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تو رو خدا
دیگه آقا اینجا آب منی خواد

اینجا پتو منی خواد
اینجا خوردنی منی خواد

کانکس می خواد
سقف می خواد

این مرد این زن باال رسش سقف الزم داره
سقفش بساز

خونه اش بساز
باید کشید به دادگاه اون کسی که باعث شده این جوری بشه

من وکیل وصی منی خوام برای حرف زدن
خودم بلدم حرف بزنم!

استقالل و پرسپولیس قرار بود امسال بخاطر تخلفات مالی خودشون در جام باشگاه های آسیا 
رشکت نکنند. صد میلیارد تومان کمک شد که رفنت تو مسابقات رشکت کردند. پس پول هست!

صد میلیارد تومان آیا شهر عوض منی کرد؟ یک کانکس سه میلیون تومن قیمتش هست. 
کانکس منی تونستی براش بسازی؟

عصبانیت شدید جواد خیابانی در کرمانشاه
www.aparat.com

سخن آغازین
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از این سال ها«، »ان شاهلل سال خوبی  به  »صد سال 
باشه برای شما«، »همیشه سالمت باشید« و ... بخشی از 
معروف ترین عباراتی است که در آغاز سال نو می شنویم. 
با این حال و برغم تکرار مداوم آن به نظر می رسد شرایط 
زندگی، هر سال نه فقط بهتر از سال پیش نشده است 
که در مواردی بدتر هم شده است. چرا ما ایرانیان در 
اما در عمل وضعمان  را داریم  بهترین ها  آرزوی  لفظ 
نابسامان است؟ آیا طرح مسایلی چون نفرین شدن این 
سرزمین مبنای عقالیی دارد؟ آیا می توان همه کاستی 
های کشور را به گردن دخالت بیگانگان نسبت داد؟ بهتر 
نیست بجای پرداختن به مسایل این چنینی به اندیشه و 
رفتار خود بیشتر بیاندیشیم؟ به عنوان نمونه آیا ما مردم 
دوراندیشی هستیم؟ آیا ما ایرانیان چه در سطح زندگی 
خرد و چه در سطح زندگی کالن و اجتماعی، برنامه ای 
داریم؟ چه میزان از این برنامه اجرا می شود؟ چه میزان 
به فردا یا آینده ای مبهم موکول می کنیم؟ چه تعداد از 
ما شهروندان این کشور نگرش عقالیی و نه احساسی را 
اولویت قرار می دهیم؟ چه تعداد باور داریم »عالج واقعه 

پیش از وقوع باید کرد؟« 

تقابل احساس و اندیشه در فرهنگ ایرانی 
پس از زلزله کرمانشاه بسیاری از شهروندان به اشکال 
مختلف تالش کردند تا از مشکالت و مصائب هموطنان 
خود در غرب کشور بکاهند. با این حال بسیاری از پرسش 
ها و نقدها به رفتار جامعه مدنی و چهره هایی چون علی 
دایی و صادق زیباکالم، تحت شعاع نقد به دولت قرار 
گرفت. توجه به این مهم که هجوم شهروندان با ماشین 
شخصی موجب راه بندان در جاده های غرب کشور شده 
بود. جایی که مردم عامل بودند و نه دستگاه قدرت به 
تنهایی. جالب آنکه جواد خیابانی در یک گزارش میدانی 
از کمک صد میلیاردی دولت به دو باشگاه پرسپولیس 
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سپهر ساغری

چو فردا شود فکر فردا کنیم
درباره ی روزمرگی در جامعه ایران و بی توجهی به مسایل کالن اجتامعی

سخن آغازین
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چرا  که  داشت  نقد  مسئله  این  به  و  گفت  استقالل  و 
کانکس برای شهروندان کرمانشاهی تهیه نشده است. راقم 
این سطور معتقد است که پیامد نگرش غیراجتماعی و 
جوزدگی عمومی، راه بندان جاده های صعب العبور خواهد 
بود. چون هر یک از مثال فعالین اجتماعی تنها به نقش 
شخصی خود و نه پیامد آن اندیشیده بودند. در همین 
راستا بدنه جامعه با حساسیتی غیرقابل وصف شرایط دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس را دنبال می کند. در این 
شرایط دور از انتظار است که دستگاه قدرت بیش از صد 
میلیارد به این دو باشگاه کمک نقدی نماید؟ ممکن است 
در ذهن مخاطب محترم این پرسش پدید آید که نویسنده 
ناکارآمدی دستگاه قدرت را نادیده گرفته و همه تقصیرات 

را به گردن بدنه جامعه انداخته است.
 باید گفت جدا از نقش غیرقابل انکار دستگاه قدرت و 
این  حوادث  به  رسیدگی  در  دولت  چون  نهادی  بویژه 
چنینی، که نمونه بارز آن در سازمان مدیریت بحران کل 
کشور قابل مشاهده است، بدنه جامعه نیز در پدید آمدن 
شرایط کنونی دخل و تصرف دارد. به بیانی دیگر نمی شود 
نقش مردم در راه بندان، افزایش تقاضا در خرید کانکس 
اولویت های  این محصول،  افزایش قیمت  به تبع آن  و 
پرانتقاد نظیر توجه بیش از حد به فوتبال آن هم در سطح 
باشگاهی را نادیده گرفت. از طرفی نمی بایست آن هنگام 
که چهل میلیون شهروند پای صندوق رای می روند و 24 
میلیون نفر به یک جریان سیاسی رای می دهند، کباده 
علم و ادب بکشند و در موارد کاستی و کژی همان دولت 
به یک باره خود را مبرا از هر گونه مسئولیت بدانند. باید 
پرسید آیا در زمان برگزاری انتخابات از کاندیدای محترم 
برنامه ای مطالبه شد یا بر اساس »تکرار« رییس جمهور 
اسبق و توصیه چند چهره متنفذ آرای خود را به صندوق 
ریختند؟ جدا از نحوه شرکت در انتخابات و اساسا تلقی 
بدنه جامعه از انتخابات، تشکل و تحزب، وجود رسانه های 
مستقل و غیرانحصاری و ... می توانیم روزمرگی و خوش 

باشی جامعه را در طول سال مشاهده کنیم. 
مشکالت  گرفتار  شدت  به  جامعه  از  بخشی  اینکه  در 
اقتصادی است و در تهیه نان شب هم به نهادهای مختلف 
چون کمیته امداد، بهزیستی و ... نیازمندند تردیدی نیست 
ایران به وضوح ترجیح می  از جامعه  اما بخش دیگری 
و  خواری  می  انی،  های  در خوشی  غرق شدن  با  دهد 

هم نشینی با جنس مخالف و امثال آن از یک طرف و 
تنها دستگاه قدرت را مقصر دانستن، ردای مسئولیت را 
از دوش خود بردارد. نویسنده به وجود محدودیت های 
اجتماعی متعدد، آن هم در کشوری جوان اذعا دارد اما 
پاسخ جامعه به مشکالت موجود را درست نمی داند. از 
این رو منکر و نافی لذایذ زندگی نیست اما می پرسد چرا 
باید همه فکر و ذکر کسانی که توانمندی یا مهارتی دارند 
محدود به خوشگذرانی باشد؟ چرا نباید در سبک زندگی 
خود تجدید نظر کنیم؟ چرا نمی بایست بین کار، خوش 
گذرانی و مسئولیت اجتماعی تعادلی ایجاد کنیم؟ تا کی 
قرار است همه مشکالت را به گردن حکومت بیاندازیم و 
سه هزار سال تاریخ توسعه نیافتگی کشور را در چند ثانیه 
توجیه کنیم؟ راقم این سطور می خواهد بداند که وقتی در 
دانشگاه صنعتی شریف یا امیرکبیر فرزندان این سرزمین 
پهبادها یا ربات های کمک رسان طراحی کردند، جدا 
از دستگاه قدرت، بدنه جامعه نظیر خبرنگاران، صاحبین 

