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بنابر گزارش مرکز آمار ایران، رسانه کار مفید در ایران از پاکستان و افغانستان کمرت است. 
مركز پژوهش های مجلس می گوید ساعات كار مفيد در ايران در خوشبينانه ترين حالت در 
هر روز حداکرث 2 ساعت است كه ميزان هفتگی آن به بيشرت از ١١ ساعت منی رسد. برخی 
آمارهای ديگر اين شاخص را ٦ تا ٧ ساعت در هفته برآورد كرده اند. از جمله گزارشی تحقیقی 
تحت عنوان »بررسی وضع بهره وری در ایران و برخی کشورهای آسیایی« با استناد به آمار 
مجامع علمی می گوید ساعات کار مفید در ژاپن ٤9 تا ٦0 ساعت در هفته است. این رقم در 
کره جنوبی به ٥٤ تا ٧2 ساعت در هفته و در آمریکا به 3٦ تا ٤0 ساعت در هفته می رسد. این 

درحالی است که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران ٦ تا 9 ساعت است.

ژاپنی ها ٥ برابر ایرانی ها کار می کنند
www.fararu.ir

سخن آغازین
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در  کار  ساعات  به  مرتبط  آمارهای  به  اجمالی  نگاهی 
نسبت  عمومی  فرهنگ  رویکرد  دهنده  نشان  کشورمان 
به این مقوله مهم اجتماعی است. ظاهرا ما ایرانیان میانه 
چندان خوبی با کار و کوشش نداریم. کار آن هم در معنای 
مدرن خود که قویا با صنعتی شدن مرتبط است عقبه 
ایرانی ها کارهای  ایرانیان ندارد.  چندانی در فرهنگ ما 
سخت را دوست نمی دارند. دوست دارند کار نکرده درآمد 
داشته باشند و به همین خاطر داللی را پر دوست می دارند.1 
آن چه از تاریخ کشور و تحقیقات مختلف برمی آید، مبین 
آن است که اقتصاد ایران در طول سالیان، اقتصادی وابسته 
به کشاورزی بوده و با اقتصاد صنعتی میانه ای نداشته 
است. خودمان راه صنعتی شدن را طی نکردیم و هر چه 
بوده در نتیجه واردات اجناس و تجهیزات غربی در ازای 
فروش نفت حاصل شده است. پس عجیب نیست که گوش 
و چشممان با این مقوله بیگانه بوده باشد. فقط زمانی که 
توپ های روسی شلیک شدند رشته خواب غفلت ما پاره 
شد. از آوار عهدنامه گلستان و ترکمانچای دانستیم که با 
شمشیر به جنگ توپ نمی روند. ما خیلی باور نداشته و 
نداریم که "اگر امثال مادام کوری پنجاه سال در طویله 
زحمت نکشیده بودند، اگر کارگران از مرد و زن و بچه، 
در روز هفده ساعت در کارگاه کار نمی کردند، اگر دزدان 
دریایی برای دزدیدن و تجارت و قتل و غارت دور آفریقا 
را پارو نمی زدند و تا چین نمی رفتند، اگر سربازانشان با 
جسارت در اقصی نقاط عالم پیاده نمی شدند، اگر متفکران 
و مخترعان شان تمام لحظات خود را وقف درک و فهم 
صنایع نمی کردند و به جامعه هدیه نمی دادند، اگر دولت 
مردان از صنعت و علم و اختراع و فعالیت دفاع نمی کردند، 
اگر تجار با جسارت و صاحبان صنایع با جرات و حسابگری 
و با تمام طاقت کار نمی کردند، اگر لوتر و کالون این کار را 
تقدیس نمی کردند و اگر هزاران اگر دیگر اتفاق نمی افتاد، 
صنعتی به دست کسی نمی آمد که به نوبه خود تحوالت 

ایجاد کند."2
1- رضاقلی علی، جتمعه شناسی نخبه کشی، تهران، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص 91

2- همان، ص 146
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سپهر ساغری

برنده باش
درباره فرهنگ کار در جامعه ایران

 با نگاهی به استقبال عمومی از مسابقه برنده باش

سخن آغازین
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صادرات نفت در برابر واردات تجهیزات
و  قاجار  امیرکبیر در دوره ی  و  تالش های عباس میرزا 
رضاشاه و محمدرضاشاه در عصر پهلوی مهم ترین اقدامات 
در جهت صنعتی کردن کشور بودند که عموما به جهت 
رویکرد اصالحات از باال پشت سد ضعف فرهنگی مفرط در 
بدنه جامعه و دستگاه حاکمیت گرفتار آمدند. رویای توسعه 
یا با قتل امیر تا مدتی به فراموشی سپرده شد و یا در عصر 
پهلوی امرانه در کنار ورود تجهیزات و ساخت کارخانجات، 
چادر از سر زنان کشیده شد تا آنچه از تجدد و صنعتی شدن، 
که هر یک در کنه خود کار زیاد اعم از فکری و یدی را می 
طلبد، به ما رسیده باشد پوسته و ظاهر امر باشد و الغیر. به 
این ترتیب بدون کار فکری و بدون توجه به اهمیت تقدم 
تغییر فرهنگی بر تغییر صنعتی، تجهیزات و یا حتی سبک 
زندگی را وارد کردیم اما در عمل شاهد بودیم و هستیم که 
این قبا به تن جامعه ایران گشاد است. خروجی این "میان 

بر" آن شد که پس از سال ها کار در حوزه صنعت خودرو 
"پژو آر دی" تولید کنیم که از درون پیکان بود و از بیرون 
پژو. همین نمونه خود گواه تقدم تغییر فرهنگ بر صنعتی 
شدن است. در حقیقت آبشخور صنعت، فرهنگ است و تا 
زمانی که فرهنگ به بالندگی الزم نایل نگردد در دیگر حوزه 
ها هم تغییرات سطحی و گذرا خواهند بود. همان طور که 
در حوزه ی اندیشه تقریبا در کلیه زمینه ها و در بین اکثریت 
مردم به پژو آر دی شباهت داریم. در کالم و ظاهر امر دختر 
و پسر فرقی ندارند در باطن و عمل حتی دوچرخه سواری 
زنان محل بحث است. به بیانی دیگر در ظاهر ممکن است 
لباس های مد روز را بپوشیم اما در عمل باورها و رفتارهای 
قرون وسطایی داشته باشیم. این ذهنیت معتقد است که 
می توان و باید به صنعتی شدن، به روشنفکری، به ثروتمند 

شدن و ... "میان بر" زد.

سخن آغازین
ت 1398
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در حقیقت آبشخور صنعت، فرهنگ است و تا زمانی که 
فرهنگ به بالندگی الزم نایل نگردد در دیگر حوزه ها هم 
تغییرات سطحی و گذرا خواهند بود. هامن طور که در 
حوزه ی اندیشه تقریبا در کلیه زمینه ها و در بین اکرثیت 
مردم به پژو آر دی شباهت داریم. در کالم و ظاهر امر 
دخرت و پرس فرقی ندارند در باطن و عمل حتی دوچرخه 

سواری زنان محل بحث است.
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برنده باش؛ مناینده فرهنگ کار در ایران
مجموعه  کار  فرهنگ  نوبل  و  اسمیت  تعریف  اساس  "بر 
رفتارهای درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان است که 
برای توسعه و موفقیت در سازمان رضوری است. همچنین 
کالرک معتقد است فرهنگ کار رعایت نظم در انجام کارها، 

سخت کوشی و رصفه جویی در مرصف کاال است."3
حال می توانیم از خود بپرسیم این تعاریف چه میزان با 
فرهنگ جامعه ما سنخیت دارد؟ افکار و رفتار بدنه ی جامعه 
ایران با توسعه، تالش برای موفقیت سازمان، سخت کوشی، 

نظم، صرفه جویی در مصرف کاال چه نسبتی دارد؟
االن بیشرت نتایج و مزایای کار مثل پایگاه اجتامعی و درآمد 
مهم است و نه نفس کار. پزشک می شود چون درآمدش 
خوب است نه اینکه استعدادش را دارد، اصال طرف خون می 
بیند غش می کند! وکیل می شود چون درآمد و پرستیژش 
خوب است حتی اگر پیش از این توانایی نداشته است که 
از خودش هم دفاع کند! در مورد مشاغل آزاد هم همینطور 
است. مثال می گویند امروز نان در موبایل فروشی است، فردا 
در لبتاپ فروشی پس فردا در… موضوع برایش فی نفسه 
مهم نیست پول و پرستیز و مد مهم است. نتیجه اینکه افراد 
در شغل های خودشان تخصص ندارند و کار را هم درست 

انجام منی دهند. در نتیجه تولید ملی لطمه می بیند.4
همان قدر که گمان می کنیم با واردات ادوات و تجهیزات 
مختلف صنعتی می شویم که با توسل به کالم و سخن 

3- احمدی سیروس، بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن، جامعه شناسی کاربردی، 
سال بیست و سوم، شماره پیاپی 46، شماره دوم، تابستان 1391، ص 22

4- فرهنگ کار، گفتگویی با دکتر علی انتظاری مدیر گروه جامعه شناسی در دانشگاه عالمه 
www.jameeirani.ir طباطبایی

رانی باور داریم روشنفکریم. در همین مسیر بخت آزمایی و 
حضور در برنده باش معنا و ارزش می یابد. فقط چند سوال 
تا چند میلیون تومان برنده شدن. نویسنده مسابقه هایی 
از این دست را به ویژه به عنوان سرگرمی نفی نمی کند 
با این حال نقد اصلی را متوجه رویکرد عمومی و استقبال 
جامعه می داند. رویکردی که در همه حوزه ها من جمله 
موارد یادشده تا حوزه هایی که با کار و کوشش بسیار چون 

