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نپرسید کشورتان برای شام چه خواهد کرد، 
بپرسید برای کشورتان چه کاری می توانید انجام دهید. 

جان اف. کندی
رئیس جمهور فقید ایاالت متحده آمریکا
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اختالفات بسیار است. سهم خواهی بیداد می کند. هر که 
را می بینی برای منافع شخصی می جنگد. لقمه حرام 
رایج شده است و منافع ملی فراموش. کمتر شهروندی 
بزرگان قوم را می شناسد. اکثریت رفتن و پشت کردن 
به کشور را تحسین می کنند. تفاوتی هم نمی کند فعال 
سیاسی باشد یا ورزشکار. نمونه اخیر آن هم مهاجرت 
کیمیا علیزاده به آلمان است. در میان این میزان تشویق 
و تحسین نه فقط کمتر کسی جسارت نقد سنت ها 
و باورهای رایج را داشت که عموما به کشور دشنام و 
ناسزا نثار کردند. کمتر کسی هم واقف و معترف است که 
بسیاری ایستادند تا رشته های ورزشی اساسا باقی بماند 
چه رسد به اینکه روزی زنان بتوانند در آن فعالیت کنند. 
می پذیرم که مهاجرت حق طبیعی هر انسانی است و 
یک اصل حقوقی مورد پذیرش در جهان، با این حال 
می پرسم ورزش برای ما شهروندان این کشور تاریخی 
اولویت است یا مسایل و بحران های اجتماعی آن؟ باید از 
کسانی چون کیمیا علیزاده پرسید زندگی شخصی شما 
مهم تر بود یا بذر امیدی که در دل زنان بسیاری روییده 
بود؟ زنانی که تمام کاستی ها، سرکوب ها و تحقیرها را 
در سایه موفقیت شما و دیگر زنان برومند میهنمان قابل 
رفع می دیدند. در نوشتار پیش رو با اشاره به مهاجرت 
کیمیا علیزاده به مقوله خدمت به کشور پرداخته شده 

است. 

منافع جمعی یا منافع فردی؟
باید در نظر داشت وقتی پله های ترقی را طی می کنیم 
دیگر از آن خود نیستیم بلکه از آن ملتیم. چه کودک 
شیرخوار و چه رئیس جمهور هر دو شهروند یک کشورند 

سپهر ساغری

نامه ای به کیمیا
درباره خدمت به کشور

 با نگاهی به مهاجرت کیمیا علیزاده به آملان

اما سطح انتظارات از ایشان یکسان نیست. چهره های 
موفق، مشخصا در حوزه ورزش در حدود مدال ها و رتبه هایشان 
ارزیابی نمی شوند که اگر چنین بود علی دایی، جهان 
پهلوان تختی یا عبداهلل موحد به چنین جایگاه اجتماعی 
دست نمی یافتند. اگر به بهانه کاستی ها و مشکالت 
بار عزیمت ببندیم چه فرقی  متعدد موجود در کشور 
بین ما و دیگر چپاولگران است؟ باور کنیم که اختالس، 
هم هوش و ذکاوت خوبی می خواهد هم پشت کار و 
جسارت بسیار. با این اوصاف شایسته است منابع ملی 
را پله پیشرفت خود کنیم و در نهایت زیر پرچم یک 
کشور دیگر بجنگیم؟ اساسا خانم علیزاده و باورمندان به 
ایشان، تاریخ پرخشونت آلمان را مطالعه کرده اند؟ می دانند 
که اگر قرار بر مهاجرت نخبگان با عذر نبود امنیت شغلی 
و ... در میان می بود، در آن صورت امروز آلمان توسعه 
یافته ای داشتیم تا شما به این سادگی به این کشور 
مهاجرت کنید؟ خون های بسیاری ریخته شد و تالش 
های شبانه روزی بسیاری صورت گرفت تا آلمان گرفتار 
در دو جنگ جهانی ویرانگر، سیمرغ وار برپای بایستد. 
کشوری که پس از جنگ دوم جهانی به نیمه شرقی 
و غربی بین آمریکا و شوروی تقسیم شده بود. جا دارد 
است؟  زندگی  مناسب  زده  آیا کشوری جنگ  بپرسیم 
جایی که مخالفین را به اتاق های گاز یا اردوگاه های 
کار اجباری می سپردند مامن مناسبی برای گذران عمر 
بود؟ نباید از خود بپرسیم چگونه آلمان بر دخالت شرق 
و غرب از یک سو و ارتجاع داخلی از سوی دیگر غلبه 
کرد؟ زمان آن نرسیده که به عوض اختراع مجدد چرخ 
ارایه راهکارهای آنی و عوامانه، تجربه تاریخی ژاپن،  و 
آلمان، فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته 
را مطالعه کرده و بکار بندیم؟ آیا از شهروندان ایران کسی 
نام سرلشگر حسین لشگری را شنیده است؟ می توان 
تصور کرد 18 سال اسارت بعثی ها را تاب آوردن به چه 
معنا است؟ چه نیرویی سبب شده که تالش برای صیانت 
از کشور را بر منافع فردی ترجیح دهد؟1 اساسا این طرز 
نگرش چه پیامدی دارد؟ تصور کنید قائم مقام از کشور 
رفته بود، در آن صورت فرهنگ سیاسی کشور بدتر از آن 
چه هست نمی شد؟ چه کسی شایسته تر از امیرکبیر 
به زندگی در رفاه و آسایش بود؟ با این حال او ایستاد 
تا در جمع شب پرستان، طالیه دار شمعی باشد که به 

www.aparat.com 1- فیلم لحظه آزادی سرلشکر خلبان آزاده شهید حسین لشکری
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دست آیندگان خواهد سپرد. همان قدر ارتجاع داخلی او 
را فرسود که فشار قدرت های بزرگ. امیر غریبانه شهید 
شد و نهایت در حرم امام سوم شیعیان دفن شد. با این 
حال کمتر کسی از شهروندان و هموطنانش می دانند که 
او کی و کجا به خاک سپرده شده است. برخالف بسیاری 
که تعلق خاطری به این آب و خاک ندارند میرزاحسن 
رشدیه داشت. در برابر تحجر سر فرود نیاورد. تحقیر و 
ترور بیش از آنکه مانع کارش شود اراده اش را استوار 
ساخت. او نیز چون بسیاری دیگر که گامی برای ایران 
این حال رشدیه  با  است  اند مهجور  برداشته  ایرانی  و 
ادبستان )که  ایران است.  نوین در  بنیان گذار مدارس 
بعدها دبستان نامیده شد( را جایگزین مکتبخانه کرد. 
نامالیمات بسیاری دید. تحقیر شد اما ناامید هرگز. میراث 
او روشن است. اگر امروز خیرین مدرسه ساز، خوشحال 
از کمک به تحصیل کودکان این مرز و بوم اند، روزگاری 
درس و مشق به سیاقی جز مکتبخانه مطرود و منفور بود. 
رشدیه سربلند دیده از جهان فروبست با این حال کمتر 

شهروندی از ما ایرانیان حتی نام او را شنیده ایم! 