سرمایه و حتی توده مردم چه می کردند؟
در چشم  بازیگر  فالن  و طالق  ازدواج  که  است  چگونه 
برهم زدنی دست به دست می چرخد، اما اخبار مرتبط 
کشور  کارآفرینان  روزی  شبانه  تالش  و  اختراعات  به 
خریداری ندارد؟ این به گرده حکومت است که در همین 
چارچوب پر نقص فعلی، شبکه چهار صدا و سیما شاید به 
اندازه یکی از مسابقه های بخت آزمایی شبکه های دیگر 
مخاطب ندارد؟ اساسا باید پرسید نگاه ریشه ای، مسئولیت 
پذیری، نقش آفرینی و برنامه ریزی برای آینده جایگاهی 
در فرهنگ عمومی ما ایرانیان دارد یا معتقدیم چو فردا 

شود فکر فردا کنیم؟

سخن آغازین

چگونه است که ازدواج و طالق فالن بازیگر در 
چشم برهم زدنی دست به دست می چرخد، 
اما اخبار مرتبط به اخرتاعات و تالش شبانه 
روزی کارآفرینان کشور خریداری ندارد؟ این 
به گرده حکومت است که در همین چارچوب 
پر نقص فعلی، شبکه چهار صدا و سیام شاید 
به اندازه یکی از مسابقه های بخت آزمایی 

شبکه های دیگر مخاطب ندارد؟
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چرا عقب مانده ایم؟
معرفی کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما اثر حسن قاضی مرادی

یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه ایران بویژه پس 
از برخورد با دنیای توسعه یافته، چه در نوع غربی آن 
مانند فرانسه و آمریکا و چه از نوع شرقی آن چون 
ژاپن، عقب ماندگی کشور بود. اگر تالش های قائم 
مقام، عباس میرزا و بعدها امیر کبیر را نخستین گام 
ها برای نجات کشور از منجالب درماندگی مفروض 
بداریم در آن صورت باید بگوییم نزدیک به دو سده 
است که در تکاپوی بهبود شرایط زیستی خود در 
تالش و تقالییم. با این حال هنوز آن چه مطلوب ما 
بوده است محقق نشده و همچنان در جامعه ایران 
چند دستگی و اختالفات عمیق سیاسی و عقیدتی 
زنند  می  سینه  پهلوی  برای  گروهی  است.  پابرجا 
دیگرانی در غم فقدان مصدق سوگ وارند و هستند 
دیگرانی که نظام دینی را ماحصل خون شهدا و عنایت 
خدا می دانند. از دیگر نحله های فکری خاصه آنان 
که سر جدایی از ایران دارند می گذریم با این حال پر 
واضح است در این شهرآشوب اختالفات، توسعه، که 
نه لزوما به وحدت و یگانگی اما ضرورتا به اجماع بر 
سر منافع ملی و به تبع آن اتحاد و انسجام نیازمند 
است، مغفول مانده است. آثار بسیاری در باب عقب 
ماندگی و انحطاط اجتماعی و سیاسی ما ایرانیان به 
رشته تحریر درآمده است که یکی از برجسته ترین 
این آثار، پژوهش »دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران« 
اثر دکتر جواد طباطبایی است. نویسنده در این کتاب 
کوشیده است تا از منظر اندیشه سیاسی با سنجش 
برخی تحوالت سیاسی، اجتماعی و فکری جامعه ی 
ایران، در دوره ی صفویان تا قاجاریان، طرحی از نظریه 
انحطاط ایران به دست بدهد؛ انحطاطی که از نظر 
ایشان از دوره دوم حکومت صفویان به بعد بر ایران 

سیطره یافت. حسن قاضی مرادی در کتاب »تاملی بر 
عقب ماندگی ما« تالش می کند با بررسی آرای دکتر 

طباطبایی، به دو پرسش زیر پاسخ دهد: 

1- آیا شرحی که ایشان از تحوالت اندیشه ی سیاسی 
در این دوره به دست می دهد با واقعیت این دسته 

تحوالت در ایران سازگار است یا خیر؟

2- آیا اساسا از منظر تاریه اندیشه و یا تاریخ اندیشه 
سیاسی می توان به نظریه پردازی درباره ی انحطاط 
فراگیر ایران در این دوره پرداخت و آیا ایشان صرفا از 
این منظر به طرح مولفه های خود از نظریه انحطاط 
پرداخته و توانسته است در کل اصال انحطاطی را که 

برای ایران قایل شده نظریه پردازی کند؟1

***

کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما به قلم حسن قاضی 
مرادی در 24۶ صفحه بوسیله نشر دات با قیمت 

14۵۰۰ به چاپ رسیده است.

1- قاضی مرادی حسن، تاملی بر عقب ماندگی ما، چاپ پنجم، نشر دات، تهران 
1391، ص 13

ماهنامه سرند      شماره چهلم و دوم، فروردین 1398

شنهاد
پی



7

اقتصاد  و کارآفرینی

ر:
وی

ص
ع ت

منب
N

ev
er

, N
ev

er
, N

ev
er

, G
iv

e 
U

p
w

w
w.

sq
ua

re
sp

ac
e.c

om

ماهنامه سرند      شماره چهلم و دوم، فروردین 1398

بدبین در هر فرصتی مشکل را می بیند
خوشبین در هر مشکلی فرصت را می بیند.

وینستون چرچیل



کارآفرینی  فرآیندی است که شخص یک فرصت کسب 
و کار را شناسایی کرده، ایده ای را مطرح می  کند و سپس 
روی منابعی که برای آن ایده نیاز است - با هدف به سود 
رسیدن- سرمایه گذاری می کند. به بیانی ساده تر کارآفرینی 
شروع یک فعالیت تجاری جدید است و کارآفرین مالک 
آن. مهم است که  درک کنیم کارآفرینی اهمیتی فراتر از 
بر  عالوه  کارآفرینی  دارد.  سودآوری  و  اقتصادی  محدوده 
اقتصاد نقش مهمی در آموزش و بهبود شرایط اجتماعی 
ایفا می کند. از بُعد زندگی فردی، کارآفرینی زندگی افراد را 
از طریق سودآوری، حقوق ماهیانه، فرصت ها و در یک کالم 

توسعه فردی بهبود می بخشد.1

اهمیت کار آفرینی  در اقتصاد 
کارآفرینی در اقتصاد به دالیل زیر ضروری است:

ایجاد  فرصت های شغلی 
زمانی که کسب و کاری آغاز می شود فرصت های شغلی 
مدیریتی،  پست های  می کند.  ایجاد  مختلف  افراد  برای 
نقش های نظارتی یا سرپرستی، نیاز به استخدام کارمندان، 
هستند.  تجاری  فعالیت  یک  در  اصلی  موقعیت های  از 
هدف توسعه اقتصادی افزایش افراد شاغل است امری که 
افراد  کارآفرینی به آن جامه عمل می پوشاند. هم چنین 
بدست  خرید  قدرت  درآمدشان  طریق  از  شده  استخدام 
می آورند. تمام بخش های دیگر کسب وکار تأثیر شغلی که 

بوسیله کارآفرینی ایجاد شده است را احساس می کنند.
1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از 

Nature and Importance of Entrepreneurship in Devel� ke.co.tuko.www
 oping Countries

بهبود نوآوری 
کارآفرینی مشوق توسعه ایده های نوین است. اکثر دانش پژوهان 
کارآفرینی زمانی که نوآوری را تعریف می کنند به ماهیت 
آن پایبند هستند. این نوآوری توسعه اقتصادی را از طریق 
به  و  می کند  تسهیل  درآمدزایی  جدید  زمینه های  ایجاد 
طور هم زمان سطح زندگی افراد را بهبود می بخشد. مزایای 
نوآوری برای مدت طوالنی وجود دارد زیرا افراد برای منافع 
اقتصادی بیشتر آن را اصالح و به روز می کنند. این مهم در 

بخش IT آشکار است. 

