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ام  پیدا کرده می گوید: رشمنده  داوطلب هالل احمری که کولرب را 
که زنده پیدایش نکردم. اما مامور اشتباه می کند، او نباید رشمنده 
باشد، من باید رشمنده باشم؛ من سال ها فکر می کردم که حق دارم 
از مواهب و امکانات استفاده کنم چون مثال باهوشم، می توانم وام 
بگیرم، تعاونی مسکن عضو شوم، رسبازی معاف شوم و در سن کم 
مسئولیت های مهم بدون تجربه داشته باشم، حقوق خوب بگیرم، فکر 
می کردم حقم هست، این قدر بی ربط شده بودم به این آدم ها. 
من رشمنده ام چون این کولرب امروز فوت کرد و در همه امکاناتی که 
ماها گرفتیم سهم این کولرب بود. او سهم زیادی منی خواست نان می 
خواست و نان او در همه موفقیت هایی بود که من فکر می کردم 
حقم هست چون رتبه برتر کنکورم یا چون خیلی فعالیت اجتامعی 
می کنم یا خوب حرف می زنم یا خوب کیف کشی قوی ترها را بلدم!

مامور هالل احمر رشمنده است چون انسانیت دارد ولی من رشمنده ام 
چون انسانیت نداشتم که در لحظه برنده شدن سهم این کولرب را ببینم. 
من رشمنده ام نه به این دلیل که انسانیت دارم بلکه به این دلیل که 
موفق شدم، سهم گرفتم، نان او را هم به من دادند و من فکر می کردم 
چقدر نابغه ام! نه من نابغه نبودم، من فقط در موقعیت برنده شدن 
قرار گرفتم. من از برنده شدنم رشمنده ام و به همه برنده ها می گویم: ما 
باهوش نیستیم ما فرصت بردن از کوله بر داشتیم. بیایید خجالت بکشیم.  

پست اینستاگرامی دکرت مجید حسینی
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قصه غم انگیز کولبران یکی از مهم ترین فرصت های 
ممکن برای عرض اندام جامعه شبه روشنفکری ایران است. 
کسانی که پس از مرگ یک انسان دست به قلم می برند 
می نویسند یا نقشی ترسیم می کنند از ستم و ستمکاری، 
از فاصله فقیر و غنی. شبه روشنفکرانی که همگان را به 
نفی ظلم، نوع دوستی، بخشش و بی شمار فضیلت انسانی 
دیگر دعوت می کنند با این حال و برغم کباده علم و ادبی 
که می کشند در موسم عمل به زنبور بی عسل می مانند. 
بگذارید روشن تر بگویم. چرا گله کردن و ذکر مصیبت را 
روشنفکری می دانیم؟ اساسا چه تعداد از ما شهروندان این 
کشور تمایل به انجام کاری عینی داریم؟ به عنوان نمونه تا 
به امروز ده ها بار اخبار مرتبط به وقوع حادثه برای کولبران، 
کودکان، زنان، محیط زیست، بی مسکنی یا بدمسکنی، 
کمبود یا نبود دارو و ... شنیده، دیده یا خوانده ایم. با این 
حال چه تعداد از ما ایرانیان شال همت بستیم و منافع 
جمعی را بر عافیت طلبی و منافع فردی ترجیح داده ایم؟ 
چرا همواره به سوگ نشستن، دشنام به بیگانگان یا ترک 
کشور را بر کنشگری و تالش برای تغییر ارجح دانسته ایم؟

عملگرایی در ایران؛ از تهی رسشار
یک درصد  تنها  آن که  با  ایران  می دهد  نشان  فائو  آمار 
میزان  اما  است  داده  جای  خود  در  را  جهان  جمعیت 
و هفت دهم درصد کل  دو  اندازه  به  غذایی اش  هدررفت 
جهان است. براساس این گزارش هدررفت ٣٥ میلیون 
تنی غذا در ایران معادل غذای ١٨ میلیون نفر است. این 
موضوع در حالی رخ می دهد که چیزی حدود ٩  میلیون 
ایرانی در دهک های اول و دوم هستند و درآمدشان کفاف 
تغذیه مناسب را نمی دهد.١ در این شرایط نمی توان یک 

www.eghtesadonline.com 1-  غذای دور ریز ایران معادل وعده ١٨ میلیون نفر
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پلتفرم ارایه غذای ارزان و نه الزاما رایگان، راه اندازی نمود؟ 
از یک طرف موجب  تواند  این فعالیت کارآفرینی نمی 
کاهش هدر رفت مواد غذایی و دسترسی طیف بیشتری از 
اقشار کمتر برخوردار به مواد غذایی از طرف دیگر گردد؟ 
آشکار است که هدررفت منابع به صنعت غذایی محدود 
نمی شود. در کشورمان حدودا 4,7 میلیون مسکن خالی 
اندازی مشاغل خانگی،  راه  با  آیا  دارد.2  از سکنه وجود 
امکان دستگیری از بسیاری چون کولبران از یک سو و 
کمک به اقتصاد ملی از سوی دیگر وجود ندارد؟3 راقم 
این سطور به دنبال ساده جلوه دادن کارآفرینی نیست که 
خود به جهت شش سال حضور و دوندگی در این حوزه  
به سختی ها، موانع، کم کاری ها، کارشکنی ها و ویژه 
فرهنگ عمومی غیر مولد و دالل مسلک معترف است، 
با این حال می پرسد اگر چنین نکنیم چه راهکار عینی 
برای حل مشکالت کشور وجود دارد؟ با پست گذاشتن در 
اینستاگرام، گله کردن در جمع دوستان و آشنایان، بد و 
بیراه به حکومت گفتن شرایط تغییر خواهد کرد؟ بگذارید 
صریح تر بگویم. عافیت طلبیم. درج پست در تلگرام و 
اینستاگرام وقت چندانی از ما نمی گیرد. از طرفی بسیار 
مورد احترام دوستان و آشنایان هم قرار می گیریم. بنابراین 
با کاری کم هزینه، احترام اجتماعی که مطلوب همه ما 
است، حاصل شده است. با این حال طرف دیگر ماجرا 
به هیچ روی شباهتی به بخش نخست ندارد؛ کارآفرینی 
برهم زدن نظم موجود است. کم نیستند صاحبین امالک 
که ترجیح می دهند مسکن یا واحد تجاری ایشان خالی 
باشد اما با قیمت کمتر حتی اجاره داده نشود! بگذریم که 
برخی آشکارا خانه و ملک تجاری احتکار می کنند... اگر 
بخواهیم خالصه کنیم: شهروندان طبقات کمتر برخوردار 
که چندان دخل و تصرفی در تنظیم و رفتار بازار ندارند، 
مگر آنکه در قالب شورش و اعتراض موجب زمین گیر 
شدن کارخانه ها و مانند این شوند، می ماند طبقه متوسط 
که به طور معمول دغدغه اجتماعی هم دارد اما شکل این 
دغدغه عموما در قالب بسیار عاریتی پست اینستاگرامی یا 
تلگرامی قابل مشاهده است. در بین طبقه برخوردار هم 
که اکثریت با خیریه ها ارتباط دارند تا مقوله کارآفرینی 
و توانمندسازی. در حالی که برای ارایه پاسخی عینی به 
مشکالت موجود کشور نیازمند چرخه ای متفاوت هستیم؛ 