کارآفرینی، رخنه کرده است؛ تالش کم و مزد بسیار! 
روحانیت معزز که مردم به عنوان یک مرجع فکری به آن 
ها نگاه می کنند هم همین طور. با اینکه اینقدر از امئه 
نقل شده و سیره شان هم این بوده است اما روحانیون ما 
خودشان که اهل کار یدی نیستند، در منابر هم ما کمرت در 
مورد آموزه های دینی در مورد کار و رزق حالل و… مطلب 
می شنویم. در یک پایان نامه ای ما آمدیم کتاب های درسی 
را در مورد مضامین فرهنگ کار تحلیل محتوا کردیم. جالب 
است بدانید که کمرتین تاکید بر فرهنگ کار در کتاب های 
معارفی و بیشرتین تاکید بر کار در کتاب های انگلیسی شده 
بود. هامنطور که گفتم چون انگلیسی زبانان کار را به عنوان 

یک ارزش می دانند.5
با این حال مادامی که کار و تالش در فرهنگ عمومی جامعه 
از طریق آموزش و پرورش، نهادهای دانشگاهی و مراجع 
دینی و عقیدتی نهادینه نشود و از سوی بدنه جامعه اهمیت 
کار و خدمت رسانی به جامعه و به تبع آن درآمدزایی مورد 

پذیرش قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. 
5- همان

6
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"خودت باش، به خاطر کسی که هستی، مطمنئ باش ... 
هرگز خودت را با عقیده یک مرد که یک رهرب چگونه 

باید باشد، تطبیق نده." 
هیالری ژنگا، موسس و مدیر کارخانه تولیدی ترانکت

7 Challenges Women Entrepreneurs Face (and How to Overcome Them)
www.businessnewsdaily.com
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در حال حاضر بیش از 11 میلیون شرکت یا کسب و کار 
آمریکایی بوسیله زنان اداره می شود. براساس داده های سال 
2017، در انجمن ملی صاحبان کسب و کار زنان، نزدیک به 
9 میلیون نفر استخدام شده اند و 1/7 تریلیون دالر گردش 
مالی ایجاد شده است. اما این ارقام فقط بخشی از داستان 
را بیان می کنند. شرکت هایی که بوسیله زنان اداره می شوند 
هنوز در اقلیت هستند و مشکالتی که زنان کارآفرین با آن 
مواجه می شوند بسیار گسترده و اغلب با مشکالت مردان 
کارآفرین متفاوت است. برای روشن کردن تعدادی از این 
تفاوت ها، اخبار روزانه کسب و کار1 با مدیران زن، درباره 
چالش های مهمی که زنان کارآفرین با آن مواجه می شوند و 

چگونگی غلبه بر آن ها، مصاحبه کرده است.

1- بی اعتنایی به انتظارات اجتامعی
بیشتر کارفرمایان زن که در رویدادهای شبکه  سازی حضور 
دارند می توانند به این سناریو مرتبط باشند: به یک سمینار 
پرجمعیت می روید و می توانید تعداد زنانی که آمده اند را با 
انگشت های یک دست بشمارید. زمانی که زنان کارآفرین 
درباره تجارتی صحبت می کنند که اولویت آن با مدیران 
اجرایی مرد است، می تواند دلسرد کننده باشد. در چنین 
موقعیتی، زنان ممکن است احساس کنند که باید نگاهی 
داشته  کار  و  دنیای کسب  به  نسبت  مردانه  و  کلیشه ای 
باشند؛ رقابتی، تهاجمی و گاهی اوقات کامال خشونت آمیز. 
اما مدیران موفق زن اعتقاد دارند که صداقت و خودباوری، 
کلید اصلی اجازه ندادن به انتظارات از پیش تعیین شده 

برای ایجاد تأثیر منفی روی شما است. 
1-Business News Daily

2- مقابله با دسرتسی محدود به منابع مالی
بر اساس گزارشی از دانشگاه باب سون در سال 2014 که 
کمتر از 3 درصد از شرکت های مالی مدیران زن دارند. بونی 
کراتر، رئیس و مدیر اجرایی شرکت کامپیوتری فول سیرکل 
اینسایت2 می گوید: »باید از طریق یک تیم عالی و برنامه 
تجاری، اعتماد به نفس خود را بسازید.« کراتر معتقد است 
"سرمایه گذاران معموال به دنبال تجارت هایی هستند که 
ارزش سهام آن ها را به بیشتر از یک میلیارد دالر افزایش 
دهد." او می افزاید: "به چگونگی انجام دادن آن فکر کنید." 
اگر شما در پیدا کردن تیمی که بتواند یک کسب و کار را 
به خوبی اجرا کند، تخصصی دارید، سرمایه گذاران هم به 
چنین افرادی اطمینان دارند. ]شما هم چنین[ به یک بازار 

مناسب محصول احتیاج دارید. 
فلنا هنسون، موسس گروه سرمایه گذاری زنان فرشته3 و 
فضای کار اشتراکی هرا فاند و هرا هاب اظهار کرد: "راه دیگر 
برای غلبه بر این چالش، تالش برای جذب تعداد بیشتری از 
زنان سرمایه گذار و مشارکت آن ها برای حمایت از یکدیگر 
است." براساس گفته های هنسون، گروه هایی مثل گروه 
او، فقط به دنبال الهام دادن و تشویق سرمایه گذاران زن 
نیستند، بلکه به دنبال رشد و حمایت زنان کارآفرین دیگر 
از طریق تأمین سرمایه و کارگاه های استراتژیک نیز هستند. 
گلوریا کالب، مدیر اجرایی و موسس الیدا4 و رایزن در برنامه 
فناوری یوکانن،٥ بیان کرد: "زنان خیلی محافظه کار هستند 
اغراق  اغلب  مردها  اما  نمی کنند  اغراق  پیش بینی  در  و 
می کنند." کالب توضیح داد که سرمایه داران که اغلب مرد 
هستند، فکر می کنند که کارآفرینان زن مشابه مردان عمل 
می کنند و تعداد خودشان را افزایش می دهند. بنابراین، آن 
ها تأمین سرمایه مالی را در سطح پایین تری از سطحی که 
درخواست شده بود، تقبل می کنند. زنان باید این پویایی را 

درک کنند و مطابق آن رهیافت خود را بدست آورند. 

3- در تالش برای جدی گرفته شدن
آلیسون گاترمن، مدیر اجرایی جلمر6 می گوید: "به عنوان 
کارآفرین زن در یک صنعت که تحت تسلط مردان است، 
بدست آوردن احترام مثل یک مبارزه می ماند." این موضوع 
2- Full Circle Insights
3- Female angle
4- Elidah
5-UConn’s Technology
6-Jelmar

گذر از هفت خان
درباره چالش هایی که زنان کارآفرین با آن روبه رو می شوند
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پیش  با  که  بود. کسی  گاترمن سخت  برای  به خصوص 
و  پدربزرگ  شهرت  وسیله  به  آلیسون  مانند  فرض هایی 
پدرش زندگی می کند، روبه رو شد. "من به شدت اشتیاق 
داشتم تا تمام تالش خودم را انجام دهم تا به تنهایی بخاطر 
سخت کوش بودن و محترم بودن شهرت پیدا کنم. برای 
غلبه بر این چالش، باید یاد بگیرم تا اعتماد به نفس خودم 
را افزایش دهم و فکرهای منفی ذهن خود را شکست بدهم. 
نظرات منفی که در ذهن شما ساخته شده است، موجب 
توقف شما برای دسترسی به موفقیت می شود." آلیسون 
گاترمن برای مبارزه با نظرات منفی، به گروه های مختلف 
زنان کارآفرین پیوست. "این گروه ها مشاوران و همتایانی 
برای من مهیا می کنند که به من الهام می دهند. با بررسی 
توانایی ها و موفقیت هایم من را تحت تاثیر قرار می دهند و 
کمک می کنند تا با یادگیری از نظرات و تجربه های دیگران،  

پیشرفت کنم."

4- صاحب پیرشفت خود باشید
مولی مک دونالد، موسس و مدیر اجرایی سازمان موبایل 
صحبت  شرکت  درباره  که  "هنگامی  گوید:  می  الکر7 
می کنم... متوجه شدم که همیشه به جای کلمه »ما« از 
»من« استفاده می کنم. استفاده از ضمیر اول شخص برای 
صحبت درباره موفقیت ها این احساس را به من می دهد 
که دارم فخر می فروشم و نمی توانم این فکر را رها کنم که 
اگر شخصی متوجه شود، ارزش کاری که انجام می دهیم 
کم می شود. همان طور که کارم را گسترش می دادم، تالش 

می کردم که صاحب کاری باشم که انجام داده ام."
به طور مشابه، شیالندا دانون، موسس کار گروهی مجازی8، 
به زنان توصیه می کند که ارزش ایده های خالقانه خود را 
شناسایی کنند. "به زنان دیگر پیشنهاد می کنم که دانش 
خود را به خوبی ارزش گذاری کنند." شارون روالند، کسی 
که به عنوان رئیس گانت9 کار می کند، قبول دارد که اعتماد 
به نفس کلید موفقیت است، حتی زمانی که در برابر هیئت 
ایستاده اید. روالند می  رئیسه ای که همگی مرد هستند، 
گوید: "به توانایی هایم برای اداره کردن کار مطمئن هستم. 
من برای سواالتی که می دانستم مطرح خواهند شد، آماده 

بودم." 