رقابت مثبت 
ایجاد یک تجارت جدید، حس رقابت را در صنعت مربوطه 
برمی انگیزد. صنایع رقابتی تمایل به رشد سریع تر دارند، 
زیرا سازمان ها به کیفیت محصوالت و سرویس تحویل کاال 
های  فعالیت  با گسترش  یک کشور  اقتصاد  دارند.  توجه 
تجاری و توسعه صنعت، رشد می کند. در پی آن کسب و 

کارهای بین المللی، اقتصاد جهانی را می سازند.

افزایش درآمد ملی 
اهمیت کار آفرینی برای کشور، نقش آفرینی در افزایش 
درآمد ملی است. مشاغل از نظر جریان درآمدی و منابع، 
تولید ثروت می کنند که در درجه اول به ملت سود می  
رساند. کسب و کارهای جدید مشارکت بیشتری در درآمد 
کشور دارند زیرا در اینجا فرصت برای گسترش وجود دارد. 
کسب و کارهای قدیمی ممکن است بعد یک مدت دچار 
رکود شوند. هم چنین افزایش درآمد شخصی و اشتغال، به 

طور غیر مستقیم در افزایش درآمد ملی مشارکت دارد. 

کاهش واردات 
نیازهای  به  ایده هایی که  توسعه  برای  را  افراد  کارآفرینی 
گوناگون اشخاص در جامعه پاسخ می دهد،  تشویق می کند. 
به این صورت، حمل ونقل  و هزینه های مالیاتی کسب و 
کارهایی که به واردات وابسته هستند متوقف خواهد شد. 
کشور نیز به لحاظ  مالی به سود می رسد و می تواند صادرات 

محصوالت داخلی را شروع کند. 

کارآفرینی پلی به توسعه
درباره ی ماهیت و اهمیت کارآفرینی

 در کشورهای در حال توسعه
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اهمیت کارآفرینی در جامعه 
اجتماعی  بهبود شرایط  به  از طرق مختلفی  کارآفرینی 
منتهی می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

اصالح استانداردهای  زندگی 
ها  آن  درآمد  توانایی  به  اشخاص  زندگی  استانداردهای 
جدیدی  شغلی  فرصت های  کارآفرینی  است.  وابسته 
پیشنهاد می  کند و این اجازه را به اشخاص می دهد که 
استانداردهای زندگی خودشان را از طریق درآمد بیشتر 
و بهتر کنند. محیط و فرصت ها در شرایط زندگی افراد 
مؤثر است. در حقیقت کسب و کارهای جدید فرصت هایی 
افراد پیشنهاد می کند تا شغلی را شروع کرده  به دیگر 
از سرویس های حمایتی و محصوالت عرضه شده در  و 
این شغل بهره جویند. در نتیجه موجب گسترش درآمد 

و فرصت هایی برای رشد اجتماعی _ اقتصادی می شود. 

 

تغییر اجتامعی 
ماهیت نوآورانه کارآفرینی، سطح زندگی اجتماعی را برای 
بهتر شدن، تغییر می دهد. به عنوان مثال، تجارت عرضه 
را  ندارند  الکتریسیته  که  مناطقی  در  انرژی خورشیدی 
در نظر بگیرید. نبود برق روی عملکرد این مناطق تاثیر 
می گذارد. فرضا هیچ تجارتی در شب صورت نمی گیرد. 
در این شرایط شرکتی جدید با ارایه انرژی خورشیدی به 
مردم اجازه می دهد تا ساعت کاری خودشان را طوالنی تر 
بدست  فعال خودشان  از ساعت  بیشتری  بازده  و  کنند 
آورند. بدین ترتیب تغییر عادت ها منجر به بهترشدن و 
پیشرفت در همه ابعاد زندگی اجتماعی می شود.  د. دیگر 
مؤسسات همانند مدارس هم از این ابتکارها سود می برند. 

رشد جامعه
پروژه هایی  طریق  از  کارها  و  کسب  بیشتر  منفعت 
جامعه  به  هستند،  اجتماعی  پیشرفت  بر  متمرکز  که 
مانند  ساده  اقدامات  طریق  از  جامعه  رشد  بازمی گردد. 

9 ماهنامه سرند      شماره چهلم و دوم، فروردین 1398
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فراهم کردن منابع مالی برای شهروندان صورت می گیرد. 
کسب و کارهای بزرگ با مشارکت در پروژه های تأثیرگذار 
مثل بورسیه تحصیلی و فراهم کردن فرصت های آموزشی 

برای محصلین با استعداد نقش خود را نشان می دهند. 

گسرتش فرهنگ کارآفرینی  
فرهنگ کارآفرینی برای جامعه سودمند است، از آن جهت 
که اشخاص را با تکیه بر خالقیت تشویق به ایجاد فرصت 
اشتیاق  حقیقت  در  باشند.  آن  منتظر  اینکه  تا  می کند 
به  را توسعه می دهد.  شخصی یک مسیر فکری مستقل 
بیانی روشن تر استقالل فکری و نوآوری آشکارا در موفقیت 

تاثیرگذار خواهند بود. 

توسعه متوازن 
تجارت فرصت الزم برای توسعه را فراهم می کند که در 
یک  سرمایه  مثال،  برای  نیست.  امکان پذیر  دیگر  مواقع 
کارخانه در زمینه اصالح جاده ها برای آسان تر شدن حمل 
و نقل مواد خام و کاالهای آماده، وارد عرصه جاده سازی 
خواهد شد. اقتصاد رو به رشدی که کسب و کارها آن را 
تسهیل می کنند سرمایه گذاران دیگر را هم تقویت می کند. 

اهمیت کارآفرینی در تحصیالت 

استقالل 
مزیت های  از  دیگر  یکی  مستقل  تفکر  قدرت  گسترش 
آموزش،  در  کارآفرینی  است.  فردی  ابعاد  در  کارآفرینی 
دانش آموزان را در موقعیت بی شماری قرار می دهد که به 
آن ها این اجازه را می دهد که به غریزه خودشان تکیه کنند. 
کارآفرینی، خطرپذیری را تقویت می کند. بیشتر افراد تقریبا 
از خطر پرهیز می کنند به همین دلیل است که در سیستم 
موجود، وابسته باقی می مانند. کارآفرینان از سیستم سنتی 
محدودیت  بدون  و  متفاوت  جامعه ای  تا  می کنند  دوری 

بسازند. 

10

ر: 
وی

ص
ع ت

منب
N

at
ur

e 
an

d 
Im

po
rt

an
ce

 o
f E

nt
re

pr
en

eu
rs

hi
p 

in
 D

ev
elo

pi
ng

 C
ou

nt
rie

s
w

w
w.

tu
ko

.co
.k

e

اقتصاد  و کارآفرینی

خالقیت و نوآوری 
ایده هایی  تا  می کند  تشویق  را  دانش آموزان  کارآفرینی 
بود.  خواهد  موثر  سودآوری  در  که  دهند  گسترش  ناب 
دانش آموزان متوجه می شوند که مهارت و استعدادشان به 
اندازه دانشی که در کالس بدست می آورند، مهم است. در 
نتیجه هم از لحاظ آکادمیک و هم در بعد خالقیت رشد 
می کنند. بیشتر آموزگاران از روش های آموزش مبتکرانه 
نوآوری  معرض  در  را  دانش آموزان  تا  می کنند  استفاده 

دیگران و تأثیر آن قرار  دهند. 