موفقیت مجرد از دیگران به دست منی آید
نباید از خود بپرسیم آیا چهره های موفق به تنهایی به 
این مقام رسیده اند؟ می شود پذیرفت جامعه در شکست ها 
دخل و تصرف دارد اما پیروزی ها و کامیابی ها یک امر 
از اجتماع است؟ می توانیم بپذیریم  شخصی و مجرد 
از جان  ... که دل  آن پزشک، کارگر، معلم، دانشجو و 
و جوانی بریده و در راه میهن نهادند، استعداد، ظرفیت 
یا حق شکوفایی نداشته اند؟ باید از ورزشکاران مهاجر 
پرسید اگر تکواندو یا هر رشته ورزشی دیگر اولویت شما 
است چرا زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک مبارزه 
نمی کنید؟2 آیا ضرورت دارد که تابعیت خود را عوض 
کنید؟ راقم این سطور فشارهای فرهنگی، اجتماعی و ... 
بر چنین افرادی را می پذیرد با این حال می پرسد چرا 
چنین تصمیم هایی مورد تشویق هموطنان قرار می گیرد؟ آیا 
جهان پهلوان تختی یا علی دایی پتانسیل رفتن نداشتند؟ 
آیا بررسی زندگی این اسطوره ها نشان از یک زندگی آرام 
و بی دغدغه دارد؟ ما شهروندان می بایست به چهره هایی 
چون غالمرضا تختی یا علی دایی اقتدا کنیم یا دیگرانی 

www.khabari.org در المپیک معرفی شدند IOC 2- ورزشکاران زیر پرچم
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برخالف بسیاری که تعلق خاطری به این آب و خاک 
ندارند میرزاحسن رشدیه داشت. در برابر تحجر رس 
فرود نیاورد. تحقیر و ترور بیش از آنکه مانع کارش شود 
اراده اش را استوار ساخت. او نیز چون بسیارانی دیگر 
که گامی برای ایران و ایرانی برداشته اند مهجور است با 
این حال رشدیه بنیان گذار مدارس نوین در ایران است. 
ادبستان )که بعدها دبستان نامیده شد( را جایگزین 
مکتبخانه کرد. نامالیامت بسیاری دید. تحقیر شد اما 

ناامید هرگز.
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که تابعیت خود را تغییر می دهند و برای کشور دیگر 
مبارزه می کنند؟ نقد نویسنده بیش از آنکه معطوف به 
خانم علیزاده و مانند ایشان باشد به شهروندانی است که 
پشت کردن به کشور را تحسین می کنند! ما شهروندان 
باید از خود بپرسیم چگونه به این سن و مرتبه رسیده 
ایم؟ مجرد از دیگران؟ به عنوان نمونه آیا پزشکان ماهر 
و دانشمند ما نمی توانند کشور را ترک کنند؟ حقیقتا 
شرایط زندگی، فشار کاری، توقعات و ... به نحوی است 
که پزشکان ما بدون کمترین نارضایتی به کار خود ادامه 
دهند؟ اگر درایت بسیاری از حقوق دانان و بزرگان فقه 
در میان نبود وضع زنان کشور از حال حاضر بدتر می بود. 
چنانچه مهندسان دلسوز ایستادگی نمی کردند و زمینه 
توسعه علوم و فنون مهندسی را فراهم نمی آوردند ما 
بجای مقاوم سازی ساختمان ها با راه حل های از جنس 
آیت اهلل تبریزیان مواجه می بودیم. ترک صحنه نکنیم. 
تاریخ جهان و کشورمان را بخوانیم. به منابع کشور به 
چشم حق و سهم خود ننگریم. تالش کنیم ادامه دهنده 
راه بزرگانی چون قائم مقام، امیرکبیر و مصدق باشیم. 
انتخاب  را  ساختن  و  ماندن  رفتن،  بجای  که  کسانی 

کردند. مهاجرت یک حق طبیعی است اما تغییر تابعیت 
و تشویق و تحسین این امر، یک باور قویا غیراجتماعی 
است که ثمره ای جز انحطاط بیش از پیش ایران در پی 

نخواهد داشت.

سخن آغازین
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ما شهروندان باید از خود بپرسیم چگونه به این سن و 

مرتبه رسیده ایم؟ مجرد از دیگران؟ به عنوان منونه آیا 

پزشکان ماهر و دانشمند ما منی توانند کشور را ترک 

کنند؟ حقیقتا رشایط زندگی، فشار کاری، توقعات و ... 

به نحوی است که پزشکان ما بدون کمرتین نارضایتی 

به کار خود ادامه دهند؟ اگر درایت بسیاری از حقوق 

دانان و بزرگان فقه در میان نبود وضع زنان کشور از حال 

حارض بدتر می بود. چنانچه مهندسان دلسوز ایستادگی 

منی کردند و زمینه توسعه علوم و فنون مهندسی را 

فراهم منی آوردند ما بجای مقاوم سازی ساختامن ها با 

راه حل های از جنس آیت الله تربیزیان مواجه می بودیم. 
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حسن خرسوشاهی رزومه ای مملو از موفقیت های بی نظیر 

Junior  Achievement of Brit� بوسیل  هدارد و 

 JABC .مورد تقدیر قرار گرفته است ish Colombia
رئیس گروه رشکت های Persis را به عنوان برنده جایزه 

کسب و کار مشاهیر بریتیش کلمبیا در 2013 معرفی کرده 

است.
British Colombia hall of Fame 2013
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جامعه ایران بویژه از زمان کشف نفت، به درآمدهای 
این مهم  از معدن فروشی عادت کرده است.  حاصل 
که  دوانید  ریشه  کشور  عمومی  فرهنگ  در  تاحدی 
کمتر کسی با مفاهیمی چون کارآفرینی، خلق ارزش، 
این  مانند  و  خصوصی  بخش  تقویت  ثروت،  تولید 
آشنایی دارد چه رسد به اینکه وارد میدان عمل شود. 
برغم این واقعیت تلخ نمی توان از تالش های افرادی 
که جهت توسعه کارآفرینی تالش کرده اند به سادگی 
تفاوتی نمی کند که کارآفرین  این منظر  از  گذشت. 
در داخل یا خارج کشور نقش آفرینی کرده باشد. در 
حقیقت روح پرتالش و ارزش آفرین کارآفرینی ورای 
رو  پیش  متن  بود.  الهام بخش خواهد  و  موثر  مرزها 
مختصرا به یکی از چهره سرشناس جامعه کارآفرین 

ایران می پردازد؛ حسن خسروشاهی.1

خرسوشاهی؛ کارآفرینی ورای مرزها 
ایران به کانادا در 1981،  از  از مهاجرت  یکسال بعد 
خسرو شاهیFuture Shop را در ونکوور تاسیس کرد. 
 Best Buy تا زمانیکه در 2001 به غول خرده فروشی
 Future Shop،به ارزش 580 میلیون دالر فروخته شد
به بزرگ ترین خرده فروش لوازم برقی در کانادا مبدل 
گشت. خسروشاهی در 1940 در تهران متولد شد، او 
در ایران و انگلستان تحصیل کرد و مدرک حقوق و 
اقتصاد را از دانشگاه تهران دریافت نمود. در 1961 به 
بزرگ  از  یکی  مینو  گروه صنعتی  شرکت خانوادگی، 
و  آرایشی  غذایی،  محصوالت  کنندگان  تولید  ترین 
بهداشتی و دارویی در ایران، ملحق شد. خسروشاهی 
در ونکوور مجموعه شرکت های Invest را بنیان نهاد 
و مستغالت  امالک  پیشرو  توسعه دهنده  به یک  که 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از
wwwpressreader.com 
Hasan Khosrowshahi built Future Shop from the ground up 

 

سمیه امیری

کارآفرینی ورای مرزها
درباره حسن خرسوشاهی

Future Shop بنیان گذار رشکت 

در غرب کانادا تبدیل شد. بر اساس زندگی نامه تهیه 
شده بوسیله Junior Achievement، یکی از شرکت 
های خسرو شاهی به نام DRI Capital بزرگ ترین 
زیست  در  حوزه  در  گذاری  سرمایه  های  صندوق 
خسرو  های  شرکت  از  یکی  است.  دارویی  فناوری 
وود2  فالت وست  توسعه  در   Wesbild نام  به  شاهی 
در Coquitlam )شهری در British Colombia واقع 
در کانادا( مشارکت داشت. جایی که بیش از 10000 
درخت کاشته شد و 283 هکتار پارک و جنگل ایجاد 
شد. بر اساس آنچه در زندگی نامه خسروشاهی آمده 
است شرکت خسرو شاهی مجموعه ای از فرآیندهایی 
را که تاثیر زیست محیطی قبل و بعد از ساخت و ساز 
را به حداقل می رساند، توسعه داده است. نوآوری های 
Audubon so� نخسرو شاهی بوسیله گروه هایی چو