 7-Mobile Locker Co.
8-Virtual Work Team
9-Gannett/USA TODAY NETWORK
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5- ایجاد یک شبکه حامیتی
کارآفرینان  موفقیت  برای  حمایتی  شبکه  یک  داشتن 
ضروری است، بنابراین جای تعجب نیست که 48 درصد 
به  دسترسی  عدم  که  دادند  گزارش  زن  بنیان گذاران  از 
مشاوران و رایزنان، رشد حرفه ای آن ها را محدود می کند. 
دانستن این مهم که کجا می توانید چنین حمایتی را پیدا 
چون  مواردی  حال  این  با  نیست.  آسان  همیشه  کنید، 
تجاری  ژورنال های  و  زنان  شبکه  برنده10،  کنفرانس های 
زنان11 و بیز ُومن12- به خوبی جلسات و گروه های آنالین 
شده  ایجاد  زنان  تجارت  برای  اختصاصی  صورت  به  که 
است، عمل می کنند.13 هنگامی که حمایت کنندگان شبکه 
خودتان را پیدا کردید، از درخواست چیزی که واقعا از آن 
ها می خواهید نترسید. اغلب از آن ها درخواست کنید.... 
درباره چیزی که احتیاج دارید، واضح باشید. شما هیچ وقت 
نمی فهمید چه کسی ظرفیت کمک دارد. ادی سوآرتز، مدیر 

 10-WIN Conferences
11- EWomen Network
12- Bizwomen

13- در کشورمان رویدادهایی چون همفکر برای شبکه سازی برگزار می شود
 www.hamfekr.net  
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ارشد ریک هایر14 می گوید: "اگر چیزی درخواست نکنید، 
چیزی بدست نمی آورید."

6- ایجاد تعادل بین کار و زندگی خانوادگی
پدر و مادران کارآفرین مسئولیت دوگانه دارند؛ کارشان و 
خانواده شان. پیدا کردن راه کاری برای صرف کردن زمان 
برای هر دو مورد، کلید موفقیت برای بدست آوردن تعادل 
ارتباطات  "میشل گارت"،  برای  و زندگی است.  بین کار 
عمومی گارت، می گوید: "می دانستم که اگر به گروهی کار 
کردن ادامه بدهم، مجبور می شدم انتخاب های زیادی انجام 
بدهم که نمی خواستم چنین باشد. اما احتماال کار کردن 
برای خودت آزادی بیشتر فراهم می کند تا برای شخص 

دیگری کار کردن."

14- reacHIRE



7- مقابله با ترس از شکست
شکست یک امکان خیلی واقعی در هر سفر تجاری است اما 
"کریستی پیل"، موسس و رئیس مدیا ماین فیلد1، به زنان 
توصیه کرد که اجازه ندهند حس عدم امنیت آن ها را از 
آرزو کردن دور نگه دارد. کریستی زنان را تشویق می کند تا 
در لحظه هایی که به خودشان شک دارند اقدام کنند از آن 
جهت که هر صاحب کسب و کاری با این لحظات روبه رو 
می شود و  قبل از شروع کارشان یا دست یافتن به موفقیتی 
بزرگ، انتظار عالی بودن را ندارند. بنا به گفته های اسوارتز،  
شکست نباید به عنوان موردی منفی یا توجیهی برای رها 
کردن هدف هایتان دیده شود. "جاده ی موفقیت با از دست 
دادن ها، رویدادهای ناگوار و اشتباهات هموار می شود، اما تا 
زمانی که بینش مقصد نهایی خودتان را از دست ندادید، 
نهایی خودتان هدایت کند."  به مقصد  را  می تواند شما 
سوارتز معتقد است: "ایستادگی کنید، متام بازخوردها را قبول کنید، 
صداهای منفی و افراد منفی باف را فیلرت کنید، از اشتباهات خود یاد 

بگیرید و سعی کنید دوباره آن ها را انجام ندهید. اما هر کاری که 

انجام می دهید، تسلیم نشوید."

15-Media Minefield

اقتصاد  و کارآفرینی
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تو دو انتخاب داری: می توانی فرار کنی و مخفی شوی و 
دنیا را به خاطر مشکالتت سرزنش کنی، یا اینکه ایستادگی 

کنی و تصمیم بگیری که شخص مهمی باشی.

سیدنی شلدون
نویسنده آمریکایی
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آیا گوگل یک رشکت فنآوررانه است یا یک رشکت رسانه ای؟

به  را  اجازه دهید مساله  اما  تبلیغاتی هستیم،  کامال  ما 
وضوح توضیح دهم. تفاوت بین ما و رقبای ما این است که 
ما از طریق کاربرد تکنولوژی نوآوری می کنیم. زاویه دید 
یک شرکت رسانه ای، محتوای بسته بندی یا موجودی 
تبلیغات است. ما به تبلیغات به عنوان اطالعات تجاری نگاه 
می کنیم و این به مأموریت اصلی شرکت برای سازماندهی 
اطالعات جهان باز می گردد. وقتی مردم در رسانه های 
دنیا این را می شنوند، می گویند: "این ها راجع به چی 

صحبت می کنند؟"

گوگل اخیرا محصوالت بسیاری را معرفی کرده است، اما 
موتور درآمد و سود شام به وضوح بر اساس تبلیغات مبتنی 

بر منت است. چگونه رشوع کردید؟
وقتی که من در سال 1999 به Google ملحق شدم، 
هنوز از سقوط داتکام نگرانی نداشتیم و پول زیادی برای 
Net-  انجام معامالت صرف کرده بودیم، همانطور که در
scape - معامالت چند میلیون دالری انجام دادم. در 
گوگل، همان مشتریان را فراخواندم و از آن ها خواستم 
یک آزمایش 1000 یا ٥000 دالری را برای متن های 
تبلیغاتی انجام دهند. ما ثابت کردیم که تبلیغات متنی در 
Google می تواند موفقیت آمیز باشد و با تجربه جستجو 
دخالت نداشته باشد که آن را تبدیل به یک علم کرد. ما 
تئوری حراج را برای به حداکثر رساندن ارزش ها اعمال 
کردیم - این بهترین راه برای رسیدن به قیمت مناسب 
برای تبلیغ کنندگان و برای گوگل  بود. "سرگئی برین" 
یک بار به من گفت که اگر تبلیغات متنی کار نکرد اشکال 
ندارد ولی Google  همیشه می تواند با یک کلیک به 

عنوان نگهدارنده زندگی باشد.

چقدر به انجام این معامله نزدیک شدید؟
 ابتدا ما درباره ساخت آگهی محصول خود بحث کردیم. 
توانیم  می  ما  که  بودند  معتقد  "سرگی"  و  "الری" 
محصولی بهتر از پیشنهادات تبلیغاتی آنالین ارائه دهیم 
اما می دانیم که اگر برنامه تبلیغاتی Google کار نکرد، 

امید گوگل
مصاحبه ای با امید کردستانی درباره گوگل

١3

بودم.  کرده  مصاحبه  کردستانی  امید  با  پیش  ماه  چند 
اکنون متن کامل آن را اینجا می نویسم. جادوگر تبلیغات 
تکنولوژی تیتان، امیدکردستانی که در گوگل فرمولی را 
تبلیغ کرد که فروش آن به سه میلیارد دالر رساند. در حال 

حاضر اون در دنیای تبلیغات بازنگری می کند.

گوگل و تبلیغات متنی
شما راجع به "لری پیج" و "سرگئی برین"، بنیانگذاران 
معروف گوگل چیزهای بسیاری شنیده اید. اما یکی دیگر 
کار"  و  کسب  "بنیانگذار  که  معروف  های  شخصیت  از 
دوازدهم  کارمند  که  است  کردستان  امید  است،  گوگل 
شرکت و معاون ارشد رئیس جمهور برای فروش جهانی 
و توسعه کسب و کار نیز هست. او شاید تنها مردی است 
که در این سیاره درآمد شرکتی را از صفر به 3 میلیارد 
دالر رسانده است. تبلیغات - بله، تبلیغات متنی ساده که 
در نتایج جستجوی گوگل ظاهر می شوند، 99 درصد از 
درآمد شرکت را تشکیل می دهند و فرمول هایش برای 
رسیدن موفقیت را آسان می کند. اما کاربران کافیست که 
برای خرید تبلیغات متنی با یک کارت اعتباری ثبت نام 
کنند. کردستانی، اکنون باید روابط خود را با آژانس هایی 
که بیشتر تحت کنترل کمپین های مشتریان خود هستند 
و با شرکای انتشاراتی که گوگل را به عنوان منبع اصلی 
درآمد آنالین می شناسند مدیریت کند که یک تهدید 

درازمدت برای کسب و کارهای رسانه ای است.

اقتصاد  و کارآفرینی

شیوا جلیلی

* منت حارض ترجمه و تلخیصی است از 

www.battellemedia.com
Titans Column: Omid Kordestani
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آیا اکنون فشار یک رشکت دولتی را احساس می کنید؟
بله قطعا، ولی این سطح رشد خیلی بی سابقه است. کسب 
و کار ما متفاوت از کسب و کارهای سنتی است. من در 
کسب و کار نرم افزاری سازمانی مشغول به کار هستم، 
جایی که مشتریان به منظور به حداکثر رساندن تخفیف تا 
آخرین روز سه ماهه صبر می کنند. بنابراین شما به داشتن 
نیروی فروش حرفه ای برای صرفه جویی نیاز دارید. حراج 
و خرید، مزایده و مدل های قیمت گذاری با هم کار می 

کنند، این زیبایی کار ما است. 

آینده تبلیغات را چطور پیش بینی می کنید؟
تبلیغات آنالین به طور گسترده ای به تمام رسانه های 
های  هزینه  ها  شرکت  یافت.  خواهد  گسترش  منطقه 
میلیارد دالری در تلویزیون را صرف می کنند. همانطور که 
مصرف کنندگان بیشتر و بیشتر از تکنولوژی هایی مانند 
TiVo استفاده می کنند. من فکر می کنم قادر خواهیم 
بود فرم های بسیار مفیدی از تبلیغات هدفمند تر، قابل 
را داشته  تر و مدل های جدید قیمت گذاری  سنجش 

باشیم. 

