی 
پـی بـرد. مدت هاسـت کـه بخـش قابـل توجهـی از 
برنامه ریزی هـای رسـانه ملی در راسـتای افشاسـازی 
عوامـل و عامالن فسـاد و آگاه سـازی جمعـی در این 
حیطه اسـت. بخـش عظیمـی از گفت و شـنودهای 

4- ضربی، شکیب )1400(، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی، اولین همایش 
ملی توسعه اجتماعی - فرهنگی ایران : چالش ها و توانمندی ها، زاهدان

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401



روزمـره مـردم نیـز در اماکـن عمومـی و خصوصی با 
محوریت مسـئله فسـاد حاکم در جامعه اسـت. اکثر 
گالیه و شـکایت های عامه مردم، مدام بین خودشـان 
رد و بدل می شـود و بدون آنکه شـناختی از یکدیگر 
بـه اشـتراک گـذاری تجارب شـان  باشـند،  داشـته 
از برخـورد بـا فسـاد در ادارات دولتـی می پردازنـد؛ 
و ایـن همـان زنـگ خطـر بزرگـی اسـت که سـران 
دولـت و حکومـت را تهدیـد می کنـد؛ تضعیـف و 
انحطـاط طبقـه متوسـط و خودآگاهی طبقه و قشـر 
پاییـن و فقیر جامعه سـنگ بنای اقـدام مردمی برای 
اصـالح سیسـتم اداری و دولتـی اسـت. بـا مطالعـه  
اجمالـی شـاخص های توسـعه اجتماعی، بـه راحتی 
قابـل درک اسـت کـه بـا عنایت بـه وضعیـت بغرنج 
و نابسـامان موجـود در ادارات دولتـی – در مقیـاس 
خـرد – و در دولـت– در مقیـاس کالن – پرورانـدن 
رویای رسـیدن به آرمان شـهر و مدینـه  فاضله ای که 
با اسـتانداردهای جهانی منطبق باشـد، خیالی واهی 
و باطل اسـت.5 تاثیر مسـتقیم ناکارآمـدی دولتی که 
ناتـوان از فسـادزدایی و مبارزه با مفسـدین اقتصادی 
در کشـور خـودش هسـت، بر عـدم افزایـش اعتماد 
اجتماعـی، امنیت اجتماعی، افزایـش فعالیت مدنی، 
بهبود انسـجام اجتماعی، برابری جنسیتی، تجمیع و 
یکپارگـی اقلیت هـا، افزایـش امید به زندگـی، بهبود 
آموزش و ... واضح و روشـن اسـت و جای هیچ بحثی 
را نمی گذارد. فسـاد اداری بارز در جامعه  ایرانی قطعا 
می توانـد بر اعتمـاد اجتماعی مردم تاثیرگذار باشـد. 
آنچـه را کـه مـا امـروزه در قالب مشـارکت سیاسـی 
و اجتماعـی سـازنده، بوسـیله آحـاد ملت شـاهد آن 
هسـتیم، قطعا به طفیل اعتماد و حسـن ظنی سـت 
کـه ملـت بـه خادمـان خـود دارنـد و ایـن سـرمایه 
کالن اجتماعـی بشـدت بـا متغیرهایـی مانند فسـاد 
در ارتبـاط اسـت.۶ عمـال توسـعه، عمـران و آبادانـی 
هـر کشـوری از رهگـذر توسـعه انسـانی و اقتصادی 
آن کشـور می گـذرد و رابطـه  مسـتقیمی بـا بهبـود 
شـاخص های توسـعه انسـانی دارد. بدیهی اسـت که 
رشـد و توسـعه  اجتماعـی نیـز مسـتلزم مهیا شـدن 

5- همان
6- همان
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بسـتر مناسـب، غنـی و مسـتعدی اسـت که جـز در 
کشـوری توسعه یافته از حیث شـاخص های انسانی و 
اقتصادی، میسـر نخواهد بـود. کشـورها و دولت هایی 
که از پاکسـازی فساد، عامالن فسـاد، راه های منتج به 
فسـاد و روح فاسـد بر نظام اداری خـود عاجز و ناتوان 
اسـت، یکسـره در باتالق تحجر، عقـب ماندگی، ظلم، 