ciety و انستیتوی توسعه شهری شناخته شد و مورد 
  Drug  تقدیر قرار گرفت. در سال 2002 خسروشاهی
Royalty Corporation که بخش اصلی DRI بود را 
خریداری کرد. این شرکت تحت برند تازه خود بیش 
در  و  است  کرده  سرمایه  جذب  دالر  بیلیون   1.2 از 
حال حاضر در حال افزایش بودجه یک بیلیون دالری 
برای جذب سرمایه بیشتر است. خسروشاهی مسئول 
مجموعه شرکت های Persis است که از اهداف انسان 
 Wesbild دوستانه حمایت می کند. به عنوان نمونه
یک سازمان مستقل غیر دولتی با هدف توانمندسازی 
افراد و خانواده ها است که ساالنه  به بیش از 5300 
شرکت  کند.  می  کمک  بزرگسال   3000 و  کودک 
های تحت مالکیت خسروشاهی همچنین از حامیان 
اپرای  ونکوور3،  سمفونی  انجمن  هایی چون  سازمان 
ونکوور4، موزه انسانشناسی5 و انجمن سرطان6 است. 
این شرکت ها همچنین از گالری ملی کانادا7 در اتاوا، 
پروژه راه ابریشم، گروه بین المللی هنرهای نمایشی 
در نیویورک نیز حمایت می کنند. خسرو شاهی در  
Fraser in�  حال حاضر مسئول و عضو هیئت مدیره

stitute است. او همچنین عضویت در کمیته اجرایی 
مدیره  هیئت  کلمبیا،  بریتیش  کار  و  کسب  شورای 
 Arthur Sackler پست کانادا و هیئت مدیره گالری

را بر عهده دارد.

 
  Westwood Plateau 
Vancouver Symphony Society 
Vancouver Opera 
Museum of Anthropology 
  Cancer Society 
The National Gallery of Canada 
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جامعه

طبق آخرین گزارش ها، ایران ۵ برابر کشورهای پیرشفته دنیا دانشگاه دارد. در واقع در ایران 2 
هزار و ۶۴0 دانشگاه وجود دارد در حالی که دو کشور پرجمعیت آسیایی یعنی چین و هند در 
رده های پایین تری قرار دارند. بر این اساس چین تنها 2 هزار و ۴81 و هند هزار و ۶20 دانشگاه 
دایر کرده است. گزارش مؤسسه اسپانیایی »CISC« نشان می دهد تعداد دانشگاه ها در 
اغلب کشورهای پیرشفته جهان زیر ۵00 دانشگاه است؛ به  طوری  که آملان ۴12، انگلیس 291، 
کانادا 329، ایتالیا 23۶ و هلند ۴23 دانشگاه دارد. این تعداد دانشگاه در ایران حدود ۵ هزار 
میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می بلعد و نزدیک به ۵0 درصد از جمعیت بیکار کشور را 
تولید می کند. عالوه بر این بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور در سال 80، حدود دو 
میلیون و 200 هزار نفر در کنکور رشکت کرده اند که این جمعیت به 800 هزار نفر در سال 9۵ 
کاهش یافته است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دامنارک، 
فنالند و... کمرت از صد دانشگاه باکیفیت تأسیس کرده اند. در همین راستا اگر حوزه های علمیه 
را هم به لیست دانشگاه های ایران اضافه کنیم می توان گفت ایران بزرگ ترین تولیدکننده 

مدرک تحصیلی است.

ایران، پایتخت مدرک گرایی در جهان
www.donya-e-eqtesad.com
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تجربه جهانی آموزش
شاید این پرسش برای همه ما مطرح شده باشد که در 
دنیای امروز آموزش صحیح برای اشتغال موفق جوانان در 
کشورهای پیشرفته دنیا به چه صورت است؟ اساسا غول های 
اقتصادی و جوامع توسعه یافته به فرزندان و دانش آموزان 
خود چه آموزند؟ بر اساس بررسی ها  و شواهد می توان 
آموزش  پرچم  حاضر  عصر  در  که  دریافت  راحتی  به 
مهارت همواره در کشورهای پیشرفته باال است و برگ 
برنده مهارت ها فنی و اجتماعی است. بر اساس پژوهشی 
در بریتانیا برای آموزش مهارت های مختلف به دانش 
آموزان 14 تا 19 سال، مدارس کوچک با ظرفیت 300 
نفر ساخته شده است. بعضی از این مهارت ها عبارت اند 
از: نحوه اشتراک گذاری اطالعات و نحوه ارتباط برقرار 
کردن با دیگران، کار و استخدام. در آلمان دانش آموزان در 
کنار آموختن دانش های مختلف می توانند در دوره های 
3/5 تا 4 ساله در مدارس فنی و حرفه ای تحصیل کنند 
و یا برای کار در کارخانه حقوقی حدود 800 یورو دریافت  
کنند. همچنین در برخی مدارس به دانش آموزان دو 
نیز آموزش داده  ورزش  و  هنر  موسیقی،  زبان خارجی، 
با نمرات  می شود که البته فقط مخصوص دانش آموزان 
باال است. در ژاپن مانند دیگر کشورهای شرق آسیا به 
تحصیالت آکادمی همواره توجه می شود ولی باز هم در 
مدارس غیرفنی و حرفه ای نیز به دانش آموزان دختر و  
پسر مهارت های آشپزی و خانه داری هم آموزش داده 
می شود. در کره جنوبی مدارس دو منظوره ای ساخته 
شده که دانش آموزان می توانند هم کار کنند و هم درس 
اینکه درس های  به  توجه  با  فنالند  در کشور  بخوانند. 
مرسوم به دانش آموزان آموزش داده می شود معلم به 
آن ها اجازه می دهد که خودشان اطالعات را پیدا کنند 
که از نظر منتقدان در این روش تمرکز روی مهارت است 
نه دانش! در ایاالت متحده نیز سیستم های مختلفی برای 
گوناگون  مهارت های  مدارس  در  و  دارد  وجود  آموزش 
آموزش داده می شود. نکته جالب توجه است کسانیکه 
دوره فنی و حرفه ای )مهارتی( را می گذرانند نمی توانند 

بعد از آن مدرک لیسانس )آکادمی( بگیرند.1

1- غول های آموزش دنیا؛ به دانش آموزان مدرک می دهند یا مهارت؟ 
www.khabaronline.ir 

مدرک یا مهارت مسئله این است
درباره مدرک گرایی در جامعه ایران

اگر نگاهی به اولویت تحصیالت دانشگاهی در چند دهه 
اخیر بیاندازیم متوجه پدیده مدرک گرایی افراطی و در 
بیکار  التحصیالن  فارغ  از  عظیمی  خیل  وجود  نهایت 
اقتصادی خواهیم شد.  بعنوان یک معضل اجتماعی و 
شاید همه ما در اطراف خود شاهد افرادی که تنها برای 
گرفتن مدرک دانشگاهی که نه عالقه ای به آن داشتند و 
نه انگیزه و امیدی به آینده شغلی آن، باشیم. شهروندانی 
که هزینه بسیاری پرداخته و در نهایت ناامیدانه به شغلی 
کم درآمد و نامرتبط با عالقه خویش تنها برای فرار از 
بیکاری روی آورده اند. در چنین شرایطی باید پرسید چرا 
جامعه ایران این میزان به اخذ مدرک دانشگاهی گرایش 
دارد؟ چه عامل یا عواملی موجب شده است که اکثریت 
شهروندان مسیر موفقیت را صرفا در دانشگاه جستجو 

کنند؟ 

در جستجوی عوامل مدرک گرایی
شاید در یک نمای کلی بتوان به فرهنگ خاص جامعه 
برای داشتن  ایشان  ایرانی و عالقمندی  و خانواده های 
هم  طرفی  از  البته  کرد.  اشاره  کرده  تحصیل  فرزندان 
وجود مدل های موفق تحصیلی و علمی برجسته در میان 
ایرانیان، بر مدرک گرایی در جامعه دامن زده باشد. نباید 
از نظر دور داشت پردرآمد معرفی شدن و برجسته  شدن 
تنها چند رشته تحصیلی دانشگاهی در میان خیل رشته 
های دانشگاهی را می توان از دیگر عوامل گرایش جامعه 
ایرانی به مدرک گرایی نام برد! اما براستی از دید علمی 
و آماری ریشه مدرک گرایی چیست؟ آیا تمامی افراد 
تحصیلکرده در رشته های پرطرفداری چون پزشکی، 
برق، حقوق و ... الزاما شهروندانی موفق و ثروتمند هستند 