١٨۰ درجه متفاوت تا ایران را بتوانیم خانه خوبان کنیم.
www.eghtesadonline.com  !2-  وجود ٩١ میلیارد دالر خانه بی استفاده در ایران

3-  طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي
www.mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir   
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در سال های نخست دهه 1320 نظریه مارکس پیرامون عقب ماندگی و توسعه نیافتگی بدل به 
اندیشه غالب گردید. پرسش مهمی که پیرامون روایت مارکسیستی از اسباب و علل عقب ماندگی 
مطرح می شود آن است که چرا از میان جملگی نظریه هایی که در این خصوص به وجود آمدند، 
نظریه مارکسیسم این همه در ایران با اقبال گسرتده رو به رو شد؟ علی رغم آنکه این نظریه در 
زادگاه خود اروپا و کشورهای دیگر نیز از رونق افتاده، اما چرا در ایران همچنان به عنوان نظریه 
غالب باقی مانده است؟ چه رمز و رازی در این دیدگاه که "استعامر" "استکبار" یا امپریالیزم باعث 
عقب ماندگی ما شده نهفته است که با گذشت نیم قرن از طرح آن و علی رغم بن بست ها، 
ضعف ها و پرسش ها و ضعف های بسیاری که این نظریه با آن مواجه شده، در ایران هنوز از 

شوکت و اعتبار فراوانی برخوردار است؟
زیباکالم صادق، ما چگونه ما شدیم؟ )ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران(، تهران، انتشارات روزنه، چاپ سی و دوم، ١٣٩7 ویراست سوم، ص ٣2
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ایرانیان  میان  که  است  سالیانی  است"  ایران  جا  "این 
فراگیر شده است. در پِس این جمله آه حسرت کسانی 
است که رفته اند و نرسیده اند. بارها خیز برداشته که 
بپرند اما شکسته اند یا دست کم به دامی دیگر افتاده اند. 
در ابتدا گوینده این جمله هر که بوده به مرحله ی تسلیم 
رسیده، تسلیم در برابر عقب ماندگی، بالهت و ضعف 
تدبیر. اما پشت این تسلیم یک پرسش می ماند: چه شد 
که ما عقب ماندیم؟ این سوال قریب به دویست سال 
پیش از سمت فرمانده کل قوای ایران؛ شاهزاده عباس 
میرزا نایب السلطنه پرسیده شد. کسی که در پی این 
سوال دست به کار شد و اقدامات مهمی انجام داد اما 
عجل مهلت نداد و در چهل سالگی به واسطه ابتال به 
تیفوس پرونده برنامه های سازندگی و اصالحاتش همراه 
خودش دفن شدند. بعد از ایشان، طی دویست سال عده 
انگشت شماری به طرح این سوال رسیدند که اقدامات 

هر کدام به نوعی ناکام ماند.
کتاب "ما چگونه ما شدیم؟" تالش ریزبینانه ایی است 
به پرسش عباس میرزا و کسانی که چون ایشان بارها در 
ذهنشان پرسیده اند: چرا ما با اروپایی ها فرق داریم؟ آیا 
اقلیم اروپا با ما فرق دارد؟ عامل ضعف ما و ترقی آن ها 
چیست؟ بعد از عصر فارابی، ابوعلی سینا و خوارزمی چه 
بر سر ما آمد که بر شوره زار و برهوت نادانی در آمدیم و 
چراغ علم خاموش شد؟  دکتر صادق زیبا کالم نویسنده 
باید کرد"  "چه  به  از آن که  کتاب معتقد است پیش 
بیاندیشیم بایستی نخست به این مساله پرداخت که چرا 
ما اساسا در ابتدا عقب افتادیم؟ همانطور که موالنا می فرماید 
" از همان جا که رسد درد همان جاست دوا”. ... پاسخ 
های قبلی به هر حال به نوعی مسئله عقب ماندگی ما 
را به خودمان باز می گرداند. در حالی که پاسخ مارکس 
ما را از اتهام عقب ماندگی تربئه کرده و متهم دیگری را 

اسما سعدی
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 )ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران( اثر صادق زیبا کالم

به جایگاه احضار می مناید. پاسخ های قبلی رصف نظر 
از آنکه حکام، فرمانروایان، رجال یا سالطین وابسته ایران 
را عامل عقب ماندگی می پنداشتند؛ یا انگشت اتهام به 
سمت مذهب، فرهنگ و تفکرات ایرانیان می گرفتند، به 
هر حال عقب ماندگی مان را با جنبه هایی از ایران و 
ایرانیت مرتبط می ساختند. به سخن دیگر، اسباب و علل 
عقب ماندگی تاریخی ایران را مجبور بودیم در درون یا 
از درون خودمان و جامعه مان جستجو کنیم. در حالی 
که حسن بزرگ تبیین مارکسیستی این بود که عامل عقب 
ماندگی ما هر چه بود چندان با ایران و ایرانیت ارتباطی 
پیدا منی کرد. عامل عقب ماندگی در تاریخ برش در تحوالت 
تاریخ اروپا، در تقسیم کار نظام بین املللی، در استعامر، در 
امپریالیزم، در انقالب صنعتی، در پیدایش رسمایه داری و 
زیاده خواهی غربی ها بود. این غربی ها بودند که رشق 
و رشقی ها را به خاک سیاه نشانده بودند. ما ایرانیان خود 
هیچ نقشی، گناهی، قصوری، کاستی نداشته ایم؛ مشکل یا 