حل مشکالت 
کارآفرینی دانش آموزان را برای شناسایی و حل مشکالت 
مختلف تشویق می کند. افرادی که دانش پژوه کارآفرینی 
که  می آورند  بدست  را  مشکل  حل  مهارت های  هستند، 
مشکل  بروز  لحظه  از  زودتر  را  راه حل ها  می شود  موجب 
پیش بینی کنند. برای مثال، یک کسب وکار تمرکز خود را 
متوجه آینده می کند زیرا این تجارت محکوم به گسترش 
)بزرگ شدن( در گذر زمان است. مهارت  حل مشکالت 
جدا از محدوده  آکادمیک در حوزه زندگی روزمره نیز مفید 

هستند. 

مهارت و ذهنیت 
با مهارت های  سطح بندی های کارآفرینی، دانش آموزان را 
متنوع و ذهنیت کارآفرینی مجهز می کند. این دو عامل 
در  افراد  این  که  می دهند  اطمینان  ذهنیت(  و  )مهارت 
فکر می کنند. هر شخص  از چارچوب  تمام مدت، خارج 
در موقعیت کارآفرینی از سنین پایین قرار می گیرد تا با 
فرصت های جدید بیشتر آشنا شود. بنابراین احتمال دارد 
حتی زمانی که با مشکالت روبه رو می شوند، یک ذهنیت 

مثبت داشته باشند. 

ماهنامه سرند      شماره چهلم و دوم، فروردین 1398



پیشرفت شخصی
اگر دانش آموزان در مدرسه در موقعیت کارآفرینی 
قرارگیرند اشتیاق شخصی آن ها از لحاظ فردی رشد 
خواهد کرد.  برای مثال، این شجاعت را در خودشان 
رشد می دهند تا نظرات خودشان را بدون ترس از 
شکست بیان کنند. این شجاعت تأثیر مثبتی روی 
"عزت نفس" افراد دارد. کارآفرینی هم چنین قدرت 
"در لحظه فکر کردن" را تقویت می کند که موجب 
می شود.  زندگی  در  فردی  کنترل  آوردن  بدست 
افرادی که در لحظه فکر می کنند، بجای ترش رویی 
را  خودشان  شکست های  مشکالت،  با  برخورد  در 
شناسایی می کنند و برای اصالح آن تالش می کنند.
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وبسایت  )نخستین   eBAY بنیانگذار  امیدیار"  "پیر 
خرید و حراج اینترنتی( که در حال حاضر در حوزه 
امور بشردوستانه فعالیت دارد، طی هفته گذشته و 
پس از اعالم حمایت مالی 2۵۰ میلیون دالری خود از 
یک وبسایت خبری و اطالع رسانی عمومی، خبرساز 
شد. این خبر به نوعی موید عالقه ی وافر پیر امیدیار به 

عرصه ی روزنامه نگاری و خبررسانی است. 
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شام می توانستید ثروت خود را در عرصه های گوناگونی 
رصف منایید، چرا حوزه ی خرب و اطالع رسانی؟

من یک متخصص در زمینه رایانه و تکنولوژی )آموزشی( 
متمرکز برحوزه ی امور بشردوستانه هستم. یکی از مباحث 
کلیدی در این عرصه، مقوله ی فناوری و نحوه بهره گیری 
از آن به منظور ایجاد جهانی بهتر است. چنین آرمان هایی 
مرا به سوی حوزه ی آگاهی رسانی و شفافیت رسانه ای 
با تمرکز بر فعالیت نهادهای دولتی سوق داد. حال چگونه 
مخاطبان خود را در جریان چند و چون عملکرد دولت 
قرار می دهیم؟ ما حدود 7 سال ساکن هاوایی بودیم. طی 
این دوره شاهد وجود نوعی خالء و رکود در نظام اداری و 
اجرایی بودم. به تعبیر دیگر، افت و رکود فاحشی در زمینه ی 
اطالع رسانی و ظرفیت نظارتی که من را در مسیر ایجاد 
یک سرویس نظارتی- رسانه ای  با تمرکز بر اخبار عمومی، 
مصمم تر از پیش ساخت. در حقیقت به دنبال درک این 
نکته بودم که سردبیران و روزنامه نگاران چگونه روزه ها، 
بی وقفه و باانگیزه در جستجوی تحلیل و تشریح وقایع و 
اخبار گوناگون هستند. از طریق چنین تجربیاتی، دریافتم 
که موضوعات تحقیقاتی، تحلیلی و ... از کارایی بسزایی 
در کلیه ی عرصه های عمومی و تخصصی برخوردارند و 
این روند به منزله ی گام نهادن در یک مسیر پیچیده و 

طوالنی است.

به نظر می رسد این فرایند عمدتا بر مبنای شفاف سازی و 
رازداری توامان بنا نهاده شده است. چه چیزی شام را به این 

سمت سوق داد؟ 
شماری از اتفاقات رخ دادند. حتی پیش از افشاگری های 
ادوارد اسنودن نیز ما شاهد برخی خطاها و مشکالت در 
عملکرد وزارت دادگستری بودیم )دستکم به زعم من خطا 
و اشتباه تلقی می شوند(. ما شاهد مواردی نظیر شنود 
دفتر آسوشیتدپرس، به کارگیری عنوان محرمانه در مورد 
اسناد و محتویات پرونده ی جیمز روزن )یکی از مجریان 
و  پیگردها  از  ای  مجموعه  و  نیوز(  فاکس  خبرنگاران  و 
محدودیت های قانونی نظیر بهره گیری از قانونی موسوم 
آن  نمایانگر  وضعیت  این  هستیم.  جاسوسی  قانون  به 
است که حتی در چنین کشور بزرگی و با وجود چنین 
قانون اساسی کارآمد و دقیقی نیز کماکان اعمال فشار 

تالش برای شفافیت
eBAYمصاحبه ی پیر امیدیار بنیان گذار وبسایت

 با روزنامه نیویورک تایمز پیرامون شفافیت در اطالع رسانی
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"پیر امیدیار" پس از تاسیس شبکه ی امیدیار )با تمرکز بر 
امور و اطالعات مرتبط با کسب و کارهای کوچک و مولد 
و نیز برخی فعالیت های مدنی و...( به همراهی همسرش 
پامال1 در سال 2۰۰4، تاکنون بیش از 12 سازمان و نهاد 
فعال در عرصه ی خبررسانی و جریان باز اطالعاتی )با 
محوریت شفافیت و آگاهی رسانی( همچون موسسه ی 
سان الیت2، انسیتو پوینتر3 و ... را حمایت نموده است. در 
سال 2۰1۰ وی بنیاد هونولولو سیویل بیت4 را بنیان نهاد، 
وب سایتی مبتنی بر اصل شفافیت که گزارش هایی پیرامون 
وقایع و اخبار عمومی را در اختیار شهروندان و کاربران 
خود قرارداده تا عموم مردم به نحوی ناظر بر عملکردها و 
سیاست گذاری های گوناگون نهادهای دولتی باشند. اما 
این تالش ها عمدتا از طریق همکاری با گلن گرین والد۵ 
خبرنگار روزنامه ی گاردین )که اسناد و اطالعات افشا شده 
بوسیله اسنودن را منتشر نمود، الئورا پویتراس۶ فیلمساز 
و جرمی اسکاهیل7 به ثمر رسیده اند. ماجرای افشاگری 
های ادوارد اسنودن8 و نیز پیگیری و نگاه عمیق امیدیار 
نسبت به خرید امتیاز روزنامه ی واشنگتن پست طی بهار 
سال گذشته، منجر به تصمیم گیری نهایی وی مبنی بر 
تخصیص بخشی از ثروت خود )بنا به گزارش مجله فوربس 
دارایی معادل8/۵ میلیارد دالر( در روند تشکیل یک وب 
سایت خبری با تمرکز بر گزارش ها و ارزیابی های نظارتی 

و تحلیلی پیرامون امور و عملکردهای دولتی گردید.