و یا خواهند بود؟ 

لیال راسخ
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بین مدرک و درآمد رابطه ای وجود دارد؟
به  مختلف  مشاغل  درآمد  سطح  از  صحبت  وقتی 
پزشکان،  سمت  به  نظرمان  سریعا  شاید  می آید  میان 
دندانپزشکان، وکال و مانند این سوق پیدا کند. با این حال 
نظر کارشناسان در این مورد چیست؟ بر اساس آمارها و 
اسناد واقعی باید گفت که بله! جراحان و دندانپزشکان 
همواره در صدر دارندگان باالترین درآمد در ایران قرار 
دارند و اما این تمام ماجرا نیست! بر اساس گزارشی که 
بر پایه پایان نامه دکترای یکی از دانشجویان تهیه شده 
است، ده شغل پردرآمد در کشورمان مشخص گردید. بر 
اساس این پژوهش جراحان پالستیک و قلب با درآمد 
متوسط سالی 8 میلیارد تومان )با احتساب تورم( جزء 
اولین دارندگان درآمدهای باال و مشاغل پردرآمد در ایران 
هستند و بیدرنگ پس از آن فوتبالیست ها با متوسط 
درآمد سالیانه سه میلیارد قرار گرفته اند و سپس رتبه 
سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به دندانپزشکان، طراحان 
با  شناسی(  )زیست  کنکور  مدرسان  و  عروس  لباس 
متوسط درآمد سالیانه یک میلیارد و دویست می رسد! 
بله! رتبه هفتم درآمد به هنرمندان و بازیگران تعلق گرفته 
و در مورد رتبه هشتم، نهم و دهم تعمیرکاران خودرو هم 
رتبه با مدرسان کنکور ارشد و مهندسین کارخانه ها قرار 
گرفته اند و با ماهیانه درآمد پنجاه میلیون تومان در این 
سه رتبه جز ده شغل پردرآمد ایران شناخته می شوند! طبق 
این گزارش آرایشگران زن با خلبانان و برنامه نویسان 
کامپیوتر از نظر سطح درآمد در یک رده قرار می گیرند. به 
نظر می رسد تا اینجای امر علم بازنده نیست اما مهارت ها 
و مشاغل حرفه ای نیز همچنان پا به پای مدارک باالی 
علمی بوده و در مقابل آن ها در درآمدزایی باال، هم رتبه 
ایستاده  اند! بطوریکه گروه سرآشپزان حرفه ای همتراز با 
نویسندگان مشهور با درآمد ماهی 200 تا 250 میلیون 
تومان جزء مشاغل پردرآمد ایران به ثبت رسیده است.2   

ir.yjc.www  2 - پولدارهای ایران چه شغل هایی دارند؟
در این پژوهش از رتبه ششم مشاغل پردرآمد گزارشی داده نشده است 

جراحان پالستیک و قلب با درآمد متوسط سالی 8 میلیارد 
تومان )با احتساب تورم( جزء اولین دارندگان درآمدهای 
باال و مشاغل پردرآمد در ایران هستند و بیدرنگ پس 
از آن فوتبالیست ها با متوسط درآمد سالیانه سه میلیارد 
قرار گرفته اند و سپس رتبه سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 
به دندانپزشکان، طراحان لباس عروس و مدرسان کنکور 
)زیست شناسی( با متوسط درآمد سالیانه یک میلیارد و 

دویست می رسد! 

جامعه
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سطح استانداردهای مهارتی در ایران و جهان
برغم مسایل مطرح شده پاسخ یک پرسش بسیار حائز 
اهمیت است. آیا سطح دانش و استانداردهای مهارتی 
آموزش داده شده در ایران پاسخگوی نیازهای بازار کار 
است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت گواهینامه های 
سازمان فنی و حرفه ای در تمام دنیا اعتبار دارد و افراد 
پس از گذراندن فرایند تعریف شده، اگر موفق به اخذ 
این گواهینامه ها شوند با توجه به بین المللی بودن این 
مدرک می توانند در تمامی کشورهایی که عضو سازمان 
جهانی کار3 هستند، مشغول به کار شوند. امروزه بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو سازمان 
جهانی کار هستند. بگفته علی موسوی معاون آموزش 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اعتبار گواهینامه های 
فنی و حرفه ای کشور از مدارک دانشگاهی هم باالتر 
است. در واقع می توان ادعا کرد که اگر کسی مثال مدرک 
دانشگاهی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف 
که از بهترین مدرک ها در کشور به شمار می آید، داشته 
باشد شاید نتواند به راحتی کسی که مدرک درجه دو 
فنی و حرفه ای را کسب کرده در خارج از کشور مشغول 
بکار می شود! همچنین این مقام در مورد استانداردها، 
سطح سواد و تحصیالت کارآموزان آن تصریح کرده که 
سطح کالس های فنی و حرفه ای در این موارد به گونه ای 
است که محدودیتی در آن ها وجود ندارد و در برخی از 
کالس های آن باید کار آموزانی با مدرک لیسانس و فوق 
لیسانس یا حتی دکترا شرکت کنند! موسوی در مورد 
اشتغال زایی و بازار کار آن در داخل کشور بیان داشت که 
در مورد شغل و تسهیالت آن وام های بسیار خوبی برای 
کارجویان در نظر گرفته شده که از جمله آن ها می توان 
اختصاص وام به مشاغل روستایی و خانگی تا راه اندازی 
بنگاه های اقتصادی زود بازده نام برد و از صندوق توسعه 
ملی تسهیالت بسیار خوبی ارائه می شود و با توجه به 

تصویب جدید نیز عدد و رقم آن از گذشته باالتر است.4

International Labour Organization 
4- گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تمام دنیا اعتبار دارد/ 100 هزار 

www.icana.ir فرصت شغلی وجود دارد

جامعه

طرح ایران مهارت؛ تالش برای تغییر
با توجه به موارد عنوان شده شاید بتوان گفت که یکی 
از راهکارهای مقابله با مدرک گرایی افراطی، تالش برای 
تغییر نگرش خانواده ها، مدلسازی اشخاص موفق و معرفی 
افراد کارآفرین جهت ترغیب جوانان و نوجوانان به انتخاب 
رشته و مهارت با توجه به نیازها و عالیق ایشان است. از 
طرف دیگر مسئله ارائه تسهیالت و حمایت های اقتصادی 
و سیاست گذاری درست می تواند در این زمینه بسیار 
کارساز باشد و باعث تغییر نگرش جامعه گردد. در این 
راستا می توان از طرح ایران مهارت به عنوان یک طرح 
ملی یاد کرد که به تصویب و تفاهم بین سازمان فنی و 
حرفه ای و آموزش و پرورش رسیده است. بر اساس این 
طرح که شامل 500 زیرمجموعه در رشته فنی می باشد، 
بایست  می  خود  های  عالقمندی  طبق  آموزان  دانش 
یک یا چند مهارت را برگزیده و در طول مدت تحصیل 
را  آن  تعیین شده  ساعات  و  استاندارد  متوسطه طبق 
ایران مهارت تالش دارد  بیاموزند. به این ترتیب طرح 
تا دانش آموزان را از محفوظات کتاب های درسی خارج 
نماید و مهارت های مورد عالقه دانش آموزان را بصورت 
عملی به ایشان آموزش دهد. در پایان نیز گواهینامه پایان 
دوره برای دانش آموزان صادر می شود که بعنوان اولین 
رزومه کاری معتبر آنان برای ورود به بازار کار محسوب 
می شود که این امر می تواند در توسعه کار افرینی و 

ایجاد انگیزه بسیار موثر باشد.5

www.aryatehran.com 5- طرح ایران مهارت چیست؟
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مدرک  مثال  کسی  اگر  که  کرد  ادعا  می توان  واقع  در   
دانشگاهی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی رشیف 
که از بهرتین مدرک ها در کشور به شامر می آید، داشته 
باشد شاید نتواند به راحتی کسی که مدرک درجه دو فنی 
و حرفه ای را کسب کرده در خارج از کشور مشغول بکار 

می شود!
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جامعه

اقتدارگرایی ایرانی برخالف آنچه بعضی تصور می کنند، رضورتا یک پدیده دولتی نیست بلکه 
در ناخودآگاه فرهنگ عمومی، جاری و فعال است. نه تنها عامه مردم بلکه قرش عظیمی از 
تحصیل کرده های ایرانی اعم از اساتید دانشگاه، مهندسان و پزشکان، خصایص اقتدارگرایی 
را بدون آنکه خود معرتف باشند در افکار و رفتار خود حمل می کنند. از این رو خروج از 
اقتدارگرایی با ترجمه چند کتاب، برگزاری تعداد میتینگ سیاسی و ایراد سخرنانی به دست منی 

آید.