عامل هر چه بوده خارج از ایران بوده است.1 
نقطه  و  کند  می  جستجو  کتاب  اول  فصل  در  ایشان 
ایی دقیق از تاریخمان را مورد بررسی قرار می دهد که 
استعمار یا هر عامل دیگری چرا و چگونه توانست در 
ما نفوذ کند. در نتیجه دلیل نفوذ استعمار در دل خود 
جامعه نهفته است. در فصل دوم می خوانیم ایران چگونه 
اقلیمی حتی  فهمیم چقدر شرایط  و می  است  جایی 
پیدایش زندگی صحرانشینی و عشایری بر نوع ساختار 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در 
فصل سوم هجوم مغول مورد بررسی قرار گرفته است. در 
فصل چهارم به تاثیر حمله مغول بر شرایط اجتماعی و 
فرهنگی پرداخته شده است. رویکرد فصل پنجم چرایی 
خاموش شدن چراغ علم است و علت های مختلف آن. 
زیباکالم در فصل نهایی به قیاس شرایط ایران و اروپا 
پرداخته است. کتاب ما چگونه ما شدیم بوسیله انتشارات 

روزنه در 4٨۰ صفحه به چاپ رسیده است. 

1- زیباکالم صادق، ما چگونه ما شدیم؟ )ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران(، تهران، 
انتشارات روزنه، چاپ سی و دوم، ١٣٩7 ویراست سوم، ص ٣٣

پیشنهاد
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ضعف در شیوه نگرش تبدیل به ضعف شخصیت می شود.
آلربت انیشتین

اقتصاد و کارآفرینی
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در ابتدا یک مسئله پیچیده و بالقوه غیر قابل حل به نظر 
می رسد. حتی بعد از چند دهه کار سخت و طی مسیر 
به سوی برابری جنسیتی نیروی کار، هنوز شاهد گزارش 
هایی ناامید کننده ای از تعداد اندک زنان آمریکایی در 
نقش های مدیریتی ارشد هستیم. علی رغم این واقعیت 
که زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و بیش 
از ٥7% دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند 
با این حال فقط ٥% از ٥۰۰ مدیر ارشد اجرایی منتشر 
شده بوسیله Fortune.com زن هستند. ما فقط %7 
از مدیران ارشد در بین صد شرکت برتر در ایاالت متحده 
هستیم و در مجموع  فقط 26,٥% از مدیران اجرائی، 
سال  گزارش  از  آمار  این  باال.  رده  کارکنان  و  مدیران 
 Center for American Progress 2۰١٨ بوسیله
منتشر شده و وخامت مسئله را به اثبات می رساند. من 
یک کارآفرین و مدیر ارشد اجرائی در یک کسب و کار مد 
به نام 1Pink Lily هستم و همچنین یک زن که تمایل 
دارد به اندازه الزم عمر طوالنی داشته باشد که بتواند از 
بین رفتن شکاف جنسیتی در مدیریت و رهبری ارشد را 
نظاره گر باشد. تمایل دارم شاهد فعالیت کسب و کارهای 
بیشتری باشم که زمان، منابع و کارکنان بیشتری را برای 
توسعه، مشارکت و توانمندسازی زنان پیشرو در آینده 
اختصاص می دهند. از این رو برای کمک به صاحبان 
کسب و کارهای مشابه و رهبران برای رسیدن به این 
هدف به ظاهر دشوار، یک سری پیشنهاد را که می تواند 

در خور توجه باشد ارائه می دهم:  
١- صرف زمان برای توسعه استعدادهای زنان: توسعه 
با  ارشد  به سوی رهبری  راه  حرفه ای و هموار کردن 

1 - متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از  
  Ways to Empower and Inspire the Next Generation of Women
Leader  www.entrepreneur.com
Shop Pink Lily | Online Boutique Women’s Clothing
www.pinklily.com  

سمیه امیری

زنان رهربان آینده
سه راه برای الهام بخشی و توامنندسازی نسل آینده رهربان زن 

بر  افراد آغاز می شود.  استخدام، آشناسازی و آموزش 
اساس گزارش Career Builder ، ٣6% از کارفرمایان 
آموزش  و  )معارفه  آشناسازی  برنامه  فاقد  آمریکایی 
سازمانی( برای افراد تازه استخدام شده هستند. ما در 
Pink Lily به صورت جدی برای شروع و توسعه آموزش 
هدفمند از روز اول کاری تالش می کنیم. اما هنوز در این 
زمینه جا برای توسعه بیشتر وجود دارد. زمانی که یک 
زن و یا هر کارمندی به جمع نیروی کار شما می پیوندد 
باید از طریق یک سیستم کامال هماهنگ تحت آموزش، 
مجموع  در  گیرد.  قرار  اجتماعی  مشارکت  و  مشاوره 
برای استقرار برنامه های آموزشی و آشناسازی )معارفه 
حامیان  و  مشاوران  با  کارمندان  قدرتمند،  سازمانی( 
مالقات می کنند. همچنین به کارمندان جدید  فارغ از 
کار روزانه، برای بهره مندی از فرصت های آموزشی زمان 