١٤

می تواند جایگزین آن باشد. با این حال ترافیک و میزان 
کلیک تبلیغات را کنترل کردیم. به سرعت متوجه شدم 
که تبلیغات متنی کار می کند. مدل کامل بود، زیرا مردم 
تمایل داشتند تا 1000 دالر را امتحان کنند و ببینند آیا 
می توانند به اندازه کافی به هزینه ی بیشتر دست پیدا 

کنند. 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چقدر این اتفاق موثر 
واقع خواهد شد؟

من نه. این تفاوت بین لری و من است. لری گفت: "شما 
دیوانه هستید؟" من همیشه تصور می کردم که این نوآوری 
بنیانگذاران  این  بزرگی خواهد شد. چیزی که در مورد 
شگفت انگیز به نظر می رسید این بود که در دوران سخت 
تر، آن ها اعتماد به نفس خوبی داشتند که بتوانیم از این 
طریق چیزهای خوبی به دست آوریم. من بسیار خوش بین 
هستم، اما در دو استارتاپ ناموفق بوده ام. در Netscape بودم، 
جایی که بعد از رقابت، چالش های باورنکردنی داشتیم. 

بنابراین من می خواستم بیشتر پارانویایی برخورد کنم.

اقتصاد  و کارآفرینی
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دو  در  اما  هستم،  بین  خوش  بسیار  من 
 Netscape استارتاپ ناموفق بوده ام. در
بودم، جایی که بعد از رقابت، چالش های 
باورنکردنی داشتیم. بنابراین من می خواستم 

بیشرت پارانویایی برخورد کنم.



١٥

شام اکنون تبلیغاتی را برای یک شبکه وسیع از 
وب سایت های شخص ثالث به فروش می رسانید. 

آیا گوگل به آژانس تبلیغاتی تبدیل شده است؟
نه. در عمل، گوگل با هر نوع تبلیغی که می خواهد 
با ما کار کند، به طور مستقیم از طریق یک 
سازمان سنتی یا از طریق یک شرکت بازاریابی 
برای  کند.  می  کار  خاص،  جستجوی  موتور 
گوگل آژانس ها بسیار مهم هستند. آژانس ها 
بازاریابی  های  استراتژی  اجرای  و  ایجاد  قصد 
برای مشتریان خود را دارند. گوگل به آن ها 

کمک می کند تا این اهداف را اجرا کنند.

شام بعضی از تبلیغ کنندگان را که احساس نا 
امیدی می کنند، از دست داده اید، زیرا، آن ها 
می گویند منی توانند کسی را در گوگل جذب 

کنند. در مورد این برداشت چه کار کرده اید؟
مردم به ما جعبه سیاه می گویند زیرا ما چیزها 
را خیلی ساده می کنیم. من یک سازمان عظیم 
برای این کار دارم. من عذر می خواهم اگر مردم 

بهترین تجربه را ندارند. 

داستان های ترسناکی درباره فریب های کلیک 
شنیده ام. چه اتفاقی افتاده است؟

ما بهترین پژوهشگران را در این زمینه در کار 
قرار داده ایم. این بازی، دست کمی از یک بازی 
موش و گربه ندارد که مردم آن را پیچیده تر 
می کنند و سعی می کنند سیستم را شکست 

دهند اما در نهایت ما آن را پیدا می کنیم.

اقتصاد  و کارآفرینی
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امید کردستانی در حال حاضر رئیس هیئت مدیره توییتر است
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"این همه سال در ورزش ایران حضور داشتم و افتخارآفرینی کردم اما از لحاظ مادی 
چیزی به دست نیاوردم اما 20 سال در آمریکا کار کردم به هرچه که می خواستم 
رسیدم. در آمریکا از من خواستند که هدایت تیم ملی کشتی این کشور را بر عهده 
بگیرم اما قبول نکردم. خیلی دوست داشتم در ایران مربی شوم اما به هر دلیل جلوی 
آن را گرفتند. وقتی آمریکایی ها به من این پیشنهاد را دادند پیش خودم گفتم چرا باید 
به عده ای کشتی یاد بدهم که بروند مقابل هموطنانم این فنون را به کار گیرند و 
آن ها را شکست دهند. پول بسیار خوبی به من می دادند اما حارض نشدم کمک کنم. 
بابی داگالس که روزی حریفم بود یک شب به خانه من آمد و به من گفت دو برابر 
بیشرت از صحبتی که داشتیم به تو می دهیم اما باز من قبول نکردم. وقتی رسسختی 
من را مشاهده کرد رو به من کرد و گفت what do you want به این معنا که چه 

می خواهی و من در جواب به او گفتم تو حرف من را منی فهمی!"
www.isna.ir   بی پرده با عبداهلل موحد؛ از 6 طالی جهان و المپیک تا مکانیکی در آمریکا

امعه
ج
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توسعه، بهبود، تغییر، اصالحات و یا هر واژه دیگری که 
مبین گامی به جلو باشد، بسیار ساده نوشته و خوانده می شوند 
با این حال پشت این سادگی ظاهری، سختی و رنج کاری 
فکری و یدی بسیاری نهفته است. ما ایرانیان بویژه از زمان 
آشنایی با غرب از حدود 1٥0 سال پیش، تالش هایی را 
جهت دست یابی به توسعه انجام داده ایم. با این حال 
همچنان در چنبره ی مشکالت عدیده گرفتاریم. نویسنده 
معتقد است حوزه اندیشه و تغییرات اجتماعی از پایین، به 
مراتب مهم تر از حوزه های دیگر و یا مقوله اصالحات از 
باال، درخور توجه است. در حقیقت آن جا که حوزه اندیشه 
کشش الزم برای فهم تغییر را نداشته باشد می تواند دچار 
بدفهمی و به تبع آن انجام فعالیت هایی گردد که به زعم 
خود مثبت و موثر است اما در حقیقت چنین نیست. به 
نقد کنشگری  نویسنده  این نوشتار مقصود  هر روی در 
بر  رویکرد مسلط  نقد  اول و سپس  اجتماعی در درجه 
جامعه به بهانه پست اینستاگرامی پرفسور نادری درباره 
درسا درخشانی و حضور این شطرنج بازی در ترکیب تیم 

ملی آمریکا است.

درج پست اینستاگرامی، مبارزه اجتامعی است؟

"درسا درخشانی را یاد می آورید؟! هامن دخرتی که به خاطر 
که بخاطر حجاب از بازی شطرنج برای تیم ملی ایران محروم 

شد، دیشب برای تیم ملی آمریکا بازی کرد."     
#صرفا جهت اطالع1

1- بر اساس بررسی های نویسنده این اقدام به معنا تغییر تابعیت نیست و عملی مرسوم در 
بین شطرنج بازان محسوب می شود. برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به 

www.tasnimnews.com بیات: درسا درخشانی فدراسیونش را تغییر داده، نه تابعیتش را

پهلوانان منی میرند
درباره ی  نقش آفرینی اجتامعی با نگاهی به اظهارات 

فیروز نادری در مورد درسا درخشانی
قسمت اول

از پست دکتر نادری چنین استنباط می شود که بانو درسا 
درخشانی انتخاب درستی انجام داده است. با کمی اغماض 
اکثر مخاطبان هم نظراتی در تایید چنین حرکتی مرقوم 
داشتند. پرسش های متعددی قابل طرح است با این حال 
به چند مورد بسنده می کند. نخست آن که  نویسنده 
اساسا درج پست اینستاگرامی فعالیت سیاسی یا اجتماعی 
ما  اکثریت  کالم  شالوده  که  تغییر  شود؟  می  محسوب 
ایرانیان است، چگونه می تواند جامه عمل به خود بپوشاند؟ 
با تکیه بر حرف زدن؟ پست اینستاگرامی درج کردن یا 
در تلگرام مطالب دیگران را به اشتراک گذاشتن می تواند 
منجر به تغییرات بنیادین و البته پایدار در کشور گردد؟ اگر 
می شود یا شده است در کدام حوزه و به چه میزان عامل 
بهبود و تغییر وضعیت شده است؟ اساسا می توان چنین 
نقش آفرینی را فعالیت سیاسی یا اجتماعی تعبیر کرد؟ از 
رویکرد اکثر مخاطبین پرفسور نادری این طور استنباط 
می شود که ارزش های مای یا دینی چندا برای ایشان 
اولویت نیست و گذران زندگی در خوشی بر همه چیز 
اولویت دارد. پس عجیب نیست که چنین پستی را الیک 
کنند یا در حمایت از آن نظری درج کنند. اما نویسنده می پرسد 
در جامعه ایران گروه دیگری هم هستند که چنین نمی 
اندیشند و باورهای دینی بویژه حجاب برای ایشان باالترین 
ارزش ها است. پرسش ساده است؛ چه برنامه ای برای 
گفتگو در باب حجاب با این بخش از هموطنان خود دارید؟ 
باید پذیرفت که جامعه ایران دست کم در این مورد تا 
حدی قطبی است و طرفین عموما  ارزش های یک دیگر را 
نفی می کنند و مشغول کنایه زدن به دیگری اند. در چنین 
جوی البته پیدا کردن راه حلی مرضی الطرفین سخت و 
دشوار است. باری، به اصل مطلب باز گردیم. در جامعه 
ایران نه فقط دکتر فیروز نادری و نه فقط روشنفکران و 
تحلیلگران کشور که بسیاری از ورزشکاران و دیگر اقشار 
جامعه، ترک کشور را بر ماندن، ایستادن و ایجاد تغییر 
ارجح می دانند. این طرز تفکر آن قدر عمومیت دارد که 
اکثریت ایرانیان حتی در خارج کشور هم برغم برخوردار 
از امکانات و شرایطی به مراتب بهتر، کار چندانی برای 
بهبود زندگی در کشورشان نمی کنند. رویکردی که در 
میان شهروندان دیگر کشورهای در حال توسعه این میزان 
طرفدار ندارد. به عنوان نمونه در بسیاری از دانشگاه های 