 سریع القلم محمود. اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، انتشارات فرزان روز، چاپ ششم، 1392، ص 9 
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از طبابت محسوب می شود. آن چه بیشتر محل نقد 
است فاصله ای است که بین پزشکان و بدنه جامعه به 
وجود آمده است. فاصله ای که در بدرفتاری، نگاه از باال 
و یا بعضا هتاکی پزشکان ریشه دارد. کما اینکه پیش 
از این جامعه پزشکی به شدت نسبت به "در حاشیه" 
ساخته مهران مدیری واکنش نشان داده بود. با این حال 
مکفی  تالش  عدم  و  انتقادها  گرفتن  نادیده  شاهدیم، 
جهت رفع نواقص موجود چون بومرنگی به سمت جامعه 
پزشکی بازگشته است. به بیانی دیگر تکبر و اقتدارگرایی 
جامعه پزشکی نیز در پدیدآمدن کتابسوزی بدون دخل و 
تصرف نبوده است. برخوردهای سرد، غیرمحترمانه، نبود 
درک متقابل از شرایط بیمار، دریافت رشوه و ... گرچه 
قابل تعمیم به همه جامعه پزشکی نیست با این حال 
زمینه بی اعتمادی جامعه را فراهم آورده است. بنابراین 
نه فقط آیت اهلل تبریزیان یا دیگرانی چون او، مهم ترین 
تهدیدات در برابر پزشکی مدرن محسوب نمی شوند بلکه 
این خال کم کاری یا ناکارآمدی جامعه پزشکی است که 
با اندیشه امثال تبریزیان پرمی شود. به عنوان نمونه به 
جهت فعالیت در یکی از مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی 
کشور شاهد آن بودم که جدا از مقاالت حتی پایان نامه 
های مقطع تخصص پزشکی ساختگی بودند. در حقیقت 
خود  بلکه  شد  نمی  آوری  جمع  بیماران  از  اطالعاتی 
دانشجو یا دیگرانی اطالعات ساختگی را به عنوان پایان نامه 
ارایه می کردند. جالب آنکه در مواردی استاد راهنما یا 
مشاور نیز در جریان امر بودند با این حال برای رفع این 
مشکل اقدامی عینی صورت نمی گرفت. با این تفاسیر 
شاهدیم که بسیاری از ایشان "در حاشیه" را نکوهیدند یا 
آیت اهلل تبریزیان را مرتجع خواندند. بیراه نیست بگوییم 
بسیاری از تحصیل کردگان جاه طلبی و اهمال کاری 

خود را پشت کتاب سوزی پنهان کرده اند.

ارتجاع دانشگاهیان
دکرت رسیع القلم معتقد است: "در فرهنگ متمرکز و قدرت محور 

مانند نظام اقتدارگرا، اگر تغییر و اندیشه های تغییر در راستای 

حفظ منافع اقتدارگرایان نباشد رصفا در حد کتاب و سخرنانی باقی 
خواهد ماند."2

2- سریع القلم محمود. اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، انتشارات فرزان روز، چاپ ششم، 
1392، ص 17

ماجرای ارتجاع
درباره اقتدارگرایی در فرهنگ ایرانی

 با نگاهی به کتاب سوزی آیت الله عباس تربیزیان

فیلم کوتاه است اما داستان آن بلند. مردی با کتاب در 
میانه جماعتی ایستاده است. مردان و زنانی که با گوشی 
های مدرن تلفن همراه در حال فیلم برداری از واقعه 
کتابسوزی هستند. جماعت به دستان مردی که پدر طب 
اسالمی می خوانندش، خیره می نگرند. شواهد و قرائن 
نشان از وقوع ماجرایی دارد. در میان ذکر و صلوات کتابی 
به آتش کشیده می شود: هاریسون.1 از ابتدا روشن بود که 
در سایه توسعه شبکه های اجتماعی در زمانی اندک فیلم 
این حادثه دست به دست گردیده و بسیاری از شهروندان 
آن را خواهند دید. در حالی که طرفداران طب اسالمی 
بر پایان سلطه پزشکی غربی شاد بودند، بخش متجدد و 
دانشگاه رفته کتاب سوزی را اقدامی ارتجاعی خواند. از 
آنچه در این مدت بین مخالفین و موافقین رد و بدل شد 
می گذرم. در این نوشتار تالش دارم تا از زاویه ای دیگر 
به بحران اقتدارگرایی و بحران بی اعتمادی برآمده از آن 

نسبت به جامعه پزشکی بپردازم. 

اقتدار پزشکی یا سالمت عمومی مسئله این است
به باور نویسنده رواج و پذیرش خرافات در دوران مدرن 
تا حدی ریشه در اقتدارگرایی تحصیل کردگان دارد تا 
رفتار و گفتار کسانی چون آیت اهلل تبریزیان یا دکتر 
روازاده. در حقیقت هریسون در زبانه های آتشی سوخت 
ناکارآمدی جامعه  و  اقتدارگرایی  از جهل در  بیش  که 
پزشکی ریشه دارد. می بایست روشن گردانم که مقصود 
از ناکارآمدی الزاما ناکارآمدی در حرفه پزشکی نیست. 
بخشی  فقط  غلط  یا  تشخیص درست  دیگر  به سخن 

1- از کتب مرجع پزشکی بویژه متخصصین طب داخلی محسوب می شود

سپهر ساغری
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تاسیس  برای  این سطور حدود 6 سال است که  راقم 
شرکتی دانش بنیان در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی 
فعالیت می کند. در این مدت فراز و فرودهای بسیاری 
از سر گذرانده ام و از پیچ و خم این جاده باریک و پر دست انداز 
آگاهم. پس از فراز و فرودهای بسیار، از حدود 2 سال پیش 
تیم نیماد با محوریت استفاده از فناوری های نوین چون 
هوش مصنوعی، بالک چین و ...  جهت طراحی و تولید 
تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 
شریف آغاز به کار کرد. در همین راستا جهت ارزیابی 
پزشکی  جامعه  با  پیش  از شش سال  شرایط صنعت، 
بویژه متخصصین آسیب شناسی بالینی، خونشناسان و 
سرطان شناسان در ارتباط هستم. آشکار است که رایزنی 
با متخصصین هر حوزه دید بهتری نسب به شرایط حاکم 
با این حال و  بر آن صنعت به کارآفرینان خواهد داد . 
برخالف تصور اولیه اینجانب استقبال چندانی از طرح های 
نیماد به عمل نیامد. آن هم در برخورد با اکثریت تحصیل 
کردگانی که دست کم مدرک دانشگاهی ایشان تخصص 
در یکی از گرایش های پزشکی بود. به عنوان نمونه وقتی 
خدمت یک پزشک فوق تخصص خون در رشت رسیدم 
در مورد تالش نیماد جهت بکارگیری هوش مصنوعی به 
منظور تشخیص سلول های طبیعی و سرطانی صحبت 
کردم با این حال آقای دکتر در واکنشی دور از انتظار و 
با چهره ای برافروخته فرمودند: "چرا هوش مصنوعی؟ 
تکمیلی  توضیحات  برغم  هستیم؟"  ق  ا  ل  چ  ما  مگر 
بنده مبنی بر کمک تشخیصی بودن محصول، ایشان به 
تمسخر انجام چنین فعالیت هایی در کشور پرداختند. 
نیز وقتی بروشوری جهت معرفی جزیی تر  نهایت  در 
محصول تقدیمشان کردم با یک دست از بنده گرفتند 
و با دست دیگری به گوشه اتاق پرت کردند!!! در موردی 
های خصوصی  بیمارستان  بزرگترین  از  یکی  به  دیگر 
کشور در تهران مراجعه کردم. ضمن معرفی خود و نیماد 
پاتولوژیست محترم  با  مالقات  وقت  تعیین  درخواست 
را مطرح کردم. دقایقی بعد سوپروایزر محترم فرمودند 
جناب دکتر با طرح آشنایی دارند و فرمودند نیازی به 
انجام این کار نیست و ما خود می توانیم کار تشخیص 
را انجام دهیم!!! به هر روی بدون توفیق در زیارت ایشان 
خدمت پاتولوژیست دیگری رسیدم ایشان فرمودند انجام 
خواهد  پزشکی  جامعه  تضعیف  موجب  چنین طرحی 
است  پزشک  تخصص  در  تشخیص  که  حالی  در  شد 