کافی داده می شود.  
استخدام،  زمان  در  کارها:  انجام  در  زنان  2- مشارکت 
آشناسازی )معارفه سازمانی( و آموزش بسیار مهم است 
و تمام این ها در صورتیکه سازمان در حفظ زنان کارمند 
مستعد موفق نباشد بیهوده خواهد بود. آمارهای  جدید 
نشان می دهد  که زنان به طور هشدار دهنده ای در 
حال ترک بازار کار هستند و عوامل مرتبط با این روند 
شامل: نبود ارتقای شغلی و عدم تعادل بین کار و زندگی  
می شود. من دوستانی را دیده ام که شغل خود را به 
این دالیل ترک کرده اند و ناگزیر هستند که با مجموعه 
ای از مسئولیت های جدید کنار بیایند. بین هزینه های 
باالی مراقبت از کودک و تعداد کارها یا وظایف مربوط 
به خانه که هنوز هم به طور گسترده ای بر دوش زنان 
است و البته مرخصی بارداری، واقعا جای تعجب نیست 
که ما شاهد این موضوع هستیم که زنان در طول این 
دوره حساس از زندگی خود، از بازار کار خارج می شوند. 
باید در نظر داشت زمانی که زنان را در اواسط  کار از 
دست می دهیم در واقع به طور همزمان آینده  بالقوه 
کاری آن ها را هم از دست می دهیم. یک زن )که ممکن 
باشد(  ارشد  مدیریت  پست  یک  داوطلب  روزی  است 
در نهایت بدون حمایت  و مشارکت در طی این دوره 
موقت از زندگی شغلی خود هرگز به این مهم دست پیدا 
نخواهد کرد. به همین دلیل باید برنامه ها و سیاست های 
منعطف تری را برای مادران شاغل داشته باشیم. در غیر 
اینصورت شاهد از دست دادن آن ها و همچنین تمام 
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مزایایی باشیم که زنان می توانستند در آینده برای 
سازمان داشته باشند. 

٣- توانمند سازی زنان با تقویت مهارت حل مسئله: 
اگر کسب و کارها قادر به استخدام، آشناسازی )معارفه 
سازمانی(، آموزش و حفظ زنان توانمند باشند، هنوز 
هم امکان برای تالش به منظور دست یابی به فرصت 
های برابر رهبری ارشد وجود دارد. بر اساس آنچه 
که من شاهد آن هستم می توانم با اعتماد بگویم که 
دست یابی به پست های مدیریتی کلیدی و موقعیت 
های اجرایی ارشد به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد 
بلکه با پرورش و حمایت برای ورود به این موقعیت 
می  که  است  فرایندی  این  گردد.  می  میسر  ها 
تواند سال ها به طول انجامیده و به پشتیبانی افراد 
برجسته سازمان هم نیاز دارد. 2CED یک سازمان 
با رهنمود  غیر دولتی است که به تازگی گزارشی 
های ویژه در خصوص حل مسئله نابرابری جنسیتی 
در سطح رهبری منتشر کرده است. این گزارش را 
به عنوان یک نقطه آغاز به تک تک همکارانم در 
میان  در  کنم.  می  پیشنهاد  ارشد  مدیریت  سطح 
پیشنهادها و ایده های مطرح شده در این گزارش 
دو مورد از آن ها مورد توجه من قرار گرفتند. نخست 
نیاز به آموزش مردان در تمام سطوح جامعه کاری 
در خصوص این مسئله فراگیر و راه حل های بالقوه 
آن، به منظور دست یابی به حمایت و سرمایه گذاری 
بر روی زنان و دوم نیاز به برنامه های حمایتی رسمی 
تر و سازمان یافته تر برای راهنمایی زنان به سمت 
و سوی پذیرش نقش هایی در سطوح باالی سازمان 
ها. این ها مراحلی هستند که به راستی زنان را برای 
دست یابی به استعداد های بالقوه و نهان خود به 

عنوان رهبر، توانمند خواهد ساخت. 
وقتی هر شرکتی )جدای از اینکه یک استارت اپ 
است یا یک شرکت با سابقه( سرمایه گذاری، ساعات 
کاری و افراد مشتاق را به سوی این استراتژی ها 
هدایت می کند، زمانی خواهد رسید که پیشرفت 
قابل توجهی به سوی برابری جنسیتی در محیط 
کار خواهیم دید. این موضوع به خودی خود حل 
نخواهد شد و ما باید با تمام وجود خودمان را وقف 

کار گروهی برای حل آن کنیم. 

Committee for Economic Development 

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و یکم، دی 1398

3-

اقتصاد و کارآفرینی

وقتی هر رشکتی )جدای از اینکه یک استارت اپ است 
یا یک رشکت با سابقه( رسمایه گذاری، ساعات کاری و 
افراد مشتاق را به سوی این اسرتاتژی ها هدایت می کند، 
زمانی خواهد رسید که پیرشفت قابل توجهی به سوی 
برابری جنسیتی در محیط کار خواهیم دید. این موضوع 
به خودی خود حل نخواهد شد و ما باید با متام وجود 

خودمان را وقف کار گروهی برای حل آن کنیم. 
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جامعه

بهای رسیدن به بزرگی مسئولیت پذیری است.

وینستول چرچیل
سیاستمدار انگلیسی
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مورد اخیر کم نیستند کسانی که رفتن مزدک میرزایی 
را با عباراتی چون انتخاب شخصی، حریم خصوصی، حق 
زندگی شرافتمندانه، حق امنیت شغلی و مانند این توجیه 
می کنند. با این حال راقم این سطور به دنبال نشان 
دادن زوایای دیگر این دست رفتارها و تحلیل ها است. 
در حقیقت نویسنده منکر اهمیت امنیت شغلی، حق 
انتخاب، اختیار و مانند این نیست با این حال می پرسد: 
آیا مزدک میرزایی به هنگام استخدام در صدا و سیما در 
جریان سیاست ها و خط و مشی های این نهاد نبود؟ 
می توان پذیرفت در نهادی حکومتی مشغول به کار شد 
و تبعات آن را نپذیرفت؟ محتمل است مطرح شود که 
در زمان استخدام میرزایی تا زمان خروجش از کشور، 
چند بار مدیریت صدا سیما نیز تغییر پیدا کرده است 
چه رسد به مدیران میانی و ... می گویم این نظری کامال 
درست است اما نفی عرایض نویسنده نیست! راقم این 
سطور نمی تواند بپذیرد که چگونه کسانی برای تامین و 
تضمین منافع شخصی، خود را به دستگاه قدرت نزدیک 
می کنند و آن هنگام که به مراد خود نمی رسند به همه 
چیز پشت می کنند. روشن است که قصد تطهیر صدا و 
سیما را ندارم اما می پرسم چرا برغم توسعه شبکه های 
اجتماعی و وجود زیرساخت های متعدد چه در داخل 
و چه در خارج از کشور، کمتر کسی حاضر است رسانه 
مستقلی تاسیس کند؟ اگر شرایط انجام کار مستقل در 
صدا و سیما مهیا نیست محقیم که در شبکه هایی چون، 
بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا یا ایران اینترنشنال 
مشغول به فعالیت شویم؟ تاکید می کنم که قصد نویسنده 
ارزشگذاری یا قضاوت این رسانه ها نیست بلکه میزان 
با شرایط محل پرسش است. در  ایرانیان  ما  سازگاری 
حقیقت پرسش محوری این است که چه شباهتی بین 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی و رادیو فردا وجود دارد؟ 
آن نویسنده، آن شهروندی که دعوی فهم اجتماعی دارد 
تا به حال از خود نپرسیده است که در برابر حقوقی که 
دریافت می کند، نیروی کار خود را در اختیار چه کسانی 
با چه اهداف و امیالی می گذارد؟ می توان پذیرفت صرفا 
در برابر حقوق مکفی نیروی کار خود را می توانیم در 
اختیار هر نهادی بگذاریم؟ در این صورت مبتنی بر اراده 
و اختیار عمل کرده ایم یا بر اساس فرصت طلبی؟ با خود 
صادق باشیم آیا جز این است که باد به هر سمت بوزد 