جامعه

سپهر ساغری
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دنیا استادان برجسته ای از کشورمان مشغول تدریس اند. 
با این حال فعالیتی چون خان آکادمی از ایشان دیده  نمی شود.2 
پرسش بسیار کوتاه و روشن است. ایرانیان خارج کشور آیا 
اقدامی عینی صورت داده اید؟ باید پرسید کار پر هزینه 
ای است که از کالس درس شما فیلم برداری شود و در 
اختیار عموم قرار گیرد؟ چه تعداد از استادان داخلی و 
خارجی با مکتبخونه که فعالیتی مشابه خان آکادمی در 
داخل دارد، همکاری کرده اند؟3 نویسنده اذعان دارد که 
اعمال اصالحات سخت و دشوار  برای  شرایط در داخل 
است با این حال نادیده گرفتن تالش های فکری و اجرایی 
نیروهای مصلح در بدنه جامعه و دستگاه قدرت را نادرست 
می داند. باید توجه داشت در سایه تالش شبانه روزی و 
پرداخت هزینه های بسیار جمعی از روشنفکران، مردم 
عادی کوچه و بازار و کسانی در دستگاه قدرت، تغییراتی 
هر چند کوچک در کشور ایجاد شده است. نباید از نظر 
دور داشت که ایستادگی منجر به رفع موانع تحصیلی زنان 
شد. اگر بنا بر این می بود که با هر گفتار یا رفتار تندی 
فعالین مدنی عرصه را خالی می کردند وضعیت جامعه 
ایران، نه فقط در عرصه حقوق زنان که در کلیه امور به 
مراتب بدتر از حال می بود. چه در حوزه سیاست و مسایل 

اجتماعی و چه در حوزه های فرهنگی یا ورزشی.

غفوریان از هامن اول متوجه استعداد من در کشتی شد 
و به من خیلی می رسید. یک روز به من گفت »موحد 
قبل از اینکه به خانه بروی، پیش من بیا، با تو کار دارم. 
باشگاه تهران جوان دوش نداشت و ما مجبور بودیم  بعد از 
مترین به حامم عمومی بازارچه صبا باشی پشت عین الدوله 
برویم تا دوش بگیریم. بعد از مترین دوش گرفتم و پیش 
غفوریان رفتم و گفتم آقا غفور با من امری داشتید؟ دیدم او 
یک پاکت جلویم گذاشت و به من گفت این گوشت راسته 
و فیله است، برب خانه بپز و بخور تا قوی شوی. ما عادت 
نداشتیم کسی به ما رحم کند به همین خاطر به غفوریان 
گفتم این یک بار را قبول می کنم اما اگر بار دیگر این کار 
را بکنی دیگر به باشگاه منی آیم و او هم دیگر این کار را 
نکرد. چون می دانستم وضع مالی خودش خوب نیست، این 
حرف را به او زدم. یک بار به خانه او رفته بودم دیدم حتی 

2- خان آکادمی یک مجموعه آموزشی غیرانتفاعی آموزش رایگان است که بوسیله سلمان 
خان بنگالدشی تبار تاسیس شده است. 

www.khanacademy.org
3- برای مالحظه سایت مکتبخونه به آدرس زیر مراجعه فرمایید

www.maktabkhooneh.org
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خانه اش فرش هم ندارد و حصیرهایش هم پاره هستند اما 
با این حال او به خیلی ها از جمله صنعت کاران )دارنده یک 
طال و یک نقره جهان و برنز املپیک 1۹64(، نوایی )دارنده دو 
برنز جهان(، فرهنگدوست )دارنده دو نقره جهان( و بسیاری 
دیگر از کشتی گیران کمک می کرد. غفوریان واقعا مرد بزرگی 

بود و به خیلی از کشتی گیران رسیدگی می کرد.4
باید از دکتر نادری و دیگرانی چون بانو درخشانی پرسید 
آیا می دانید عبداهلل موحد کیست؟ زندگی نامه جهان 
پهلوان تختی را خوانده اید؟ آیا به یاد دارید که علی دایی 
با طحال پاره و سرشکسته برای تیم ملی ایران باز کرد؟٥ 
جالب آنکه علی دایی، برغم این میزان تعهد، فداکاری و 
ایستادگی به دفعات بویژه در ماه های های پایانی بازی 
اش به شدت مورد انواع توهین ها و تحقیرها قرار گرفت. با 
این حال دایی بجای ترک کشور، که بسیار برای چهره ای 
بین المللی چون او ساده و سهل الوصول است، ایستادن 
بانوان هم شاید  انتخاب کرد. در میان  و ایجاد تغییر را 
اشاره به نیلوفر اردالن و دیگر بانوان فوتسالیست کشورمان 
قابل تامل باشد. کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان 
بواسطه عدم اجازه کتبی همسرش نتوانست به مسابقات 

آسیایی اعزام شود.
برگزار  بار  نخستین  برای  آسیا  ملت های  جام  »مسابقات 
می شود و من هم در اردوهای تیم ملی مترینات خوبی را 

www.isna.ir   ای جهانیک تا مکانیکی در آمریکا
5- تیموریان: دایي هم با طحال پاره در یک مسابقه مهم بازي کرده بود

www.online.goaldaily.ir  
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زیر نظر خانم سلیامنی انجام دادم اما همرسم پاسپورتم 
را برای حضور در این مسابقات نداد و به دلیل مخالفت 
همرسم برای سفر به خارج از ایران این رقابت ها را از دست 
دادم. ای کاش مسئوالن قانونی برای بانوان ورزشکار بگذارند 
این  کنیم.  دفاع  حقامن  از  بتوانیم  مواقعی  چنین  در  تا 
مسابقات برای من اهمیت زیادی داشت و من به عنوان یک 
زن مسلامن می خواستم برای باال بردن پرچم کشورم تالش 
کنم، نه اینکه برای گردش و تفریح بروم. من این مسابقات 
را از دست دادم اما از مسئوالن درخواست می کنم برای 
بانوان نیز مثل رسبازی قانونی بگذارند تا این گونه به تیم 
ملی و ورزشکار لطمه نخورد. من هم رسباز تیم ملی هستم 
و می خواستم برای پرچم کشورم بجنگم. تیم ملی به وجود 

من احتیاج دارد اما منی توانم ملی پوشان را همراهی کنم."6
 با این حال ره آور مبارزه طلبی این زنان، قهرمانی فوتسال 
آسیا و تقدیم جام قهرمانی به بانو اردالن بود. از هموطنان 
بویژه عزیزانی که ساکن آمریکا هستند می پرسم. آیا تاریخ 
آمریکا را مطالعه فرموده اید؟ آیا می دانید زمانی در این 
کشور دامن زنان را اندازه می گرفتند؟ اساسا دیگر زنان و 
نام آوران کشور چه باید بکنند؟ زنان جراح، استاد دانشگاه، 
وکیل، کشاورز، کارمند و ... همه کشور را ترک کنند یا 
تابعیت خود را تغییر دهند؟ دعوت به ایستادگی و ایجاد 
تغییر مبین فعالیت اجتماعی است یا تشویق و ستایش 

پشت کردن به کشور؟ 
www.isna.ir  6- حواشی ممنوع الخروجی بانوی فوتبالیست

جامعه
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 ره آور مبارزه طلبی این زنان، قهرمانی فوتسال 
آسیا و تقدیم جام قهرمانی به بانو اردالن بود. از 
هموطنان بویژه عزیزانی که ساکن آمریکا هستند 
می پرسم. آیا تاریخ آمریکا را مطالعه فرموده اید؟ 
آیا می دانید زمانی در این کشور دامن زنان را 
اندازه می گرفتند؟ اساسا دیگر زنان و نام آوران 
کشور چه باید بکنند؟ زنان جراح، استاد دانشگاه، 
وکیل، کشاورز، کارمند و ... همه کشور را ترک 

کنند یا تابعیت خود را تغییر دهند؟
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اقنع هب یک استخوان چو رککس بودن // هب ز آن هک طفیل خوان انکس بودن 

با انن جوین خویش حقا هک هب است // کالوده و اپلوده ره خس بودن
حکیم عمر خیام



شاعر شک و پرسش
درباره زندگی و آرای حکیم عمر خیام 

به مناسبت 28 اردیبهشت روز بزرگداشت او

شقایق غوغایی

موفق  امام  نظر  تحت  سپس  گذراند.  زمان،  آن  عالمان 
نیشابوری، از بهترین معلم ان آن دیار، کسب علم کرد. دو 
دانش آموز استثنایی دیگر نیز تحت نظر همان معلم و 
حدودا در یک زمان درس خواندن را آغاز کرده بودند. یکی 
از آن ها نظام الملک بود که بعدها به وزارت دو پادشاه از 
امپراطوری فارس درآمد و دیگری حسن صباح بود که 

چندی بعد رهبر حشاشیون4 شد.