آقای دکرت در واکنشی دور از انتظار و با چهره ای برافروخته 
فرمودند: "چرا هوش مصنوعی؟ مگر ما چ ل ا ق هستیم؟" 
برغم توضیحات تکمیلی بنده مبنی بر کمک تشخیصی 
بودن محصول، ایشان به متسخر انجام چنین فعالیت هایی 
در کشور پرداختند. در نهایت نیز وقتی بروشوری جهت 
معرفی جزیی تر محصول تقدیمشان کردم با یک دست از 
بنده گرفتند و با دست دیگری به گوشه اتاق پرت کردند!!! 

جامعه
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و نه ربات. بگذریم که توضیحات بنده مبنی بر کمک 
تشخیصی بودن دستگاه راه به جایی نبرد و در نهایت 
ایشان بنده را عامل جمهوری اسالمی خواندند! راقم این 
سطور که میانه چندانی با ناامیدی ندارد به سراغ افراد 
صاحب عنوان دیگری رفت. یکی از این افراد که صاحب 
کرسی استادی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز هستند 
دوران تحصیل خود را در آمریکا سپری کرده اند و در 
کشور فعالیت های پژوهشی قابل توجهی دارند. زمانی که 
خدمت ایشان رسیدم و از طرح تشخیص سلولی گفتم 
ایشان بسیار صریح فرمودن که اعتمادی به این دست 
فعالیت ها ندارند و عموما کالهبرداری می دانند! خدمت 
ایشان عرض کردم که آنچه مطرح کردم در حدود ایده 
است و قصد داریم به کمک صاحب نظرانی چون شما به 
آن عینیت ببخشیم. ایشان در کمال خونسردی فرمودن 
در حدود ساخت "اسباب بازی" فعالیت خوبی است! اما 
برای تشخیص خیر. عرض کردم شواهد و قرائن نشان از 
امکان پذیر بودن اجرای چنین طرحی در داخل کشور 
را می دهد. چرا پیش از انجام آن قضاوت کنیم؟ ایشان 
فرمودند: "شما ژاپنی نیستید. به شما اعتماد ندارم. ژاپنی 
ها برای کشور و ملت خود دل می سوزانند اما شما نه."  
گرچه معدود نفراتی از متخصصین امر در رشت، تهران 
و دیگر نقاط کشور افتخار همکاری داده اند با این حال 
درصد قابل توجهی با بی اعتمادی و پیش فرض های دور 
از انتظار نظیر کالهبرداری، عاملیت جمهوری اسالمی 
برخورد  تیم  سرپرست  عنوان  به  بنده  با  این  مانند  و 
کردند. نکته قابل ذکر دیگر وجود دستگاه های بسیار 
پیشرفته در زمینه تشخیص سلولی در سطح جهان است. 
تجهیزات بسیار مدرنی که در محدوده قیمتی چند ده تا 
چند صد هزار دالر قرار دارند و از کشورهایی چون آمریکا 
و سوئیس تا هند و چین در طراحی و ساخت آن دخل و 
تصرف دارند. با این حال متاسفانه به نظر می رسد نه فقط 
سالمت جامعه برای دانشگاهیان ما از اولویت چندانی 
برخوردار نیست که حتی در تشخیص منافع بلندمدت 
صنف خود نیز ناتوان اند. به بیانی روشن تر اگر نیماد یا 
هر مجموعه ای دیگر در کشور نتواند چنین دستگاهی 
را در داخل تولید کند نتیجه امر بسیار روشن خواهد بود. 
چون بسیاری اقالم دیگر که در داخل تولید نمی کنیم ما به ازای 
پرداخت دالرهای نفتی کاالهای مدرن وارد خواهیم کرد. 

این مهم نتیجه محتوم تحلیل نادرست کسانی است که 
شوربختانه ارتجاع خود را پشت مدرک دانشگاهی پنهان 
کرده اند. ایشان هریسون، دیویدسون و بسیاری کتب 
دیگر را خوانده اند. از دانشگاه های برتر کشور یا حتی دنیا 
فارغ التحصیل شده اند با این حال منافع شخصی خود 
را بر منافع جمعی ترجیح می دهند. چندان بیراه نیست 
بگوییم خطر ایشان از امثال آیت اهلل تبریزیان به مراتب 
بیشتر است. ایشان عموما افراد دنیا دیده ای هستند. 
پوشش فاخری دارند. در کالم بسیار مدرن به نظر می رسند. 
با این حال در باور و رفتار ایشان تفکرات ارتجاعی موج 
می زند. باری، به نمونه دیگری اشاره می کنم تا حدود 
فعالیت و نقش آفرینی جامعه پرشکی روشن تر گردد.3 
شهریور ماه سال جاری خدمت ریاست بخش رادیولوژی 
یکی از بیمارستان های قطب ترومای کشور در تهران 
رسیدم. پس از چند بار مراجعه حضوری و عدم توفیق 
در زیارت آقای دکتر که دستی در سیاست هم دارند، 
در نهایت افتخار شرفیابی نصیبم شد. با ایشان در مورد 
توانمندی هوش مصنوعی و امکانات موجود در کشور 
جهت پیاده سازی طرح های نیماد صحبت کردم. مشخصا 
در مورد امکان تشخیص اولیه 4MS. عرض کردم حوزه 
تشخیص از راه دور برای کشوری پهناوری چون ایران چه 
میزان حائز اهمیت است و چرا معتقدیم چنین طرحی 
گرهی از گره های متعدد کشور باز می کند. پاسخ ایشان 
کوتاه اما عمیق بود: "تشخیص، دامین )حوزه( ما پزشکان 
است”. سپس فرمودند: "شاید بتوانیم در وقت دیگری 
صحبت کنیم چون در حال حاضر بسیار مشغولم." گرچه 
از شهریور تا آذر تقریبا هر هفته با دفترشان تماس گرفتم 
و چند بار حضوری مراجعه کردم با این حال هر نوبت 
منشی محترم از گرفتاری جناب دکتر فرمودند... شواهد 
و قرائن هم تایید می کند که بسیاری از ایشان گرفتارند. 

خاصه آنانی که مشغول ساخت و سازند.
متام دردرس ما به خاطر کسانی است که خرده معلوماتی 
از یک حوزه دارند و وارد آن حرفه می شوند. در سال های 
اخیر دیده شده پزشکان، رسمایه داران، بانک ها و ارگان های 
مختلف که هیچ اطالعاتی از حوزه ساخت وساز مسکن 
ندارند، وارد این کار شده اند و متاسفانه هیچ نهادی هم 

3- تاکید می کنم منظور نویسنده کلیت جامعه پزشکی نیست بلکه روند مسلط و غالب 
مورد نقد راقم این سطور است.