انـزوا و تحقیر دسـت و پا خواهنـد زد.7

7- همان

هـر  آبادانـی  و  عمـران  توسـعه،  عمـال 
و  انسـانی  توسـعه  رهگـذر  از  کشـوری 
اقتصـادی آن کشـور می گـذرد و رابطـه  
مسـتقیمی با بهبود شـاخص های توسعه 
انسـانی دارد. بدیهـی اسـت کـه رشـد 
و توسـعه  اجتماعـی نیـز مسـتلزم مهیـا 
شـدن بسـتر مناسـب، غنی و مسـتعدی 
اسـت که جـز در کشـوری توسـعه یافته 
از حیث شاخص های انسـانی و اقتصادی، 

میسـر نخواهـد بود. 
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“وقتی تهدید ها آغاز شـد به دوسـتانش گفت: حتی اگر هر دو دسـتم را هم قطع کنند 

یـک قلـم الی دندانـم می گیرم و موسـیقی می نویسـم. قصـدش این بود که بـا این جمله  

شـجاعانه به بقیه روحیه بدهد، به خودش هم. هرن از آِن همه کس اسـت و هیچ کس. 

هـرن متعلـق به همه وقت اسـت و هیچ وقت. هـرن از آن آنان اسـت که می آفرینندش و 

آنـان کـه گرامـی اش می دارنـد. هرن نجوای تاریخ اسـت که از فراز هیاهـوی زمان به گوش 

می رسـد. هـرن برای هرن نیسـت کـه وجود دارد، هرن برای مردم اسـت که وجـود دارد.“

هیاهوی  زمان، جولین بارنز، ترجمه پیامن خاکسار، نرش چشمه، تهران،  چاپ ششم 1395، ص 55
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زمانـی کـه از اسـتبداد سـخن گفتـه می شـود در 
ذهـن چارچوب هـای خـاص و روابـط معیـن از یـک 
سـاختار سیاسـی قدرتمند شـکل می گیـرد  اما تاثیر 
اسـتبداد بـر هنر مسـئله ای اسـت کـه هنرمنـد را از 
مسـیر خـود بـاز مـی دارد و یـا مسـیر را بـه گونه ای 
کـه دلخواه خـودش اسـت بـرای هنرمند می سـازد. 
در واقـع تاریـخ نشـان داده کـه حضـور اسـتبداد در 
جامعـه بـه هـر شـکلی مانـع شـکوفایی اسـتعداد ها 
و خالقیت هـای هنـری می شـود امـا گاهـی از دل 
سـخت ترین دولت هـای مسـتبد هنرمندانی شـکوفا 
می شـوند که آثار و داسـتان زندگیشـان سـر مشـق 
کسـانی می شـود کـه سـعی دارنـد هنـر خـود را در 
در  بدهنـد.  ادامـه  اجتماعـی  شـرایط  سـخت ترین 
کتاب هیاهوی زمان، جولین بارنز نویسـنده  مشـهور 
انگلیسـی بـه زندگی یکـی از ایـن هنرمنـدان یعنی 
دمیتـری شوسـتاکوویچ می پـردازد. ایـن کتـاب کـه 
دارای سـاختاری متشـکل از داسـتان و زندگی نامـه 
شوسـتاکوویچ،  یادداشـت های  بررسـی  بـا  اسـت 
دوسـتان و آشـنایانش در ارتبـاط بـا او و همچنین از 
انـدک منابـع باقی مانـده از حزب کمونیست نوشـته 
شـده اسـت. دمیتـری شوسـتاکوویچ کـه از او بـه 
عنـوان یکـی از بزرگتریـن آهنگسـازان قرن بیسـتم 
یـاد می شـود، زندگـی هنـری خـود را در دورانـی 
گذراند که حزب کمونیسـت اتحاد جماهیر شـوروی 
و شـخص اسـتالین تصمیم داشـتند آهنگسـازانی را 
کـه بر خـالف نظر و عقیـده حزب فعالیـت می کنند 
را بـه عنـوان »آهنگسـازان ضـد مـردم حـذف« و 
پاکسـازی کننـد. آنچـه در ایـن کتاب بیـش از باقی 
موضوعـات بـه چشـم می خـورد، تشـریح تـرس و 
اضطـراب موجـود در جامعـه کمونیسـتی شـوروی 