* متن حاضر، گزیده ای ویرایش شده از مصاحبه ی تلفنی خبرنگار نیویورک تایمز با پی یر 
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افراد مایلند تا فارغ از هرگونه چشم داشت منفعت طلبانه 
ای، خود را وقف آرمان هایی نظیر شفاف سازی و آگاهی 
رسانی و تبیین یافته ها، برداشت ها و تحلیل های خویش 
نمایند؛ به طور مثال آن ها با وضوح هرچه تمام تر به شما 
می گویند: "خب، من اطالعاتی راجع به این موارد دارم و 
حاال قصد دارم یافته ها و برداشت های خود را نسبت به 

موضوعات مذکور با شام در میان بگذارم"

شام دقیقا چه چیزی را در کنار پول و مقوله سودآوری مالی 
می گذارید و می سنجید؟

تقریبا تمامی فعاالن حوزه ی تکنولوژی با چنین دغدغه 
هایی روبرو هستند و با خود می گویند:"این مکانیزم و 
سیستم خاص، مطابق با ضوابط و الگوهای مشخصی شکل 
گرفته و عمل می کند، حال اگر من وارد چنین مجموعه 
و ساختاری شوم، قادر به ایجاد تحولی اساسی در روند 
کاری سیستم و بازدهی نهایی مجموعه از طریق تغییر 
این ضوابط و الگوها خواهم بود." به طور مثال با نگاهی 
بر شیوه ی کاری گروه گوگل می توان دریافت که این 
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علیه آزادی مطبوعات و رسانه ها وجود دارد. به بیان دیگر 
همچنان در این کشور به انحاء و بنا به دالیل و توجیهات 
گوناگونی نظیر صیانت از قدرت و مقام و تداوم جاه طلبی 
ها، با اعمال فشارعلیه آزادی بیان و شفافیت رسانه ای و 
مطبوعاتی مواجهیم. به طور مثال هنگامی که شما تحت 
بهره  به  قادر  نظارت چندجانبه هستید، عمال  و  کنترل 
گیری از امکان قانونی دیدار با منابع و شاهدان نخواهید 
بود زیرا این افراد عمدتا از صحبت کردن با رسانه ها و 

روزنامه نگاران واهمه دارند.

چرا ایده ی خرید مجموعه ی خربی واشنگنت پست محقق 
نشد؟

در ماه مه، ما فرایند بررسی و ارزیابی پیرامون خرید امتیاز 
روزنامه ی واشنگتن پست را آغاز کردیم اما در نهایت به 
فکر ایده هایی دیگر به منظور سرمایه گذاری افتادم. من 
در سیویل بیت آموختم که بخش عمده ای از پیشرفت و 
ترقی در حوزه های گوناگون، مستلزم تخصص، انگیزه و 
اشتیاق نسبت به مقوله مورد نظر است. این همان نکته 
کلیدی بود که توجه مرا به افرادی همچون گلن گرینوالد، 
اینگونه  نمود.  جلب  اسکاهیل  جرمی  و  پویتراس  الئورا 

اقتصاد  و کارآفرینی
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یک وبسایت عمومی با محتوای متنوع بود تا بدین وسیله 
قادر به رصد کردن روند مواجهه و جذب طیف متنوعی از 
مخاطبین و نیز شاهد سیر تحول تدریجی افراد جامعه از 
شهروندانی عادی به عناصر و کنشگران فعال مدنی باشیم.

چگونه می خواهید به این هدف خود برسید؟
هنوز در ابتدای مسیر هستیم. به نحوی نامتعارف به طرح 
مباحث، اخبار و مطالب جدی در کنار پرداختن به سایر 
مطالب عمومی و روزمره می پردازیم. من و گلن در این 
پروژه بیش از دو هفته را با هم سپری کردیم که در مجموع 

برای من تجربه ی جالبی بود.

اینگونه  احتاملی  عواقب  با  گرینوالد"  "گلن  کردن  آشنا 
افشاگری ها جالب بود؟

خیلی طعنه آمیز بود.
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مجموعه همواره در حال طراحی و ارائه ی سیستم هایی با 
هدف ایجاد تحوالتی عظیم و جهانی در حوزه های گوناگون 
عمومی و تخصصی است. همانگونه که برخی از آرمان ها و 
منافع رسانه ای و مطبوعاتی نیز به وضوح نمایانگر میل و 

انگیزه ی ایجاد مشارکت در سطح جهانی هستند.

چگونه؟
ما همواره خواهان عملکردی بهتر از پیش هستیم که این 
امر آغازگر بسیاری از جریان های عمیق تحقیقاتی و انسانی 
پیرامون مفاهیم و مسائلی بوده است که تا کنون عمدتا از 
نظرها دور مانده بودند. ما در این مسیر دشوار از فناوری 
بهره گرفته و مخاطبان را در جریان اهم اخبار و مسائل 
قرار می دهیم. مجموعه ای همچون یک سرویس  روز 
تبلیغاتی عمومی نه چندان جالب توجه که حتی ممکن 
است نادیده انگاشته شود. تکنولوژیست ها و نیروهای ما با 
درک و شناخت کافی نسبت به کاربران، ارتباط و تعامل 
میان این وب سایت و مخاطبان را تقویت نموده و زمینه 
جذب حداکثری مخاطبین را فراهم می سازند. این همان 
نکته اساسی است که محققان و پژوهشگران در سلیکون 

ولی، زمان زیادی را صرف تحقق آن می نمایند.  

آیا شام معتقدید که روزنامه نگاری جدی و حرفه ای قادر به 
درآمدزایی یا پرداخت بها و هزینه ی این  آرمان گرایی است؟
به نظرم خیر... به تنهایی قادر نخواهد بود. قطعا یادآوری 
تجربه ی هاوایی موید عمق دشوار بودن این مسیر است. 
اغلب کمپانی ها و موسسات تبلیغاتی مایل به درج تبلیغات 
خود در کنار مطالب تحلیلی و جدی نیستند. فرآیند بسیار 
دشواری است. امروزه تعداد بسیار کمی از مردم، مطالب 
و محتوای خبری-تحلیلی وب سایت هایی نظیر این را 
توان گفت، مخاطبین  تعبیری می  به  دنبال می کنند. 
اینگونه اخبار و مطالب بعضا ممکن است افرادی خاص، 
جدی و یا قدری افسرده و ناامید باشند. همواره هسته ی 
کوچکی از مردم، حامی و مخاطب چنین جریان اطالع 
رسانی هستند. مهمترین دلیل و محرک ما به منظور ایجاد 

اقتصاد  و کارآفرینی
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اغلب کمپانی ها و موسسات تبلیغاتی مایل به درج 
تبلیغات خود در کنار مطالب تحلیلی و جدی نیستند. 
فرآیند بسیار دشواری است. امروزه تعداد بسیار کمی 
از مردم، مطالب و محتوای خربی-تحلیلی وب سایت 
هایی نظیر این را دنبال می کنند. به تعبیری می توان 
گفت، مخاطبین اینگونه اخبار و مطالب بعضا ممکن 
است افرادی خاص، جدی و یا قدری افرسده و ناامید 
باشند. همواره هسته ی کوچکی از مردم، حامی و 

مخاطب چنین جریان اطالع رسانی هستند.
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بنا بر اظهار حسین عظیمی آرانی، جامعه ی ایران چه در دوره ی پهلوی دوم و 
چه اکنون برای توسعه فرهنگی و ایجاد فرهنگ گفتگو محور که رشط الزم برای 
توسعه ی سیاسی جامعه ایران بوده و هست، حداقل باید سه اسرتاتژی اصلی 
در این زمینه را با جدیت پیگیری منوده و منابع انسانی و فرهنگی الزم برای 
تحقق حرکت در این مسیرها را تامین مناید: تخصیص منابع کافی به جنبه های 
پرورشی به ویژه در مدارس ابتدایی و راهنامیی، تامین نیازهای اساسی زندگی 

و حیات اکرثیت آحاد جامعه و الگوسازی فرهنگی مناسب.
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در قسمت پیشین بحث پیرامون نگرش جامعه ایران نسبت 
به اصالحات را آغاز نمودیم. در قسمت دوم نویسنده قصد 
دارد جدا از صف بندی های سیاسی و عقیدتی، ساخت 
فکری و رفتاری جامعه ایران در مورد اصالحات را مورد 

بررسی قرار دهد. 