4- ام اس )Multiple Sclerosis( نوعی بیماری خودایمن و شایع در زنان جوان است
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با آن ها مقابله منی کند... طبق آمار و ارقام 
اعالم شده از سوی مسئوالن مرتبط، ساالنه 
در  تومان  هزارمیلیارد   1٤٠ تا   1٣٠ حدود 
بخش ساخت وساز شهری و صنعتی کشور 
دیگر  روایتی  به  می شود.  رسمایه گذاری 
میان ٣  در  مسکن  بخش  در  رسمایه گذاری 
حساب  به  رسمایه گذاران  محبوب  صنعت 
بیکار  هم  دولت  اما  راستا  این  در  می آید. 
ننشسته و بنا دارد هر  سال 12  هزار میلیارد 
تومان وام برای ساخت مسکن در کالنشهرها 
پرداخت کند. متام این ظرفیت ها اکنون در 
تنها هرنشان  که  گرفته  قرار  اختیار قرشی  
به  و  دارند  اختیار  در  که  است  رسمایه ای 

سمت این بازار هجوم آورده اند.۵

در  که  است  تامل  قابل  بسیار  مهم  این 
در صنعت  غیرمتخصص  افراد  میان خیل 
مشاهده  قابل  هم  پزشکان  نام  ساختمان، 
است. همان پزشکانی که میانه چندانی با 
همکاری یا سرمایه گذاری در حوزه ساخت 
تجهیزات پزشکی ندارند! بی جهت نیست 
که در هر شهر تقریبا همه می دانند کدام 
پزشک در کجا مشغول ساخت و ساز است 
نامه های  پایان  بر روی  اما کمتر پزشکی 
ساخت  و  طراحی  جهت  دکتری  یا  ارشد 
یک نرم افزار یا سخت افزار سرمایه گذاری 
می کند. آشکار است که این درد مختص 
قابل  مشاغل  همه  در  و  نیست  پزشکان 
مشاهده است. مردمانی که به منابع کشور 
به چشم طلبکارانی می نگرند که می بایست 
با سرعت و ولع هرچه بیشتر سهم خود را 
از خان نعمت ایران به دندان بگیرند. به باور 
نویسنده همه اجزا و عناصر موجود در کشور 
به توسعه نیافتگی نزدیک تر است و نباید از 

شرایط کشور تعجب کرد. 

www.tabnak.ir  5- افزایش گرایش پزشکان به ساخت و ساز

افراد  خیل  میان  در  که  است  تامل  قابل  بسیار  مهم  این 
قابل  هم  پزشکان  نام  ساختامن،  صنعت  در  غیرمتخصص 
مشاهده است. هامن پزشکانی که میانه چندانی با همکاری 
یا رسمایه گذاری در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی ندارند! 
بی جهت نیست که در هر شهر تقریبا همه می دانند کدام 
پزشک در کجا مشغول ساخت و ساز است اما کمرت پزشکی 
بر روی پایان نامه های ارشد یا دکرتی جهت طراحی و ساخت 

یک نرم افزار یا سخت افزار رسمایه گذاری می کند. 
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به نظر می رسد برای اولین بار- مفهوم وطن و عشق به آن از عشق به زادگاه و محل 
سکونت فراتر رفته باشد. شفیعی کدکنی استدالل می کند حدیث حب الوطن من االیامن 
ممکن است بوسیله ایرانی ها ساخته شده باشد، زیرا آن ها بیشرت به روابط ارضی، 
نسبت به عرب ها که در درجه اول با اصل و نسب شناسایی می شوند، اهمیت می دهند. 
محمد مفید بافقی، همزمان با مجلسی، در کتاب جامع مفید می نویسد که دلتنگ 
کشور شد و به ایران بازگشته است یا خود مفید که تصمیم به بازگشت به ایران از هند 
گرفت. آن هم برغم آسایش و مهامن نوازی که به شاه جهان آباد نسبت داده بودند. در 
موردی دیگر می توان به کابوسانی، شاعر اشاره کرد. کسی که در زمان اقامت در دربار 
پادشاهی هند احساس دلتنگی می کند و در شعری به نام "اشک های من جاریست تا 

رسزمین ایران را پاک کند" دلتنگی خود را ابراز کرده است.
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هویت ملی پس از اسالم 
نگاهی به هویت ایرانی پس از اسالم

قسمت هفتم

ایران در تاریخ نگاری صفویان
"غیاث الدین خواندمیر" اولین مورخ برجسته صفوی بود. 
او یکی از آخرین مورخان دوره ایلخانی-تیموریان و نوه 
میرمحمد میرخواند بود. میرمحمد میرخواند نویسنده  
تاریخ تاثیرگذار "روضه الصفا" است. غیاث الدین خواندمیر 
در نگارش کتاب "حبیب السیر فی افراد البشر" از سبک 
روضه الصفا و آثار تاریخی مشهوری مانند نظام التواریخ 
از  استفاده  فراوانی  است.  کرده  پیروی  گزیده  تاریخ  و 
تاریخ  در  مشابه  اصطالحات  و  ایران زمین  ایران،  کلمه 
تکمیل شد(  )در سال 1524  سه جلدی حبیب السیر 
در  اصطالحات  این  از  استفاده  در  تکامل  نشان دهنده  
دوره اسالمی است. سایر آثار برجسته این دوره، اشارات 
مکرری به واژه "ایران" داشتند. از این قبیل آثار می توان 
به کتاب های شاه اسماعیل، کتاب های شاه طهماسب، 
)متوفی. 1577(،  روملو  بیگ  از حسن  احسان التواریخ 
روضه الجنان از ابن کربالیی )متوفی. 1589(، ملک شاه 
حسین سیستانی )متوفی. 1619(؛ تذکره المیخانه از مال 
ابا نابی فخرالنظامی )1619(؛ الحسان التواریخ از اسکندر 
بیک روملو )متوفی. 1629(؛ خلد برین از واله اصفهانی 
)متوفی. 1648(؛ و دستور شهریاران از نصیری )متوفی. 
1698( اشاره کرد. محمد مفید بافقی )متوفی. 1679( 
عالوه بر اشارات زیادی که به "ایران" و "عجم" در کتاب 
جامع مفیدی داشته است، به مرزهای مشخص و مجزا 
ایران و همسایگان آن، هند، توران، بیزانس و هم چنین 
کرده  اشاره  هم  ایران  به  سرزمین ها  این  از  تهاجمات 
است. در برخی از این موارد، بافقی دلتنگی مردمی که 
از ایران به هند مهاجرت کرده بودند را توصیف می کند. 
مادری  سرزمین  به  عشق  به جهت  بعدها  که  مردمی 
خود به وطن بازگشتند. او در کتاب جغرافیای تاریخی 
ایران، مختصر مفید، درباره  هویت ایرانی و ویژگی های 
متعدد سرزمین های ایران نظرات خردمندانه ای ارائه داده 
است. بافقی درمقدمه  کتاب خود با اتخاذ الگوی "نذهب 
القلوب" از مصطفوی به ایران، ایران زمین و ایران شهر و 
هم چنین مرزهای زمینی ایران در 20 مورد اشاره کرده 
است. از سوی دیگر، به چهره های برجسته ی اساطیری 
و افسانه ای ایران به عنوان بنیانگذاران شهرهایی در یزد، 
عراق، فارس، آذربایجان و بخش های دیگر ایران اشاره 
می کند. در نهایت، فهرستی ارزشمند از جزیره های ایرانی 
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در قسمت پیشین هویت ملی پس از اسالم به بررسی این 
مهم در عصر مغول و تیموری پرداختیم. در این قسمت 
مفهوم هویت ملی در عصر صفوی را مورد ارزیابی قرار 