ریاضیات و خیام
خیام در دوره حیاتش به عنوان یک ریاضیدان معروف 
بود که از بین کارهایش ابداع روش حل معادالت درجه 
سوم بوسیله تقاطع سهمی با دایره، بسیار شناخته شده 
است. اگرچه این روش قبل از خیام بوسیله منایخموس٥ 
و دیگران مورد استفاده قرار گرفته بود، اما خیام مدلی از 
آن ارائه کرد که به همه معادالت درجه سوم قلبل تعمیم 
بود. به عالوه او بسط دوجمله ای را کشف کرد و انتقادی 
به اصل توازی اقلیدس6 نوشت که به اروپا راه پیدا کرد و به 
توسعه نهایی هندسه غیراقلیدسی کمک شایانی کرد. خیام 
در سال 1070 قبل از میالد، اثر مهمش در جبر را نوشت و 
در آن معادالت را بر اساس درجه آن ها دسته بندی کرد. 
خیام همچنین قوانینی برای حل معادالت درجه دوم که 
بسیار شبیه به روش هایی است که ما امروزه استفاده می کنیم 
و راه حلی هندسی برای حل معادالت درجه سوم با ریشه 
های حقیقی، ارائه داد. او در این اثر آرایه مثلثی از ضرایب 
بسط دوجمله ای که به مثلث پاسکال معروف است را 
اشکل من  ما  "رساله فی شرح  نوشت. در سال 1077، 
مصادرات کتاب اقلیدس" که شرحی بر مشکالت اصول 
اقلیدس بود، به رشته تحریر درآورد. یک بخش مهم از 
این کتاب در رابطه با نظریه معروف توازی اقلیدس است 
که باعث جلب نظر "ثابت ابن قره"7 شد. تالش خیام در 
اثبات مشکالت این نظریات، فاصله چشم گیری بین او و هم 
دوره ای هایش ایجاد کرد. خیام کارهای قابل توجه دیگری 

در هندسه از جمله نظریه نسبیت ها8 را به انجام رساند.
4- حشاشیون نامی بود که صلیبیون و اروپائیان قرون وسطی بههفت امامی ها داده بودند

Menaechmus
Euclid’s parallel postulate
Thabit ibn Qurra
Theory of Proportions 

2١

فرهنگ و هنر

عمر خیام1 )متولد 18 ِمی 1048 / درگذشت 4 دسامبر 
1131( شاعر، ریاضیدان و ستاره  شناس ایرانی است که در 
طول زندگی اش در درجه اول به دلیل کارهای هوشمندانه 
او  بود.  معروف  دانشمند  یک  عنوان  به  مبتکرانه  اش  و 
در توسعه هندسه، جبر و دیگر رشته های ریاضی نقش 
داشت. خیام با اثبات غلط بودن تئوری مرکزیت زمین در 
کیهان، انقالبی در ستاره شناسی به وجود آورد. در نهایت 
اکثر کارهای علمی او به نیم کره غربی راه پیدا کرد. هر 
چند امروزه از عمرخیام به واسطه شهرت ترجمه مجموعه 
فیتزِجرالد3  ادوارد  بوسیله  خیام"2،  "رباعیات  رباعیاتش، 
به عنوان  بیشتر  نوزدهم،  قرن  انگلیسی  ، شاعر معروف 
یک شاعر یاد می شود. جذابیت رباعیات خیام، نه تنها 
به دلیل زیبایی بیان و لطافت شعر رباعی، بلکه به خاطر 
درکی است که این اشعار از پیچیدگی و بینش عمیق در 
مسائل اساسی همچون ایمان، شک و اخالقیات به ذهن 
خواننده منتقل می کند. اگرچه خیام عمال تا نزدیک به 
هزار سال بعد از مرگش در نزد جامعه غرب ناشناخته بود 
اما امروز در جامعه بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین و 

تاثیرگذارترین شاعران خاورمیانه محسوب می شود.

اوایل زندگی خیام
گمان می رود که خیام در خانواده ای صنعت گر در شهر 
نیشابور متولد شده باشد. او دوران کودکی اش را به مطالعه 
ترین  از شناخته شده  یکی  منصوری،  نزد شیخ محمد 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از 
Omar Khayyam  www.newworldencyclopedia.org
 The rubaiyat of ommar khayyam
Edward Fitzgerald
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3-

5-
6-
7-
8-



است. فیتزجرالد بدون شک شکل اصلی شعر سده یازدهم 
را با اضافه کردن احساسات سده نوزدهم خودش تغییر داده 
است. هیچ کدام از ترجمه های جدیدتر آثار خیام از لحاظ 
عاطفی به ترجمه های فیتزجرالد نزدیک نیستند که نشان 
از هوش عاطفی و اختصار زبان او است. برخی منتقدان به 
The Rubai- هشوخی به ترجم های فیتزجرالد با عنوان
yat of FitzOmar  اشاره می کنند که به نوعی به هر 
دو جنبه پایبندی به متن اصلی در کنار قابل تحسین بودن 
بخش هایی از ترجمه که حاصل طبع شاعرانه و خالقیت 
خود فیتزجرالد است، اشاره دارد. فیتزجرالد اثرش را " 
تحول9" نامیده بود. یکی از مهم ترین و به عقیده برخی، 
بحث برانگیزترین نوآوری های فیتزجرالد، انتخاب او در 
چینش رباعیات خیام در یک ترتیب معنایی بود. تقریبا 
این قطعیت وجود دارد که خیام رباعیاتش را در خطاب 
به خودش نوشته است و به همین دلیل همواره در آن ها 
به مفاهیم و موضوعات واحدی برمی گردد و هیچ گونه 
در  ترتیبی  آثارش  برای  دهد  نشان  که  مکتوبی  مدرک 
نظر داشته، وجود ندارد. فیتزجرالد با مرتبط ساختن چند 
رباعی به یکدیگر طبق ترتیبی مشهور در موضوع شک به 
دین، توانست از اشعار کوتاه و زیرکانه خیام، اندیشه هایی 

عمیق و فلسفی ایجاد کند.
گر می نخوری طعنه مزن مستان را  // بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می می نخوری // صد لقمه خوری که می غالم  است آن را

Transmogrification 

22

فرهنگ و هنر

خیام در وادی ستاره شناسی
خیام در ستاره شناسی هم معروف بود. در سال 1073، 
ملک شاه پادشاه سلسله سلجوقیان، از خیام و تعدادی 
دیگر از دانشمندان برجسته برای ساخت یک رصدخانه 
دعوت کرد. در نهایت، خیام طول سال را با دقت خارق 
العاده ای به اندازه 36٥.242198٥81٥6روز اندازه گیری 
کرد. این محاسبه تقویمی فقط یک روز خطا در هر ٥000 
سال دارد درحالی که تقویم گرگوری یا تقویم میالدی که 
امروزه استفاده می شود، یک روز به ازای هر 3330 سال 
از دانشمندان  دارای خطا است. خیام در مقابل جمعی 
اثبات کرد که عقیده و باور عموم تا آن زمان مبنی بر 
چرخش جهان به دور زمین، غلط است. او با ساخت یک 
پلتفرم چرخش و آرایش ساده ای از نمودارهای ستاره ای 
که بوسیله شمع دورتادور دیوار دایره ای اتاق، روشن شده 
بودند نشان داد که زمین به دور مدار خودش می چرخد و 
صور فلکی مختلف را از طریق شب و روز به نمایش درآورد. 
او توضیح داد که ستارگان اجسامی ثابت در فضا هستند 
و اگر بخواهند دور زمین بچرخند، به دلیل جرم زیادشان 
می سوزند و خاکستر می شوند. همه   این نظریه ها قرن 
های بعد بوسیله ستاره شناسان مسیحی مورد پذیرش و 

استفاده قرار گرفت.

شعر
خیام امروزه نه فقط برای موفقیت های علمی اش، بلکه 
برای آثار ادبی فاخرش نیز شهرت دارد. اعتقاد بر این است 
که او در حدود یک هزار شعر سروده است. در کشورهای 
انگلیسی زبان، شهرت خیام در ترجمه رباعیات او بوسیله 
 The Rubaiyat of Omar نام  با  فیتزجرالد  ادوارد 
Khayyam ریشه دارد. به عنوان یک اثر ادبی انگلیسی، 
نسخه منظوم فیتزجرالد یکی از بهترین آثار قرن نوزده 
محسوب می شود. به عنوان ترجمه ای خط به خط از اشعار 
خیام، بیشتر به خاطر آزادی اش در ترجمه تا پایبندی اش 
به اصل، مورد توجه قرار می گیرد. اغلب ترجمه ها در این 
اثر تفسیری هستند و حتی در برخی موارد نمی توان با 
اطمینان گفت که ترجمه مربوط به کدام سروده خیام 

ماهنامه سرند      شماره چهلم و سوم، اردیبهشت 1398
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به طور کلی سیر پی ریزی و تکامل هویت ایرانی از مبنا و بستر ادبی آن در دوره 
ساسانیان تا به امروز در قالب چند مرحله اصلی قابل طبقه بندی است:

- مرحله بنیادین و بدوی شکل گیری هویت ملی و بومی طی ادوار پیش از مدرن 
توام با حس قومی و ملی گرایی کهن در طول تاریخ تا دوره ساسانیان

- مرحله خاموشی و تعلیق و رکود پس از پیروزی اعراب در ایران
- مرحله احیای هویت فرهنگی ایران طی دوران حکومت سلسله های پادشاهی 

منطقه طی قرون 9 تا11میالدی
- مرحله پیچیده و چندوجهی هویت ایران طی دوران سلجوقی

- مرحله بازخوانی مولفه های هویت ایرانی طی دوران مغول و تیموری
- مرحله شکل گیری هویت تلفیقی ایرانی- اسالمی در عصر صفویان