مردم و حکومت؛ شبیه یا متفاوت؟
به  از همه  بیش  ایران،  بدنه جامعه  رفتار  و  اندیشه  نقد 
این جهت حایز اهمیت است که کمتر کسی در حوادث 
گوناگون سیاسی اجتماعی کشور، بدنه جامعه را نقد کرده 
است و تقریبا بیراه نیست بگوییم فقط نوک پیکان انتقادات، 
صاحب منصبین بوده اند و بس. همیشه ناصرالدین شاه 
خراب و مست، مقصر شهادت امیرکبیر است و نه مردمانی 
منفعل و در خواب غفلت. همواره رضاشاه دیکتاتور بوده 
است و نه بدنه جامعه ای که جز حرف خود کالم هیچ 
کس را باور ندارد. همیشه محمدرضاشاه نماد وطن فروشی 
است و نه مردمانی که به منابع طبیعی کشور چون غنیمت 
جنگی می نگرند. همواره فتحعلی شاه دل در گروه زنان 
داشته تا مام میهن. اما در این بین کسی از ما ایرانیان، از 
ما مردم، از خود نپرسیدیم که چه میزان نگاه جنسیت 
زده فتحعلی شاهی در مای ایرانی وجود دارد؟ چه تعداد 
از ما در برخورد با جنس مخالف منعطف تر و مالیم تر 
برخورد می کنیم؟ چه تعداد از ما به لمس غیرمتعارف 
زنان در محیط کار معترفیم؟ چه تعداد از مردان ایرانی 
مدیریت فرزندآوری را وظیفه زنان می دانند؟ چه تعداد از 
ما مردان در جمع دوستان خود، زنان را »ک ...« می خوانیم؟ 

اصالحات در دیگری
درباره ی تعریف اصالحات در جامعه ی ایران

قسمت دوم

این ما مردان نیستیم که از همخوابگی با زنان مختلف 
قصیده سرایی می کنیم؟ آیا ما از داشتن رابطه همزمان 
با چند زن با غرور و افتخار یاد نمی کنیم؟1 با این تفاسیر 
پس از گذشت حدود 1۵۰ سال، بین ما و فتحعلی شاه 
تفاوت وجود دارد یا تشابه؟ شایسته تر نیست بگوییم ما در 
موقعیت شاه قاجار نبودیم وگرنه شاید بیش از او پرده حیا 
را می دریدیم؟ تمام صحبت ما روشنفکرنمایان نقد استبداد 
رضاشاهی است. گالیه ها از خودرای بودن او داریم. با این 
حال کسی از ما از خود می پرسد چه میزان آرای دیگران 
برایمان قابل پذیرش است؟ چه میزان از دموکراسی می 
گوییم و فغان از استبداد داریم و در عین حال راه برون 
رفت کشور از مشکالت را برآمدن یک رضاشاه دیگر می 
دانیم؟! این میزان تناقض بین گفتار و رفتار ما از کجا ریشه 
می گیرد؟ به چه دلیل باور داریم در طول تاریخ دستگاه 
قدرت در حق این ملت جفا کرده است و مردم همواره 

شریف و نجیب بوده اند؟

مردم و حکومت؛ دو روی یک سکه
در حقیقت نوعی بالتکلیفی در جامعه ایرانی دیده می شود. 
که خود نیز دقیقا نمی داند که در جستجوی چیست. 
از یک سو فریاد آزادی خواهی سرمی دهد و از سوی 
 دیگر برآمدن یک رضاشاه دیگر را چاره کار می داند.
حیرت انگیزتر آنکه برخی از کسانی که خود پهلوی دوم 
را کنار گذاشتند امروز در طلبش غمگین و سرخورده 
اند. در حقیقت در سایه نقد یک طرفه شخصیت های 
صاحب منصب، اصل مطلب که فرهنگ استبداد زده ی 
ایرانی بود، دست نخورده باقی ماند و به حیات خود ادامه 
داد. خروجی آن شد که انقالب از پی انقالب رخ داد اما 
در وضعیت کشور بویژه در حوزه آزادی های سیاسی و 
اجتماعی تعییر مثبتی رخ نداد. چرا؟ چون ملت ایران در 
همه طول تاریخ شریف و نجیب شمرده شدند و فقط 
حکومت های ایشان مستحق نقد بودند. غافل از آنکه 
گندم ز گندم روید و جو ز جو.  به عنوان مثال ریچارد 
فرای آمریکایی در مقام یک محقق نستوه برای شناخت 

1- بسیاری از این آفات در میان زنان هم وجود دارد و محدود به مردان نمی شود

جامعه

سپهر ساغری
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هرچه بیشتر فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم تالش می 
کند و در نهایت در وصیت خود خواهان دفن پیکرش در 
اصفهان می شود. در مقابل در بین تحصیلکردگان ایرانی 
کم نیستند کسانی که به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی 
به این آب و خاک فحش و ناسزا می دهند و همواره 
از مام میهن طلب کاراند. ایشان عموما و نه تماما، در 
خارج کشور نیز در هاضمه سیستم های غربی مجذوب 
شده و از یاد می برند که اگر امیرکبیر، میرزاحسن خان 
رشدیه، محمد مصدق و بسیارانی دیگر چنین رویه ای 
اتخاذ کرده بودند حال مملکت ما چون بسیاری از ملل 
گرفتار دنیا وضعی به مراتب اسف بارتر از حال می داشت. 
از طرفی اگر چنین رویه ای در غرب نیز حاکم می بود، 
ممالک توسعه یافته کنونی هرگز به این سطح از رفاه 
دست نمی یافتند. تصور نمایید مردم آمریکا پس از جنگ 
داخلی یا آلمان ها پس از پشت سرگذاشتند دو جنگ 
جهانی و ویرانی های بسیار، در عمق فساد و منجالب 
کشورشان را ترک می گفتند. آیا جایی برای توسعه و 
جذب مهاجر باقی می ماند؟ باری، این روحیه غیرمولد 
و مصرفی در حالی به جریانی مسلط بدل شده است که 
کم نیستند مشکالتی که با تغییر همین روحیه طلبکاری 
و غیرجمعی قابل حل و فصل اند. به طور مشخص در 
از  خالی  مسکونی  واحد  میلیون   2,۶ حدود  ما  کشور 
سکنه است!2 راقم این سطور یک پرسش روشن دارد. 
آیا صاحبین این امالک نمی توانند با توجه به قوانین 
کشوری از این منازل برای راه اندازی کسب و کارهای 
خانگی پا پیش گذارند؟3 نمی توان با این رویه هم از آمار 
بیکاری کاست و هم بجای بسط فرهنگی تکدی گری، 
طبقات کمتر برخودار را توانمند ساخت؟ این رویه به 
افزایش درآمد صاحبین امالک کمک نخواهد کرد؟ با 
این حال ترجیح عموم این هموطنان آن است که خانه 
ایشان خالی بماند اما وارد ریسک راه اندازی یک فعالیت 
تجاری نشوند. باید پرسید با این روحیه غیرمولد چگونه 
انتظار دگرگونی داریم؟ وقتی همه خود را از مسئولیت 
مبرا می دانیم یا همه از دولت انتظار ورود به مسایل 
گوناگون را داریم دیگر چه جای صحبت از بهبود؟ به گواه 
تاریخ مسیر توسعه یا از طریق ساخت نهادهای مستقل 