هنر در برابر استبداد
نگاهی به کتاب هیاهوی زمان اثر جولین بارنز

اسـت و ایـن موضـوع برای افـرادی که بـه هر نحوی 
بـه حکومـت مربـوط می شـوند و یـا مـورد توجـه 
آن هـا هسـتند تاثیـر بیشـتری دارد؛ به گونـه ای که 
کتـاب از زمانـی شـروع می شـود کـه شوسـتاکوویچ 
بـرای ایـن کـه جلـوی چشـمان همسـر و دخترش 
دسـتگیر نشـود شـب ها را آمـاده و جلوی آسانسـور 
خانـه اش می گذرانـد. ایـن حـس تـرس در بیشـتر 
دوران زندگـی اش حتـی پـس از مـرگ اسـتالین نیز 
بـا او همـراه بـود امـا بـا تمـام ایـن مسـائل و حتـی 
سـخت تر شدن شـرایط پس از ترک سـالن در حین 
اجرایش بوسـیله اسـتالین و بازجویی هـای متعدد او 
دسـت از آهنگسـازی نکشید.“همیشـه نیمه هـای شـب 
رساغ آدم می آمدنـد. بنابرایـن جای این که پیژامـه او را از خانه 

بیـرون بکشـند، یـا مجبـور شـود جلـو مامـوران بی احسـاس با 

نگاه هـای پـر تحقیـر لباس بپوشـد، با لبـاس بیـرون می خوابید 

یـا جلـوی اسانسـور می ایسـتاد و سـیگار می کشـید. یکـی از 

کابوس  های همیشـگی اش این بود که دخرتش را دسـتگیر کنند 

و اگـر شـانس بیـاورد به یتیمخانـه فرزندان دشـمنان حکومت 

بفرسـتند. جایـی کـه بـه او نـام و شـخصیتی جدیـد می دادند، 

جایـی کـه بدلش می کردند به یک شـهروند منونه شـوروی، گل 

آفتاب گـردان کوچکـی کـه رخـش را گردانـده سـمت خورشـید 

عظیمـی کـه نـام خـود را گذاشـته اسـتالین. “1 

شوسـتاکوویچ از معـدود هنرمندان شـوروی بود که با 
شـخص استالین دیداری خصوصی داشت و همچنین 
اسـتالین بـر آثـارش نقـد نوشـته اسـت. موسـیقی او 
به طور رسـمی دو بار در سـال 1۹3۶ و 1۹48 ممنوع 
اعـالم شـد. او هرگـز به عضویت حزب کمونیسـت در 
نیامـد زیـرا بـا آن مخالـف بود اما بـا حـزب در ارتباط 
بود و برای مناسـبت های مختلف آهنگ هایی سـاخت 
و بـا وجـود سـختی ها و تهدید هـا کشـورش را تـرک 
نکـرد. کتـاب هیاهـوی زمـان، کتـاب مناسـبی برای 
آشـنایی با فضای حاکم بر جامعه شـوروی و پرداختن 
بـه زندگـی یکـی از بزرگتریـن آهنگسـازان قـرن و 
همچنین دیگر هنرمندان هم دوره او اسـت. سمفونی 
پنـج، هفـت، یـازده، پانـزده و اپـرای لیـدی مکبث از 

شـاهکار های این آهنگسـاز اسـت.
1- هیاهوی  زمان، جولین بارنز، ترجمه پیمان خاکسار، نشر چشمه، تهران،  چاپ ششم 

13۹5، ص 23

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

علی تیموریعلی تیموری

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401
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زمانه وار اگر می پسندیم کر و الل
ابیاتی از محمدعلی بهمنی به مناسبت 27 فروردین زادروز ایشان

زمانه وار اگر می پسندیم کر و الل
به سنگفرش تو این خون تازه باد حالل
مجال شکوه ندارم ولی ماللی نیست

که دوست جان کالم من است در همه حال
قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت

به واژه ها که مرا برده اند زیر سوال
تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم

بشوق توست که تکرار می شود هر سال
ترا ز دفتر حافظ گرفته ام یعنی

که تا همیشه ز چشمت نمی نهم ای فال

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و هشتم، فروردین 1401





www.eseminar.tv



www.zarincrowd.comwww.eseminar.tv

www.tafarda.ir



خالصـه: داسـتان پیرمرد قصه گویی اسـت که بعد از 
مـدت هـا به کتابخانه اش سـر مـی زند. به سـراغ هر 
کـدام از کتـاب هایش که می رود شـخصیت های هر 

کتـاب زنده می شـوند و ...