- و در نهایت مرحله شکل گیری هویت ملی مدرن ایران طی 2 قرن اخیر
IRANIAN IDENTITY i. PERSPECTIVES www.iranicaonline.org
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است. اشکال گوناگونی از این دیدگاه ابتدا در اواسط قرن 
نوزدهم میالدی ظهور یافت و به تعبیری بذر چنین نگرشی 
بوسیله ادبیات انقالب مشروطه آبیاری گردید. این دیدگاه 
در نهایت به عنوان مبنای ایدئولوژیک حکومت پهلوی در 
راستای کمک به رشد و توسعه ی ملتی مدرن در ایران به کار 
گرفته شد. گروهی از دانشمندان عرصه ی علوم اجتماعی و 
مورخان در رد مفهوم صرفا رمانتیک و ناسیونالیستی هویت 
ملی به واسطه ی تعهد خود نسبت به ناسیونالیسم گذشته 
نگر، منشاء گفتمان ملیت ها از دوران کهن تا عصر مدرن 
را پیش از قرن هجدهم میالدی می دانند. بر مبنای این 
نگرش، ملت ها محصوالتی مدرن هستند که ریشه در ابداع 
یا انتزاع و تصور دارند. این گروه از اندیشمندان کشورها را 
عمدتا ابداع و ساخته و پرداخته ی طبقات و نهادهای حاکم 
می دانند که این امر یادآور تشریح و تایید مشابهی از سوی 
احسان یارشاطر پیرامون وضعیت تاریخی ایران  طی دوران 
حکومتی ساسانیان است. همچنین جراردو گنولی2 نیز از 
ایده ی هابسبام3 مبنی بر پیدایش، ابداع و اختراع سنت 
در پژوهش خود پیرامون تشکیل نوعی دولت و حکومت 
ملی پیش از دوران مدرن و مشخصا در دوره ی ساسانیان 
بهره گرفته است. با این حال نحوه ی تاریخ نگاری یارشاطر 
و گنولی نمایانگر وجود نوعی هویت ملی- قومیتی پیش 
از عصر مدرن و مدت زمانی طوالنی پیش از ابداع نسخه 
ی مدرن این مفهوم در قرن 18 و 19 میالدی است. برت 
فراگنر4 مدعی است ملی گرایی مدرن ایران موید این نکته 
است که چگونه از حوزه های جانبی و متفرقه ی مبتنی 
بر استیال و سلطه ی ایران طی قرون وسطایی به منظور 
پی ریزی و ایجاد فرهنگ و هویت ملی مدرن بهره گرفته 
از نوعی  ایده و نظریه ی خود  شده است. وی در تبیین 
پارادایم کارآمد و مرسوم به منظور بازنمایی تاثیر بسزای 
زبان فارسی به عنوان نخستین زبان باستانی مشترک٥ در 
قالب نوعی راهکار ایجاد تعامل و ارتباط "میان منطقه ای" 
در تمدن کهن اسالمی بهره گرفته است. عنصر کلیدی در 
نظریه ی فراگنر، با الهام از نظریه ی سلطه6 ی فرهنگی 
آنتونیو گرامشی7، سلطه و استیالی زبان فارسی است. سلطه 
Gherardo Gnoli
 Hobsbawm
Bert Fragner
Lingua franca

6- هژمونی
Antonio Gramsci

چشم انداز هویت ایرانی
درباره سیر تکاملی هویت ایرانی

قسمت اول

2٤

فرهنگ و هنر

شایسته ساسانی مقدم

چشم انداز هویت ایرانی1 تحت تاثیر دیدگاه های متقابل و 
متعددی پیرامون "ریشه و بن مایه های ملی"قرار دارد. سه 
دیدگاه اصلی به عنوان پاسخی در برابر این پرسش مطرح 
می گردند که ریشه های ملل کدامند؟ دیدگاه نخست، 
نمایانگر نوعی نگرش ملیت گرایانه یا ناسیونالیستی است 
که ملت ها را از دوران کهن، یکی از عناصر بدیهی و حیاتی 
تاریخ می داند. دیدگاه دوم که احتماال به عنوان نوعی نگرش 
مدرن یا پست مدرن تعبیر و تفسیر می گردد، ماهیت صرفا  
بدوی و عاطفی )رمانتیک( را نفی نموده و مفهوم ملت را 
به عنوان ماهیتی مدرن می نگرد و در نهایت دیدگاه سوم 
که گاه از آن به عنوان رویکردی تاریخی یاد می شود، موید 
آن است که ملت محصول مدرنیته است و لذا فاقد قابلیت 
بازگشت به ادوار پیش از آن می باشد. در عین حال رویکرد 
مذکور هرگونه نگرش افراطی )رادیکال( مدرنیستی و پست 
مدرنیستی با محوریت تضاد و انفکاک میان یک ملت مدرن 

و پیشینه تاریخی آن را به شدت نفی می نماید. 

هویت ایرانی؛ مفهومی تاریخی یا مقوله ای مدرن؟
رویکردهای فوق به اشکال گوناگون در تنوع و تکامل آموخته 
ها و یافته های ایرانیان در حوزه شناخت ریشه های ملیت 
و هویت ایران تاثیر گذار بوده اند. از قرن نوزدهم میالدی و 
با شکل گیری مفاهیم مدرن، هویت ایران و ایرانی به ویژه 
تحت تاثیر دیدگاه های ملی گرایانه و احساسی بوده است. 
این امر به واسطه نوعی روند چندوجهی متشکل از سنت ها 
و افسانه های اساطیری و نیز تاریخ حقوقی ایران تحقق یافته 

1- متن حاضر ترجمه ای است از 
IRANIAN IDENTITY i. PERSPECTIVES www.iranicaonline.org     
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ایرانشهر 
طور  به  ساسانیان،  حکمرانی  دوران  طی  ایران  سرزمین 
خاص به نام ایران یا ایرانشهر شناخته شده بود و پس از 
گذشت یک دوره سقوط و افول در ادوار نخست حکومت 
اسالمی، بار دیگر از قرن 13 میالدی با همین نام خوانده 
شد. یکی دیگر از رویکردهای مدرن و نسبتا محبوب، ملت 
ها را به مثابه جوامعی انتزاعی و تخیلی می نگرد و بیانگر آن 
است که ایده ارتباط و تعامل در جوامع، فراتر از گروه های 
اولیه و کوچک یا از طریق روابط چهره به چهره نظیر الگوی 
غالب روابط بدوی مرسوم در قبایل و روستاهای کوچک و 
بومی است. بالعکس صرفا در ذهن و اندیشه اعضای جامعه 
قادر به بقا و بالندگی خواهد بود. تمایز استعاری حاصل از 
نظریه جوامع انتزاعی )خیالی( توجه شماری از نویسندگان 
و صاحب نظران ایرانی را نیز در مواجهه با مقوله ریشه های 
هویت ایرانی به خود جلب نموده است. دستاورد استعاری 
اندرسون8(  بندیکت  نظریه  به  )بنا  انتزاعی  مفهوم جوامع 
پررنگ تر از زمینه ها و جنبه های ادراک تاریخی آن است 
اندرسون،  ابعاد نظریه  باقی  به  این نکته را بدون اشاره  و 
نیز به کار می برد. زبان رسمی به عنوان  ایران  در مورد 
عنصری مهم در روند شکل گیری و تداوم انسجام ملی در 
قلمرو امپراتوری های ادوار پیش از مدرن شناخته می شود. 
Benedict Anderson

2٥

فرهنگ و هنر

هنگامی که سران و طبقه ی حاکم به حفظ قدرت و تسلط 
خود می پردازند، نه صرفا از طریق توسل به زور بلکه به 
واسطه ی نقش آفرینی بدنه ی جامعه ی مدنی نیز اعمال 
می گردد. سران حاکم به واسطه ی رهبری فکری و اخالقی 
از طریق شبکه ای از نهادها، روابط و مناسبات اجتماعی، 
مفاهیم و ایده ها  این هدف را محقق می سازند. با این حال 
به نظر می رسد این پارادایم مطرح و کارآمد، نقش سلطه 
ایران در شکل گیری هویت مناطقی غیر ایرانی- اسالمی 
را علی رغم تاثیر بسزای آن در فالت ایران، رد می کند. به 
تعبیری این سلطه صرفا در نواحی و سرزمین های تحت 
حاکمیت ایران برقرار بوده است که در آن ها زبان فارسی 
از ریشه های عمیقی بهره مند بود. آنجا که تمدن نوین 
و نوپای فارسی به تدریج توسعه یافت، آنجا که فرهنگ 
به  فارسی  )فرهنگ(  آموختگان  دانش  بود،  غالب  فارسی 
عنوان هسته های غالب و آگاه و جریان ساز حضور داشتند و 
شالوده هویت پیش از دوران مدرن تا عصر پسامدرن ایرانی 
را بنیان نهادند. بدین ترتیب پارادایم جهانی فراگنر، عمدتا 
مرتبط و معطوف بر امپراتوری عثمانی، آسیای مرکزی، پهنه 
ی حکمرانی مغوالن و آسیای جنوب شرقی است و نه فالت 

ایران و دامنه ی استیالی سیاسی و حکومتی آن. 
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حکمرانی  دوران  طی  ایران  رسزمین 
ایران  نام  به  خاص  طور  به  ساسانیان، 
از  ایرانشهر شناخته شده بود و پس  یا 
گذشت یک دوره سقوط و افول در ادوار 
نخست حکومت اسالمی، بار دیگر از قرن 

13 میالدی با همین نام خوانده شد.