2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به   تعداد خانه های خالی به 2.۶میلیون واحد رسید/ 
www.eghtesadonline.com      11درصد خانه های کشور خالی است

3- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به        www.ircreative.isti.ir    فرم اطالعات 
www.mcls.gov.ir    مشاغل خانگی
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در قاعده جامعه شکل می گیرد )مانند اروپای غربی( یا 
بر پایه اجماع و همراهی نخبگان نظری و سیاسی، مانند 
آنچه در آسیای شرقی شاهدش بودیم. تفاوت این دو در 
یک چیز است. اولی منتهی به دموکراسی در فرانسه، 
انگلیس و ... شد و دومی صرفا موجب توسعه اقتصادی 
در چین، کره جنوبی و ... شد با این حال امکان دستیابی 
به توسعه سیاسی برای همین کشورها نیز مفروض است. 
حال جامعه ایران چه می خواهد؟ از یک سو گله داریم 
دستگاه قدرت در همه شئون ما دخالت می کند. حتی 
در نوع لباس پوشیدن و روابط انسانی ما مداخله دارد و 
از سوی دیگر همین مردم همه مطالبات خود اعم از وام 
ازدواج، اشتغال، فقرزدایی، یارانه و ... را از دولت طلب می 
کنیم. پرسش واضح است. اگر دولت بنا به خواسته یا باور 
ما در همه امور ورود نماید جز این خواهد شد که در همه 
زوایای زندگی ما هم دخالت خواهد کرد؟ در حقیقت 
فرهنگ عمومی خود مطلع نیست که بر پایه نوع نگرش 
و تفسیرش از تغییرات، موجب دخالت دولت و دستگاه 

قدرت در همه شئون گردیده است.

جامعه
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"برپاي خیزید و فرهنگ خویش باز شناسید، جایگاه خویش 
و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهاي 
بي شمار فرهنگي پدران و مادران خویش را در پهنه میدان 
فرهنگ جهاني باز بینید. در این زمان که هیاهویی خفیف، 
از جنبش آبخیزهاي ژرفاي دریاي جان ایرانیان به گوش 
مي رسد و از همه سو جنبش هاي فرهنگي تازه را پدید 
مي آورد، این زمان زرین را که همهمه نهفته بیداري جان 
ایرانیان، نرم نرمک آشکار مي شود از دست مدهید! این 
تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، 

دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید."
این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید

www.farhangemrooz.com.ir  

فرهنگ و هنر
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سازی که امری است تحمیلی و دفعی، به سبب سود کالن، 
قدرت های مسلط را حریص می کند تا فرهنگ و سیاست 
بر ساخته ی خویش را بر دیگر جوامع تحمیل کنند که نتیجه آن 
از بین رفتن هویت ملی و مخدوش شدن هویت فردی است. 
بنابراین جهانی سازی نوعی از خود بیگانگی را بار می آورد 
که پیامدهایی همچون حس حقارت هویت فردی، ملی و 
مذهبی در پی دارد که باعث می شود جوانان یک سرزمین 
پشت به فرهنگ و گنجینه ی خودی کرده و ناگوارتر آنکه 
نسبت به همه ی این داشته ها ناآگاه باشند و در عوض 
شیفته تقلید فرهنگ قدرت مسلط شوند. نکته ی قابل تأمل 
آن است که نباید مزایای جهانی شدن در سایه ی سنگین 
مضرات جهانی سازی یکسره کنار گذاشته شود. باید در نظر 
داشت فرهنگ از راه تعامل و ترکیب، گسترش و بسط می 
یابد. از سویی دیگر موجب تقویت هویت بومی می گردد 
چون هویت در مقایسه با دیگری ساخته می شود. همچنین 
جهانی شدن بستر و امکان عرض اندام فرهنگ های دیگر را 
فراهم می آورد؛ فضاهای بسته ی فرهنگی را فرو می ریزد و 
اسباب تنوع و رستاخیز فرهنگی را به وجود می آورد. پس 

نمی توان جهانی سازی را با جهانی شدن خلط کرد.

فریدون جنیدی و هویت ایرانی در عرص جهانی شدن
"جهانی سازی، ساز و کاری است برای تهی سازی هویت 
اجتامعی از هر گونه محتوا و جهان را به سوی از هم 
پاشیدگی سوق می دهد برای اینکه مردم را به مردمی بی 
وطن، امت و دولت تبدیل کند تا امکان بهره کشی از نوع 

مدرن را از آن ها فراهم آورد."1

با توجه به آن چه عنوان شد بیداری ملت ها و اعتماد آن ها 
به ارزش ها، باورها و فرهنگ های بومی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بارزترین نمود فرهنگی و گنجینه ی ارزنده ای 
که بر تارک ایران می درخشد، شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم 
ایرانی  نامه ی فرهنگ و منش  فردوسی است. شاهنامه، 
است. فرهنگی که در طول زمان پایدار مانده است. برای 
ورود به شاهنامه شایسته است به دو پرسش پاسخ دهیم: 
ایران چیست و ایرانی کیست؟ دلیل نیاز پاسخ به این دو 
پرسش، روزگاری است که در آن زندگی می کنیم. روزگار 

1- مهدی امیری، ابعاد و پیامدهای جهانی شدن، کیهان فرهنگی، شماره: 173۰، صفحه: 2

فریدون جنیدی پرچم دار فرهنگ ایرانی
بررسی جهانی سازی و نگاهی اجاملی به کارنامه ی استاد 
فریدون جنیدی به مناسبت 20 فروردین زادروز ایشان
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نسیم داودی پناه

فرهنگ از آن دست مفاهیمی است که ارایه تعریف واحدی 
از آن سخت و دشوار می نماید. به نظر می رسد با وجود 
تعاریف فراوان و مختلفی که از فرهنگ ارائه شده است، هر 
شهروند درکی از مفهوم فرهنگ در ذهن دارد که در عین 
حال با تعاریف دیگران، پیوندهایی منسجم و نامحسوس 
دارد. از طرفی فرهنگ و تمدن رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر 
دارند به طوری که انسان بدون فرهنگ، موجودی ماقبل 
انسانی و از هر جهت فقیر به نظر می رسد. شاید از این 
زیرا  دانند.  می  فرهنگی  موجودی  را  انسان  که  است  رو 
بدون فرهنگ، وجود انسان حقیقی، متعالی و بالنده دور 
از ذهن است. فرهنگ ساختاری پیچیده و پویا است که در 
روند رشد و تکامل وجود اجتماعی انسان برای سازگاری با 
محیط طبیعی و اجتماعی از سوی انسان جمعی خلق شده 
و پرورده می شود و به عنوان میراثی اجتماعی از نسلی 
را نوعی  به نسلی دیگر منتقل می گردد و می توان آن 
»کل« تجزیه ناپذیر دانست که دارای ویژگی هایی همچون 
روحی، عقلی، باورها، رسم ها، رفتار، علوم، هنر و مجموعه 
ساختارهای نمادین بوده و چه بسا گسترده تر از این باشد.