مسلک مزدک
درباره ثبات رای در جامعه ایران

با نگاهی به رشایط شغلی مزدک میرزایی

دغدغه اصالحات، البته نه به معنای جناح سیاسی آن 
ابعاد زندگی  که مشخصا در معنای وسیع تر در همه 
اجتماعی ما ایرانیان، هنوز به انجام روشنی نرسیده است. 
اختالفات بسیار است و کمتر شهروندی را ولو در میان 
متخصصین می توانیم نام ببریم که در اظهار نظر، ثبات 
حداقل  از  دیگر  فضایل  بسیاری  و  عهد  به  وفای  رای، 
گرچه  تر  روشن  بیانی  به  باشد.  برخوردار  استانداردها 
تقریبا اکثریت ما ایرانیان از شرایط موجود گله مندیم و 
در حدود حرف بسیار روشنفکر و مدرن به نظر می رسیم 
اما در موسم عمل کمیتمان لنگ می زند. همان دوست 
روشنفکری که از حقوق زنان با شدت و حدت حرف می 
زند در زندگی شخصی نگرشی بیمارگونه به رفتار همسر 
یا دوست خود دارد. همان مجری که می گوید ما خیلی 
خوبیم فرزندش را در میان خوبان به دنیا نمی آورد و 
برای وضع حمل همسرش به کانادا سفر می کند. همان 
گزارشگری که روزی در صدا و سیما کار می کرد ریال 
های عربی را به ایرانی ترجیح می دهد. در نوشتار پیش 
رو تالش دارم با اشاره به شرایط شغلی مزدک میرزایی 
به مقوله ثبات رای و باور به منافع جمعی در جامعه ایران 

بپردازم.١

مزدک مناینده یک تفکر
طبعا نه فقط در آن چه تا کنون گفته ام که در موارد 
دیگری که می توان به این سیاهه افزود، نظرات موافق 
و مخالف بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه در همین 

1- شایان ذکر است هدف نویسنده نقد مزدک میرزایی نیست که هدف مسلکی 
است که در جامعه ما طرفداران زیادی دارد. 

سپهر ساغری

١١

جامعه
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ما در همان سمتیم؟! در این صورت باید بپرسیم چنین 
رویکردی با آمال و آرزوهای ما برای اصالحات همخوانی 
دارد؟ آیا می توان پذیرفت انتخاب های مای ایرانی می بایست 
مبتنی بر اهداف و امیال شخصی استوار باشد و در عین 
حال از توسعه نیافتگی و نابسامانی اوضاع کشور گله مند 
باشیم؟ راقم این سطور می خواهد بداند ما شهروندان 
ایرانی دقیقا چه میزان برای خود مسئولیت اجتماعی 
قائل هستیم؟ به عنوان نمونه چه اتفاقی رخ می دهد 
اگر در سازمان یا نهادی چه صداسیما، چه بیمارستان و ... 
احساس نارضایتی می کنیم در اندیشه ساخت و تاسیس 
نهاد جدید برآییم؟ گرچه قابل تعمیم نیست با این حال 
مگر جز این است که بخش قابل توجهی از بیمارستان 
های بروز و استاندارد کشورمان با سرمایه گذاری و همت 
بخش خصوصی مشغول خدمات رسانی است؟ این مهم 
یعنی توسعه بخش خصوصی در صنایعی چون صنعت 
رسانه به مراتب کم هزینه تر است. بسیاری از ما شاهد 
تلگرامی  های  کانال  یا  اینستاگرامی  صفحات  تاسیس 
هستیم که در قالب نشریه، پادکست، ویدئو کلیپ و مانند 
این تولیدمحتوا  می کنند و وابسته به نهادهای دولتی 
یا شبه دولتی در داخل یا خارج کشور نیستند. حقیقتا نمی 
توان این مسیر را برگزید و تداوم بخشید؟ از یک سو گله 
داریم که رسانه ها از استقالل چندانی برخوردار نیستند 
تا حرف بدنه جامعه را بزنند و نه فقط در اخذ مجوز 
که سهمیه کاغذ و مانند این به دستگاه قدرت وابسته 
اند از سوی دیگر خود هیچ اقدامی برای برآمدن و بقای 
نهادهای مستقل نمی کنیم! از یک سو بر اساس آموخته 
های علم سیاست و تجربه جهانی معترفیم که دولت باید 
کوچک باشد و نقش ناظر را ایفا کند از سوی دیگر خود 
تمام تالشمان را می کنیم که کارمند دستگاه قدرت 
باشیم و از کارآفرینی و خلق نهادی مستقل گریزانیم. 
دالیل درست و غلط بسیاری هم به زبان می آوریم تا بار 

مسئولیت خود را کم کنیم.

نسبت شهروندان ایرانی با مسئولیت پذیری و ثبات رای
عدم  ایران  جامعه  مشکل  ترین  مهم  نویسنده  باور  به 

مطالعه و تفکر عمیق در تجربه جهانی از توسعه نهفته 

استقالل  از  ها  رسانه  که  داریم  گله  یک سو  از 
چندانی برخوردار نیستند تا حرف بدنه جامعه را 
بزنند و نه فقط در اخذ مجوز که سهمیه کاغذ و 
مانند این به دستگاه قدرت وابسته اند از سوی 
بقای  و  برآمدن  برای  اقدامی  هیچ  خود  دیگر 

نهادهای مستقل منی کنیم! 