2٦

فرهنگ و هنر

اینگونه تعاریف و مفاهیم مدرنیستی پیرامون هویت ملی، 
غالبا بر مبنای شماری از انواع آرمانی تجارب مدرن و مدنیت 
شهری و برخی مبانی ملی حاکم بر جوامع اروپایی استوار 
بوده و کشورهای غیر غربی با خاستگاه هایی پیش از دوران 
الگوهای مذکور ندارند. ایده ی  با  مدرن، مطابقت کاملی 
هویت ملی در جوامع آسیایی اغلب ریشه در نگرش ها و 
برخی خصوصیات و مشترکات موروثی، فرهنگی، مذهبی 
و ... دارد. نگرش تاریخی بر نقش مولفه ها و جریان های 
تاریخی طی روند شکل گیری تمدن ها و کشورهای مدرن 
جوامع  منشاءتاریخی  بر  مبتنی  دیدگاه  این  دارد.  تاکید 
قومی- فرهنگی، سیاق و رویه بقای آن ها است و به تعبیری 
فرآیندهای  محصول  را  گرایی  ملی  و  متجدد  های  ملت 
درازمدت تاریخی می داند. کم و کیف تاریخ نگاری ملت ها، 
ظهور و مانایی اساطیر، خاطرات، ارزش ها، نمادها و... را به 
دنبال دارد. پیروان دیدگاه تاریخ سازی، جوامع قومی و ملت 
ها را پدیده هایی تاریخی می دانند که با پویایی و تحول، 
عجین و سازگارند. از جمله ایران شناسانی که حامی و پیرو 
اقسام گوناگونی از نظریه ی تاریخ شناسی هستند می توان 
به احسان یارشاطر، جراردو گنولی، آن لمبتون9، الساندرو 
بوزانی10، روی متحده11، دیوید مورگان12، فریدون آدمیت، 
شاهرخ مسکوب، محمدرضا شفیعی کدکنی و محمد توکلی 
طرقی اشاره نمود. یارشاطر طی تدوین سوابق تاریخ سنتی 
ایران با محوریت  عصرساسانیان، این دوران کهن و دوره پی 
ریزی تمدن اسالمی بوسیله ایرانیان را دو فرآیند تاریخی 
مجزا، متقابل و متضاد تلقی می نماید که بلوغ ابعاد تاریخی 
هویت ایرانی را در پی داشته اند. تاثیر مکمل و تلفیقی این 
دو برهه ی تاریخی، ملت ایران را حائز هویتی متمایز و 
شاخص در جهان اسالم نموده است. آن لمبتون نیز گویا 
عالقمند به رویکرد تاریخ شناسی از منظر رد مفهوم ملی 
گرایی کهن  و در عین حال به رسمیت شناختن نوعی 
وقوف و آگاهی نسبت به هویت متمایز ایرانیان باستان تحت 
عنوان ایرانیت )ایرانی بودن( است. مطابق دیدگاه لمبتون، 
این هویت و وجه اشتراک که بر مبنای مشخصات تاریخی 
و جغرافیایی تبیین می شد، از طریق نوعی تجربه و حافظه 
تاریخی مشترک و نیز تشریک نوعی بستر فرهنگی و ادبی 
و  نویسندگان  از  یکی  آدمیت،  بود.  گرفته  شکل  مشابه 
Ann K. S. Lambton
Alessandro Bausani
 Roy Parviz Mottahedeh
David Morgan
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ایرانی یعنی آیین زرتشتی و مذهب شیعه است. دیدگاه 
احمدی نسبت به ادیان ایرانی به مثابه ستون های استوار 
هویت ایرانی ممکن است تحت تاثیر اندیشه های هنری 
کوربین14 و سید حسن نصر شکل گرفته باشد که عمدتا 
معتقد به تفسیر فلسفه اسالمی با محوریت عرفان شیعی 
بوده اند. ایده "هویت ترکیبی و التقاطی"15پیرامون هویت 
ایرانی در فرهنگ اسالمی، طی دهه های گذشته از سوی 
برخی دین پژوهان ایرانی و حامیان اسالم لیبرال از جمله 
مرتضی مطهری، مهدی بازرگان، علی شریعتی و عبدالکریم 

سروش نیز مورد توجه واقع گردیده است.

Henry Corbin
HYBRID

2٧

فرهنگ و هنر

اندیشمندان مجرب تاریخ روشنفکری مدرن در ایران، در 
بحث خود پیرامون پیشینه های تاریخی تفکرات و عقاید 
ملی گرایانه در ایران، به گونه ای از رویکرد تاریخی نسبت 
با نوعی جهت  ایرانی تمایل دارد. گرچه همراه  به هویت 
ملی  اصلی  عناصر  که  است  معتقد  وی  رمانتیک،  گیری 
گرایی مدرن ایران همانند ایده سرزمین های ایرانی، نژاد 
ایرانی، زبان، فرهنگ مشترک و باالخص غرور ملی و حافظه 
تاریخی مشترک در ایران، پیش از ظهور ملی گرایی در 
اروپای مدرن نیز وجود داشته است؛ با این حال وی اذعان 
می نماید که تاثیر عواملی همچون رشد نفوذ و سلطه ی 
غربی در ایران قرن نوزدهم، اکتشافات نوین پیرامون تاریخ 
باستان بوسیله دانشمندان و باستان شناسان غربی و نیز 
گسترش ملی گرایی در اروپای پس از انقالب فرانسه، همگی 
منجر به ظهور نوعی هویت ملی مدرن و اخالق و نگرش 
ملی گرایانه از نیمه ی دوم قرن نوزدهم در ایران گردیده 
است. در نهایت، متحده، یکی از طرفداران رویکرد تاریخ 
نگر است که در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی توافق 
و سازگاری طیف های گوناگونی از جامعه ی ایرانی و به 
طور مشخص قشر تحصیل کرده ی ایرانی، پیرامون مناسبات 
مشترک فرهنگی، سنتی، تاریخی، عرفی و مدنی، اظهار می دارد 
از طریق یک  که:"ایرانیان تحصیل کرده هامنند جامعتی 
کراوات مشرتک به ایران زمین و ملت ایران پیوند خورده اند." 

وی تاکید می نماید که این احساس جمعی ایرانیان طی 
قرون وسطا، تصویری به شدت قرینه و آیینه وار از ملی 
به لحاظ  ایرانی  اروپای مدرن است. مفهوم هویت  گرایی 
میراث فرهنگی ایران و اسالم نیز مورد عالقه شماری از 
بوزانی در  الساندرو  است.  و روشنفکران مذهبی  محققان 
حالیکه از نگرش صرفا رمانتیک نسبت به هویت ایرانی انتقاد 
می نماید، اهمیت میراث قرون وسطایی ایران را به عنوان 
بستری برای شکل گیری هویت ملی ایران مدرن مورد تاکید 
قرار می دهد. وی در فصل پایانی کتاب خود13 ادعا نموده 
است که بنیان و اساس فرهنگ ایرانی می بایست از یک 
تصویر هخامنشی دوران پیش از اسالم، به فرهنگ اسالمی 
ایران قرون وسطا مبدل گردد. حمید احمدی معتقد است 
که هویت ملی ایران حاصل تلفیق کارآمد میراث سیاسی 
دوران پادشاهی باستان، زبان و ادبیات فارسی و نیز ادیان 
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فریدون آدمیت معتقد است که عنارص اصلی ملی گرایی 
مدرن ایران هامنند ایده رسزمین های ایرانی، نژاد ایرانی، زبان، 
فرهنگ مشرتک و باالخص غرور ملی و حافظه تاریخی مشرتک 
در ایران، پیش از ظهور ملی گرایی در اروپای مدرن نیز وجود 
داشته است؛ با این حال وی اذعان می مناید که تاثیر عواملی 
همچون رشد نفوذ و سلطه ی غربی در ایران قرن نوزدهم، 
اکتشافات نوین پیرامون تاریخ باستان بوسیله دانشمندان و 
باستان شناسان غربی و نیز گسرتش ملی گرایی در اروپای 
پس از انقالب فرانسه، همگی منجر به ظهور نوعی هویت 
ملی مدرن و اخالق و نگرش ملی گرایانه از نیمه ی دوم قرن 

نوزدهم در ایران گردیده است.
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ایپم من هب رگدان و دلیران // جواانن و جوانمردان اریان

یکی رغیدنم باید هک چون رعد // کند آشفته خواب رّنه شیران

هن شیران را زسد رگدن نهادن // هب زنجیر اسارت چون اسیران

اسیران را هچ رویایی است شیرین // مجال حکم راندن رب امیران

هچ انز و نخوت از دانش رفوشند // خود از رسماۀی دانش، فقیران

کجا قومیتی ماقبل اتریخ // بود محتاج قْیم چون صغیران!

هب گوش ارب گوید تخت جمشید // هنوز افساۀن کیوان  رسریان

کاس افتد رد آافق // رغیو اردواانن، اردشیران هنوزش انع

گاه تمدن بود اریان هن انم از دین، هن از دانش نشان بود //هک بن

هنوزش انرظان ذوق و صنعت // نظر رب منظرند از بی نظیران

همان رعهص ست این شطرنگ رمموز // هک شااهن مات رکده ست و وزریان

زانن را گو نیادم رسرفازی // از این اپ رد هوایان، رس هب  زریان

یکی نسل جوان باید هک زایند // هب مهد شیرخواری، شیرگیران

هب خار و خشت و خارا رپورانده // هن رد دامان ریپاهن رحریان

سلحشوران، سواران، جنگجویان // ردنده خنجران، دوزنده تیران

رس از شور وطن جوشنده کانون // دل از کین عدو سوزنده نیران

ماهنامه سرند      شماره چهلم و سوم، اردیبهشت 1398

ایپم من هب رگدان و دلیران
رسوده ای از استاد شهریار

هب مناسبت 30 اردیبهشت  روز اریانگردی و اریان شناسی



گهی ها آ








	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