می دهیم.1

هویت شیعه ایرانی در زمان صفویان
ایران در دوران صفویان بار دیگر وحدت سیاسی خود را به 
دست آورد و هویت مذهبی متفاوتی به خود گرفت. بویژه 
از آن جهت که تشیع مذهب جدید دولت شده بود و پس 
از آن نقش بسیار مهمی در بازسازی هویت ملی-مذهبی 
امپراتوری  این، ظهور  بر  عالوه  کرد.  ایفا  ایرانیان  برای 
صفوی با ظهور امپراتوری عثمانی در غرب آسیا و شمال 
ازبک در  امپراتوری  امپراتوری مغول در هند و  آفریقا، 
آسیای مرکزی همزمان بود. همه ی این امپراتوری ها پیرو 
اسالم سنی بودند. شکل گیری این ساختارهای سیاسی 
به ایجاد هویت سیاسی و متمایز شیعه ایرانی در میان این 
سیاست ها و هم چنین به گسترش تسلط زبان فارسی در 
اکثر کشورهای اسالمی کمک کرد. به ترتیبی که ادبیات 
فارسی از آناتولی تا آسیای مرکزی و شبه قاره هند رواج 
پیدا کرد. در زمان حکومت صفویان، اقداماتی به منظور 
همخوانی سنت های مذهبی و قومی- ملی صورت گرفت. 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از 
* منبع

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

زهرا ناگهی
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در خلیج فارس و دریای عمان برای خوانندگان فراهم 
می کند. به طور متوسط اصطالح ایران و مفاهیم مرتبط 
با آن در هر یک از آثار تاریخی باال در 62 مورد استفاده 
شده است. قابل توجه است که از آغاز روابط بین ایران و 
غرب در این دوره، مقامات ایرانی تمایل داشتند تا فرهنگ 
و تمدن متمایز خود را به عنوان فرهنگی منحصربه فرد و 
برتر نسبت به دیگران، از جمله کشورهای غربی، در نظر 

بگیرند.

 

هویت ملی و مذهبی
در شکل گیری  دین  نقش  که  نظرات کسانی  برخالف 
هویت ملی را انکار می کنند، می توان به این نکته اشاره 
کرد که کلیساهای محلی در اکثر جوامع اروپایی نقش 
مهمی در ایجاد و حفظ مفهوم هویت ملی، به ویژه در 
دوران بحران های اجتماعی و سیاسی، ایفا می کند. اریک 
هابسبام استدالل می کند، اگرچه مذهب ممکن است به 
عنوان رقیبی برای میهن دوستی در جذب افراد وفادار 
ظاهر شود با این حال در حقیقت به عنوان واسطه ای 
برای میهن دوستی در هر دو دوره ی پیشامدرن و مدرن 
او همکاری زرتشیان در شکل گیری  عمل کرده است. 
هویت ملی ایرانی در دوره  ساسانیان و نقش تشیع در 
بیان  فرآیند  این  از  مثالی  عنوان  به  را  صفویان  زمان 
ایرانی  به همزیستی سنت های  می کند. شواهدی که 
و شیعه اشاره می کند شامل استفاده از عناوین مرکب 
مذهب شیعه و هویت ایرانی بوسیله شاه صفوی، انتشار 
شجره نامه برای امامان به عنوان نوادگان مادری آخرین 
شاه ساسانی، طرح سنت حب الوطن من االیمان، انتشار 
می شود.  داده  نسبت  امامان  به  که  مختلف  سنت های 
و  ایرانی  تشریفات سال جدید  برای  موارد  این  تمامی 
آیین همراه آن مشروعیت مذهبی فراهم می کند. باید در 
نظر داشت شاهان صفوی خود را "سگ ضریح علی" امام 
اول شیعیان می نامیدند، در حالی که فرض می کردند 
عنوان شاهنشاه ایران )شاه شاهان( را دارند. باید به خاطر 
داشت که عنوان شاه ایران بوسیله حاکمان آق قویونلو 
)اجداد مستقیم صفویان( استفاده می شد. آن ها خود 
را به عنوان جانشینان شاهان اسطوره ای ایران باستان 
)فریدون، جمشید و کی کاووس( معرفی می کردند. حتی 
سلطان های عثمانی، در زمان اشاره به شاهان آق قویونلو و 
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صفوی، عناوینی از قبیل "شاه ایران زمین"، "سلطان ایران 
زمین"، "شاه شاهان ایران"، "فرمانروای پارس"، "صاحبان 
جالل جمشید و چشم انداز فریدون و خرد دارا" استفاده 
می کردند. آن ها شاه اسماعیل را با این عناوین خطاب 
و  وارث جمشید  و  پارسی  زمین های  "شاه  می کردند: 

کیخسرو". 

ریشه مادری و ایرانی امامان
با  امامان  پیوند  نظریه   ایران،  در  تشیع  گسترش  با 
ساسانیان )ریشه مادری( رواج یافت. شیعیان ایرانی به 
سوم،  یزگرد  مادری  نوادگان  عنوان  به  امامان  دودمان 
آخرین پادشاه ساسانی، افتخار می کنند. طبق سنن، امام 
چهارم شیعه )علی بن حسین، حضرت سجاد( فرموده 

است: 
"من افتخار می کنم که از تبار پدری به امام حسین، از 
قبیله  قریش )نجیب ترین قبیله  عرب( و از تبار مادری به 

شاهزاده شهربانو پیوند دارم." 
شهربانو کسی است که پیامبر او را نجیب ترین فرد از 
مردم غیر عرب خواند. ازدواج شاهزاده ایرانی با امام سوم 
به عنوان رویدادی دراماتیک بیان شده است که در زمان 
خلیفه ی دوم، عمر، اتفاق افتاده است که در آن شاهزاده، 
دختر یزدگرد سوم، در میان غنیمت های جنگی ارتش 
عرب معرفی می شود. در لحظه ای مهم زمانی که »عمر 
بازار برده ها می دهد، امام  دستور فروش شاهزاده را به 
علی در صحنه حاضر می شود  و به حکم نبوی "فروش 
فرزندان سلطنتی در اسالم" را ممنوع می کند. هنگامی 
را تحت سرپرستی سلمان  او  امام علی موفق شد  که 
فارسی )یار افسانه ای و فارسی پیامبر( درآورد تا مقدمات 
ازدواج شهربانو با مردی به انتخاب خود شاهزاده را فراهم 
کند. شهربانو انتخاب کرد که با امام حسین ازدواج کند و 
چهارمین امام شیعه را به دنیا آورد. در این روایت خیالی، 
)مهدی،  دوازدهمین  تا  امام  چهارمین  از  امامان  تمام 
ساسانی  شاه  آخرین  مادری  نوادگان  زمان(  فرمانروای 
اختراع  دودمانی  هم  صفویان  که  کنید  توجه  هستند. 
کردند که آن ها را با امامان پیوند داده است. آن ها اعتقاد 
دارند که در این روایت تبارشناسی ایرانی صفویان مهم 

است.
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مخرج  با  طوری  به  را  عربی  لغات  زیرا  بیاورد،  در  تحریر  رشته  به  کتابی  که  بود  مقامش  کسر  نصراهلل  سید 
صحیح  اصیل استعمال می کرد که شک و تردیدی از فضل و معلومات خود در فکر مستمعین باقی نمی گذاشت. 
هر چند او کلمات و جمالت را خیلی آهسته و شمرده ادا می کرد ولی از لحاظ منطق و بدیع و قوانین صرف 
چون  بیاورد.  وارد  او  به  ایرادی  کوچکترین  توانست  نمی  ارض  کره  اللغه  فقه  علمای  از  یک  هیچ  نحو،  و 
ودر  است  گوهر  سکوت  است،  زر  سخن  »اگر  که:  بود  داده  قرار  خویش  سرمشق  را  جمله  این  نصراهلل  سید 
صورت اجبار و یا برای استفاده دیگران، حرف را باید هفت مرتبه در دهان مزه مزه کرد و بعد به زبان آورد.«

بریده ای از داستان کوتاه میهن پرست اثر صادق هدایت

سید نصراهلل کسر مقامش بود
به مناسبت 28 بهمن زادروز صادق هدایت

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و دوم، بهمن 1398