جهانی شدن یا جهانی سازی، مسئله این است
در بلندای زمان و دوران ممکن است فرهنگ دچار دگرگونی 
هایی شود و دست خوش هنجارافزایی ها و یا هنجارشکنی 
ها گردد. چنین فرایندی بیشتر در قرون اخیر به چشم می 
خورد و صاحب نظران آن را نتیجه ی گریز ناپذیر جهانی 
شدن می دانند اما اساسا میان جهانی شدن و جهانی سازی 
تفاوت وجود دارد. جهانی شدن امری طبیعی، تدریجی و 
تکاملی است که در پی آن هویت ها از چارچوب خود خارج 
می شوند و به سوی بشری شدن سوق می یابند اما جهانی 
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رستم پهلوان" ویژه نوجوانان و کتاب "داستان ایران بر بنیان 
گفتارهای ایرانی" با موضوع مهاجرت و زندگی آریایی ها که 
در آن درباره ی خانه سازی، استفاده از جانوران برای کار در 
جامعه ی انسانی، پزشکی و سفال، به طور مفصل بحث شده 
است. عالوه بر این آثار، از استاد جنیدی تألیفات دیگری 
همچون "فرهنگ واژه های اوستایی"، "حقوق بشر جهان 
امروز" و "حقوق بشر در ایران باستان" و "نامه ی فرهنگ 
ایران" در دست است که همگی در انتشارات بلخ، وابسته به 
بنیاد نیشابور به چاپ رسیده اند.3 اما یکی از بحث برانگیز 
ترین آثار جنیدی، ویرایش شش جلدی شاهنامه است که 
افرادی مانند استاد ابوالفضل خطیبی و دکتر سجاد آیدینلو 
نقدی بر آن نوشته اند. این ویرایش که به گفته ی برخی 
ذوقی است مبتنی بر لزوم تطبیق ابیات با اندیشه های ایران 
باستان، توجه به معانی ریشه ای واژه ها، بی معنی بودن 
ابیات، تاریخی انگاری همه ی داستان های شاهنامه، استناد 
به ضبط نادرست بیت ها، نادیده گرفتن کاربردهای کهن 
لغات و بی توجهی به دستور تاریخی و جنبه ی سخن ادبی 
فردوسی. در نظر داشتن تمام این نکات که در جلد نخست 
ویرایش شاهنامه به طور مفصل ذکر شده است، سبب شده 
حدود دو سوم ابیات شاهنامه الحاقی دانسته شود و در متن 

شاهنامه ذکر نگردد.
 www.bonyad-neyshaboor.ir 3- برای مطالعه بیشتر بنگرید به نشر بلخ
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شتاب، فروپاشی و گسست. با وجود این، جای نیک بختی 
است که افرادی در این روزگار هستند که عمر گران مایه 
تا  اند  این دو پرسش کرده  ی خویش را صرف پاسخ به 
فرزندان این سرزمین را از داشته هایشان آگاه سازند.یکی از 
این پژوهشگران، استاد "فریدون جنیدی" است. وی ایران 
شناس و از پژوهندگان فرهنگ و زبان های باستانی است 
که زمینه ی اصلی فعالیتشان شاهنامه پژوهی است. بی 
"بنیاد  ایران،  فرهنگ  پژوهش  بنیانگذاری سازمان  گمان 
نیشابور"، که در سال 13۵8 تأسیس گشت، یکی از مهم 
ترین ثمرات کارنامه ی درخشان ایشان است. بنیاد نیشابور 
جایگاهی است برای آن که به گونه ای علمی و پژوهشی 
به ایران و فرهنگ ایران پرداخته می شود. استاد فریدون 
جنیدی در این نهاد علمی به طور افتخاری و کامال رایگان 
به آموزش زبان های پهلوی و اوستایی و برگزاری انجمن 
های شاهنامه خوانی مشغول هستند.2 از ایشان آثار گران 
بهایی در دست است که اغلب بازگو کننده ی فرهنگ ایرانی 
و یا تاریخ و ادب این سرزمین هستند. کتاب هایی همچون 
"تاریخ مهندسی در ایران" که نخست بار در سال 13۶1 
منتشر شده است، کتاب "زروان، سنجش زمان در ایران 
باستان"، "کارنامه ی ابن سینا" که کتابی است در معرفی 
چهره ی واقعی ابن سینا، کتاب یازده جلدی "داستان های 

www.bonyad-neyshaboor.ir 2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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بی وفا مردا
خاطره ای از استاد فریدون جنیدی

درست بخاطر ندارم سال ۶۵ یا ۶۶ بود که بدنبال انتشار 
نامه پهلوانی ما، پرفسور درمه که رئیس گروه فرهنگ و 
زبان های باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کرده 
بهترین  ما  را  از من خواست که چون کتاب شما  و  بود 
پهلوی تشخیص دادیم شما تشریف  زبان  شیوه آموزش 
بدید. درس  ما  برای  سال  سه  ناپل  دانشگاه  به  بیارید 
گفت آیا میاید به دانشگاه ناپل دعوت ما رو می پذیرید
من بهشون گفتم نه خواهش می کنم من نمی تونم بیام

گفت برای چی نمی تونید بیاید؟
گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از 
خاک امروز ایران بیام بیرون اول باید برم خاک کابل و خاک 
سمرقند و بخارا رو ببوسم و بعد اون وقت به جاهای دیگر 
برم و چون به اون جا نرفتم بنابراین نمی تون بیام به ایتالیا

گفت شما حاال به سمرقند و بخارا رفتین
گفتم نه نرفتم

گفت که می خواید برید
گفتم که آرزو دارم از کودکی این آرزو رو داشتم

گفت گذرنامه دارید
گفتم کسی که نمی خواد از ایران بره بیرون گذرنامه می خواد 

چی کار کنه
گفت شما گذرنامه رو تهیه کنید و ما اونجا ترتیبی می 
دیدم که دوستانی داریم از شما دعوت کنند برید سمرقند 
ایتالیا؟ میایید  بعدا  وقت  اون  ایتالیا.  بیایید  بعدا  بخارا  و 
گفتم برای یک ماه یا ده روز برای دو سه تا سخنرانی میام اما برای 
اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم سه سال نه من نمی تونم بیام

گفت که چرا نمی تونید بیاید؟
گفتم که  مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم من 

نباید بیام
برانکارد  با  مادرتون  خوب  که  نیست  دردی  اینکه  گفت 
هم  اونجا  کنیم  هواپیما  سوار  تا  اینا  بیاریم  تونیم  می 
همین طور یک خونه ای ویالیی در جنگل نزدیک ناپل 
اونجا به خوبی می تونید زندگی کنید به شما می دیم 

گفتم مادر من حرکت نمی تونه بکنه

گفت نه باالخره یه کاری می شه کرد دیگه با چرخ و این ها 
شد. می  دیده  دماوند  بودیم  نشسته  که  جایی  اتفاقا 

 گفتم نگاه کنید آقای پرفسور، چین دامن مادر من ببینید 

دماوند، سر به آسمون افراشته، با آسمون داره صحبت می 
کنه، با ستاره های آسمون داره صحبت می کنه، نمی تونه، 
مادر من نمی تونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش 
باشم، من باید نگهبانش باشم، چشم های پرفسور پر اشک شد.
سخن به پایان رسید ولی بعدا گفت اما در این جریانات 
همه آرزو دارن برن از ایران بیرون در این جنگ! من بی 

هوا همین گفتار ...
 بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک 

کنید من باید اینجا باشم. باید مواظب مادر باشم

ماهنامه سرند      شماره چهلم و دوم، فروردین 1398
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