جامعه
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جامعه

است. مای ایرانی تاریخ را در حدود آمد و شد حکومت های 
مختلف می دانیم و چندان میانه ای با آموختن از این 
رشته حیاتی علوم انسانی نداریم. در حالی که چندان بیراه 
نیست اگر مهم ترین کاربرد تاریخ را انتقال تجربه بدانیم. 
ناگفته پیدا است در این صورت مطالعه تاریخ توسعه دیگر 
ملل می تواند بسیار راهگشا باشد. محمود سریع القلم در 

کتاب عقالنیت و توسعه یافتگی ایران می نویسد: 
"موضوع توسعه یافتگی از دو بخش کالن تشکیل می شود: اول 
اصول ثابت و دوم الگوهای مختلف به تناسب رشایط گوناگون 

کشورها. هر چند کشورهایی مانند آملان، انگلستان و ژاپن از اصول 

ثابتی در توسعه یافتگی )دولت حداقل، صنعتی شدن، توجه فراگیر 

به علم و عقالنیت، سیاست خارجی مدافع اقتصاد ملی، بخش 

در  کارآمدی  حاکمیت  کاربردی،  آموزشی  نظام  فعال،  خصوصی 

متامی سطوح نظام اجتامعی، نخبگان ابزاری منسجم، مردم پرکار و 

مسئولیت پذیر، دولت پاسخگو و غیره( برخوردارند، اما الگوهایی 

که در این کشورها طی سال ها پرورش و تکامل یافته، متفاوت 
است."2

از بین عوامل یادشده مردم پرکار و مسئولیت پذیر مورد 
نظر راقم این سطور است. بیشتر از آن جهت که اکثریت 
محققین در آثار متعددی به عوامل دیگر پرداخته اند و به 
نسبت توجه کمتری در این زمینه وجود داشته است٣ یا 
بهتر است بگوییم بدنه جامعه ایران نیز چندان تمایلی به 
شنیدن معایب خود ندارد. اگر یک کشور در حال توسعه 
یا جهان سومی بخواهد و تصمیم بگیرد که متحول شود 
و پیشرفت کند، در چارچوب واقعیت ها و نظریه های 
موجود جهانی، دو رهیافت قابل تصور و اجرا است: الف. 
رهیافت جامعه محور و ب. رهیافت نخبگان محور. در 
رهیافت اول، جامعه با تشکلی که به لحاظ سیاسی دارد 
و آگاهی که آحاد مردم در گزینش ها دارند فضای بحث 
عمومی و آزاد را فراهم کرده و از طریق سیستم حزبی، 
رقابتی و انتخابات آزاد، دولتی را به کار گمارند و با نظام 
قانونی، پاسخگویی به مردم و نقد معقول رسانه ها، به 
صورت تدریجی انتظارات خود را تحقق می بخشند. این 
رهیافت در شرایطی موفق خواهد بود که در یک کشور 
نظام حزبی وجود داشته باشد، اکثریت مردم به لحاظ 
منابع مالی به دولت وابسته نبوده و رسانه ها مستقل 

2- سریع القلم محمود. عقالنیت و توسعه یافتگی ایران، تهران، انتشارات فرزان روز، چاپ 
اول ١٣٩۰، ص ١٥

3- یا نویسنده اطالعات جامعی در این زمینه ندارد
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از دولت باشند. به عبارت دیگر، مجموعه تشکل های 
حزبی، رسانه ها و سیستم قانونی، قوی تر از مجموعه 
حاکمیت سیاسی و نظام اقتدار یک کشور باشد.4 با این 
تفاسیر آشکار است که عناصری چون مسئولیت پذیری 
و ثبات رای از ارکان حیاتی نیل به توسعه محسوب می شوند. 
حال نویسنده در تکمیل بخش پیشین )مزدک نماینده 
یک تفکر( نمونه هایی از تجربه شخصی خود از بررسی 
قضاوت  معرض  در  را  متقاضیان  با  همکاری  شرایط 
مخاطبین می گذارد تا بیش از گذشته به گسترش و 
ریشه دار بودن مسلک مزدک پی ببریم. چندی پیش 
در یک سایت شغل یابی، آگهی دعوت به همکاری درج 
نمودم و مشخصا در آن قید کردم که حتما ماهنامه و 
منت آگهی مطالعه شود و سپس درخواست همکاری ارایه 

گردد. این مهم بیشتر از آنجا نشئت می گرفت که باور 
با دقت  بایست  داشته و دارم که در هر حوزه ای می 
فعالیتی را بررسی کرد تا بتوان انتخاب آگاهانه ای داشت. 
به بیانی روشن تر نباید نیروی کار خود را صرفا در ازای 

4- همان، ص ١6

دریافت حقوق در اختیار هر نهاد حقیقی یا حقوقی قرار 
دهیم. آشکار است که این رویکرد در مورد یک نشریه 
می تواند بیشتر حایز اهمیت باشد بویژه از آن جهت که 
فعالین حوزه روزنامه نگاری خود را از قشر روشنفکران و 
عاملین تعمیق دموکراسی می دانند. با این حال دست کم 
تجربه اینجانب در این ٥ سال موید شرایط دیگری است. 
در این مدت حدودا ٥۰۰ رزومه جهت همکاری دریافت 
کرده ام که به جز حدود ٥۰ نفر مابقی هموطنان نه 
فقط ماهنامه را مطالعه نفرموده بودند که بعضا حتی به یاد 
هم نمی آوردند اساسا برای چنین نشریه ای درخواست 
همکاری ارسال کرده اند! در چنین شرایطی به نظر دور از 
ذهن نمی رسد بگوییم برای اکثریت هموطنان ما چندان 
نوع و محل کار، سیاست ها و اهداف مجموعه و یا حتی 
وابستگی سیاسی و اقتصادی آن نهاد حایز اهمیت نیست 
و فقط دریافت وجه نقد اولویت است. با این تفاسیر نباید 
تعجب کنیم که باد به هر جهت می وزد خود را همسو 
می کنیم. رویکردی که در تضاد آشکار با روح دموکراسی 

و توسعه است. 
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"... جمیع معلومات و اطالعاتی که در این کتاب نفیس جامع التواریخ درج کرده است یا از 
مشاهدات و محسوسات خود اوست که مدت طویل مالزمت پادشاهان مغول فراهم آورده 
یا مسموعات و منقوالتی است که از افواه علام و حکام و ... ملل ... نقل و ترجمه کرده است 
و اهمیت این کتاب فوق آنست که به حد تصور آید یا در حوصله تحریر این دیباچه گنجد."

بخشی از نظرات عالمه محمد قزوینی در پیشگفتار جامع التواریخ، تالیف رشیدالدین الفضل الله همدانی، تصحیح و تحشیه محمد روشن و 
مصطفی موسوی، نارش میراث مکتوب، چاپ اول 1394، ص 33

و هنر
گ 

فرهن
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هویت ملی پس از اسالم 
نگاهی به هویت ایرانی پس از اسالم

قسمت ششم

رودخانه آمودریا به رودخانه جهلم در شمال هند )آب 
اشاره  غرب  در  مصر  به  بیزانس١  از  و  در شرق  جوان( 
ایران"  شامل"مردم  ایران  به  دیگر  اشاره های  می کند. 
)اهالی یا خالیق ایران زمین(، "استان های ایران" )ممالک 
ایران(، "خان های ایران زمین" و "حاکمیت ایران" )ملک 
از  تعداد بی شماری  مانند  ایران( می شود. رشیدالدین 
مورخان و جغرافی دانان، تحت تاثیر مفهوم جدیدی از 
"جهان" به پادشاهی های آن زمان چون ایران، فرنگ، 
چین  و  هند  )رم(،  بیزانس  مراکش)مغرب(،  و  مصر، 
اشاره کرده است. این مهم نشانگر باور به وجود هویتی 
مجزا برای ایران در بین کشورهای بزرگ جهان است. 
مجمع النصب،  بانکاتی،  تاریخ  مثل  دیگر  تاریخی  آثار 
دستورالکتاب نخجوانی، تاریخ گزیده از حمد اهلل مستوفی 
و مطلع سعدین و مجمع بحرین از عبدالرزاق سمرقندی 
به واژه ایران و اصطالحات مرتبط با آن اشاره می کنند. 
در توضیح جنگی که در آن سلطان الجایتو دشمنان خود 
را به سختی شکست داد، سمرقندی اظهار می کند: "اگر 
به دلیل خیرخواهی خدا نبود، چیزی از قلمرو حکمرانی 
ایران باقی نمی ماند به جز یک اسم." در جایی دیگر، او 
به مرزهای قلمرو ابوسعید از آمودریا به فرات اشاره می 
کند: "ایران شهر از شهرهایی بین این دو مرز تشکیل 
شده است." از آثار تاریخی دیگری که اشارات فراوانی 
به ایران می کنند می توان به جامع التواریخ و جغرافیا، 
جامع التواریخ حسنی از حسن یزدانی و روضه الصفا از میر 
محمد بن صیاد برهان الدین اشاره کرد. به طور متوسط، 
در 42 مورد، اصطالح ایران و مفاهیم مربوطه در هر یک 
از آثاری تاریخی باال استفاده شده است که به دوره های 

قبل و پس از اسالم اشاره می کند.

بازسازی تاریخ ملی پیش از تجددگرایی

به  دوره  این  تاریخی  جغرافیای  و  تاریخ نگاری  اهمیت 
استفاده  مکرر از واژه "ایران" و اصطالحات مرتبط با آن یا 
حتی تثبیت مجدد واژه ایران زمین محدود نیست بلکه به 
بازسازی مفهوم "تاریخ قومی- ملی" قبل از تجددگرایی 

١- بیزانس نام پایتخت امپراطوری روم شرقی است که امروزه با نام استانبول شناخته می 
شود.
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فرهنگ و هنر

در ادامه بحث پیرامون هویت ملی ایرانیان پس از اسالم، 
به مفهوم این مهم در عصر مغول و تیموریان می پردازیم.

واژه "ایران" در عرص مغول و تیموریان
سقوط خالفت عباسی در قرن سیزدهم با تغییر رویکرد 
از سخت گیری مذهبی به تحمل نسبی مذهبی، اتحاد و 
یکپارچگی فالت ایران در دوران حکومت ایلخانیان همراه 
هویت  پیشینه   در  جدیدی  دوره   نشانگر  امر  این  بود. 
برای  جدیدی  فرصت های  تحوالت  است. این  ایرانی 
ادیبان فارسی پدید آورد تا پیشینه  قومی-ملی ایران را 
دوباره تنظیم کنند. به این ترتیب برای اولین بار از زمان 
سقوط امپراطوری ساسانیان، فرصت استفاده از اصطالح 
ایران و ایران زمین برای قلمروی حکومتی ایرانیان فراهم 
شد. اغلب کتاب جامع التواریخ را نخستین "تاریخ جهانی" 
می دانند که در حقیقت پژواک مفهوم حکومت و تسلط 
جهانی مغول است. کشورگشایی های مغول، از شرق به 
غرب و در اروپا و نقاط دیگر، نگرش تاریخی جدید را 
پدید آورد که با کنجکاوی درباره  مذاهب مختلف ترکیب 
شده بود. رشیدالدین فضل اهلل به طور مکرر در اثر تاریخی 
و جاویدان خود از جمله جامع التواریخ، هم چنین تاریخ 
مبارکه غزنویان و سوانح االفکار به واژه ایران اشاره کرده 
است. هم چنین به کشور ایران اشارات متعددی دارد. به 
نظر می رسد که این مورد جزء نخستین موارد استفاده از 
مفهوم کشور برای نشان دادن پادشاهی ایران باشد. در 
موردی دیگر، او به مرزهای ایران به عنوان گستره ای از 

* منبع
IRANIAN IDENTITY iii. MEDIEVAL ISLAMIC PERIOD
www.iranicaonline.org

زهرا ناگهی
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ایران در دوران معاصر قابل تعمیم است. به عنوان نمونه 
بیضاوی شخصیت برجسته ای در جناح مذهبی ادیبان 
فارسی بود. کسی که به عنوان رئیس کل دادگستری 
ایالت فارس در اوایل دوره ایلخانی ها فعالیت می کرد و 
کمک های شایان توجهی به زبان عربی و فلسفه اسالمی 
کرد. تنها اثر او به زبان فارسی به نام نظام التواریخ، در 
زبان  از  بود.  ایران  ملی  قومی-  تاریخ  تنظیم  حقیقت 
خودش می خوانیم: "من توالی حکمرانان و شاهان ایران 
را به هم متصل کردم، که این توالی از فرات تا آمودریا، 
یا تقریبا از سرزمین های عرب به مرزهای خجند- از آدم 
این توالی را به  یافته است. من  امروز- گسترش  تا به 
چهار قسمت تقسیم کرده ام و به زبان فارسی نوشته ام 
همان طور  شود."2  گسترده تر  آن  فواید  و  مزیت ها  که 
تاریخ  دوباره  تنظیم  کند  می  بیان  ملویل  چارلز  که 
ایران بوسیله بیضاوی از زمان های باستان تا دوره مغول 
نشان  که  است  روشنی"  کامال  سیاسی  "دستورالعمل 
از حمایت او بوسیله افراد صاحب منصب دارد.٣ اگرچه 
تعدادی از تاریخ نگاران بعدی، از جمله رشیدالدین فضل 
اهلل، به ندرت از نظام التواریخ نقل کردند، به نظر می رسد 
که حمداهلل مستوفی در اثر تاثیرگذار خود "تاریخ گزیده" 
تاریخ قومی-ملی  از  بازسازی دوباره روایت بیضاوی  به 
ایران پرداخته است. مستوفی در مورد سلسله هایی توضیح 
می دهد که در چهار دوره بر ایران حکمرانی می کردند: 
نخست سلسله های پیش از اسالم، پیشدادیان، کیانیان، 
ملوک الطوایف و ساسانیان؛ دوم حکومت بنی امیه؛ سوم، 
حکومت عباسیان و چهارم سلسله هایی که تا اوایل اسالم 
حکمرانی می کردند. این سلسله ها عبارتند از صفاریان و 
سامانیان که در بخش هایی از ایران حکومت می کردند، 
غزنویان که در ٣۰ سال ابتدایی حکومت خود بر بخش 
اعظمی از ایران حاکم بودند، غوریان، دیلمیان، آل بویه، 
سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اتابکیان، اسماعیلیان ایران 
و مصر، قراختاییان کرمان؛ اتابکیان لرستان و در نهایت 
سلسه مغول که برخی از آن ها بر تمام ایران حکمرانی 
ایران حاکم  از  بخشی  بر  فقط  دیگر  تعدادی  و  کردند 
بودند. ذکر این نکته مهم است که اگرچه مستوفی بخش 
اعظمی از تاریخ خود را به خلفای بنی امیه و عباسی 
اختصاص داد اما او آگاهانه اثر خود را با اصطالحاتی از 

2- ترجمه  ملویل. ص 76
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قبیل "حکومت در ایران" و نه به طور کلی جهان اسالم 
روایت می کند. به عنوان نمونه می نویسد:"مدت ملکشان 
بر ایران." در حقیقت ویژگی منحصر به فرد اثر مستوفی 
تمرکز بر "تاریخ ایران" از خلقت آدم تا دوره مغول است 
که آن را از آثاری چون تاریخ جهان گشایی جوینی، یا 
کتاب جامع التواریخ رشیدالدین فضل اهلل که انحصارا 
به تاریخ مغول پرداخته اند، متمایز کرده است. جامع 
التواریخ، تاریخ جامعی از آغاز بشر تا دوره مغول است. 
به طور کلی از طریق محبوبیت این آثار بود که تغییری 
جدیدی در تاریخ ایران رخ داد، که روح تازه  قومی- ملی 
را به نمایش گذاشت. به هر روی، ویژگی مهم دیگر این 
شیوه  بازسازی تاریخ سلسله ای ایران، آگاهی جغرافیایی از 
ایران یا ایران زمین از نظر کلیت و اجزای تشکیل دهنده ی 
آن است که عمق تاریخی این ایده را با وسعت جغرافیایی 
ترکیب می کند. مقدمه این کتاب با توضیحی از دو مکان 
مقدس مکه و مدینه، که خارج از مرزهای ایران هستند، 
شروع می شود سپس مستوفی با بحث درباره  دیدگاه های 
مختلف درباره شکل گیری ایران بوسیله ایرج و جایگاه آن 
در هفت اقلیم جهان، ادامه می دهد. او بیان کرد که تمام 
مفسران )اعم از یونانی، هندی و ایرانی( موافق هستند که 
ایران در مرکز جهان واقع شده است. مطابق نظر مستوفی، 
مرزهای ایران زمین از رودخانه سند )در هند( به خوارزم و 
فرارود در شرق و بیزانس و سوریه در غرب، امتداد دارند. 
مستوفی با آگاهی از عمق و وسعت جغرافیایی ایران، 
دوباره تاکید کرد که او تنها به زمین های خارجی قلمرو 
ایران می پردازد. اگرچه این مناطق زمانی تحت حاکمیت 
ایران بودند و حتی در این بخش ها برخی اظهار کردند 
که در حقیقت بوسیله حاکمیت ایران تاسیس شده است. 
ایران را در 2۰ فصل توضیح داد.  مستوفی استان های 
این توضیح از عراق  یا "قلب ایران شهر" آغاز می شود و 
با آران، دشت مغان، شروان، گرجستان، ارمنستان، رابیا، 
کردستان، خوزستان، فارس و خلیج فارس، کرمان، هرمز 
و استان بین کرمان و قوچستان )بلوچستان امروزی(، 
نیمروز، خراسان، مازندران، قومز، طبرستان و در نهایت 
گیالن ادامه می یابد. این روش از مفهوم سازی تاریخ و 

جغرافیای ایران بوسیله دیگر تاریخ نگاران ادامه یافت.

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و یکم، دی 1398
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من از نهایت شب رحف می زنم

من از نهایت اتریکی

و از نهایت شب رحف می زنم.

ارگ هب خاهن ی من آدمی ، ربای من ای مهربان رچاغ بیاور
و یک ردیچه هک از آن

هب ازدحام کوهچ ی خوشبخت بنگرم
شعر هدهی رسوده رفوغ رفزخاد

من از نهایت شب رحف می زنم
هب مناسبت 8 دی زاردوز رفوغ رفزخاد

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و یکم، دی 1398












