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گرچـه تعریـف و معنـای واحـدی در فرهنـگ هـای مختلـف از آن وجـود نـدارد بـا این 
حـال تکیـه بـر عنـرص جنسـیت و مشـخصا زن بـودن و تعصب بـر روی رابطه جنسـی 
بویـژه خـارج از ازدواج و بـا فـردی خـارج از دیـن و آییـن قبیله، از ویژگـی های بنیادین 
آن محسـوب می شـود: ناموس. بسـیار مقبول و فراگیر اسـت و مختص ایران قرن 21ام 
نیسـت. بـر اسـاس گـزارش صنـدوق جمعیت سـازمان ملـل هر سـال حـدود 5000 قتل 

ناموسـی در رسارس جهـان رخ مـی دهد.

ریاحی محمداسماعیل، اسماعیلی وحید. بررسی جامعه شناختی نگرش به قتل های ناموسی و عوامل موثر بر آن در شهر مریوان. 
مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوزادهم، شماره 3، پاییز، 1397، ص 53.
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نقـل اسـت که اگـر دروغی به دفعـات تکرار شـود رفته 
رفته به عنوان حقیقت پذیرفته خواهد شـد. شـاید هیچ 
بـاوری به انـدازه این عبارت نتواند حقیقـت انگاری یک 
دروغ را نشـان دهـد:” دختـر و پسـر فرقی نـدارد. مهم 
سـالم بودنشـان اسـت.” در میان ما ایرانیان همان طور 
کـه فضایلی وجود دارد آفـات اجتماعی و رذایل اخالقی 
متعـددی نیـز رواج دارد . دروغ، اقتدارگرایی، روحیه حق 
بـه جانـب، عدم نسـبیت در عقایـد، عـدم درک متقابل 
فقـط بخـش کوچکـی از ایـن موانـع و معضالت اسـت. 
امـا زمانـی جریـان جلـوه خطرناکـی به خود مـی گیرد 
کـه بـه نواقـص و کاسـتی هـای خـود نه فقـط معترف 
نباشـیم کـه وجـود آن هـا را هم کتمـان کنیـم. دقیقا 
ماننـد بیماری که بجای همکاری با کادر پزشـکی، روی 
تـرش مـی کند و خود را سـالم و تندرسـت می دانـد. در 
نهایـت نـه فقط خـود را کـه اطرافیـان را دچـار چالش 
بـزرگ تـری مـی کنـد. کـم نیسـتند مـواردی کـه بـه 
سـادگی قابـل درمـان یـا حتـی پیشـگیری بودنـد امـا 
همیـن دسـت رویکردهـا و حقیقـت گریزی هـا، کار را 
بـه جای باریک کشـانده اسـت. بیماری پیشـرفت کرده 
و کار بـه فـوت بیمار و شـکایت از پزشـک و ... کشـیده 
اسـت. چنیـن رویکردی در سـطح زندگـی اجتماعی به 
مراتـب خطرناک تر اسـت. به یک دلیل بسـیار روشـن؛ 
نـه فقـط فرد کـه یـک جامعـه را درگیر می کنـد. صد 
البتـه وقتـی از بیمـاری در جامعـه صحبـت مـی کنیم 
جدا از تشـخیص بیماری، تجویز نسـخه درمـان آن نیز 
سـخت تر اسـت. در رونـد درمان نقش همراهـان بیمار 
بسـیار مهم اسـت. باید بپذیریـم ایران ما بیمار اسـت و 
اکثـر همراهـان بیمـار بیـش از آن کـه نگـران درمان و 
بقای آن باشـند چشم انتظار سـهم االرث خود هستند. 

سپهر ساغریسپهر ساغری

خون و خاکسرت
درباره فرهنگ جنسیت زده در ایران

 با نگاهی به قتل رومینا ارشفی

تفاوتـی هم نمی کنـد بخواهیم کدام درد این کشـور را 
درمـان کنیـم. هر چقدر تعـداد همراهان سـخت کوش 
و متعهد اندک اسـت شـمار طلب کاران و سهم خواهان 
بسـیار. در گفتار بسـیار خیرخواه و روشـن اندیشـیم اما 
در عمـل بدخـواه و تاریک اندیش. نمونـه آنکه در حدود 
گفتـار از حقـوق زنـان مـی گوییـم در عمـل هـر گونه 
تحقیر و توهینی را نسـبت به ایشـان روا می داریم. باور 
داریـم دختـر و پسـر فرقـی ندارنـد امـا در عمـل از نوع 
پوشـش تـا حتی خوانندگی زنـان محل بحث و تبعیض 
اسـت. از ایـن رو در نوشـتار حاضـر بـا اشـاره بـه قتـل 
جانـکاه رومینا اشـرفی به جایگاه فرهنگ جنسـیت زده 

و قتـل ناموسـی در میان مـا ایرانیان مـی پردازیم.

رومینا در قربانگاه
دور از ذهـن اسـت عبارت کلیشـه ای »دختر یا پسـر 
فرقـی نـدارد مهـم سـالم بودنشـان اسـت«، هنـگام 
بارداری مادر رومینا به او گفته نشـده باشـد. چه بسـا 
خـود او نیـز بـه چنیـن انـگاره ای باور داشـته اسـت. 
نویسـنده قصد نبش قبر گذشـته خانواده و یا ورود به 
چگونگـی روابـط ایشـان را نـدارد. غرض آن اسـت که 
باورهای مسـلط را مورد بازبینی قرار دهیم. چه بسـیار 
شـهروندانی که پس از شـنیدن خبر قتـل رومینا، گله 
و شـکایت کردنـد که چـرا پدر او چنیـن و چنان کرد. 
پسـت ها درج شـد و مقاله ها نگاشـته شـد تا اجحاف 
در حـق رومینـا را هرچه بیشـتر فریاد برآورنـد. با این 
حـال تعـارف را کنـار بگذاریـم. بسـیاری از مـا بهتر از 
پدر رومینا نیسـتیم. جنون آنی ما سـربرنیاورده اسـت 
در غیرایـن صـورت داس مـا برنـده تـر اسـت. بـرای 
درمـان جامعه ابتدا باید بپذیریم فرهنگ ما جنسـیت 
زده اسـت. مایـی کـه شسـتن ظـرف، شسـتن لباس، 
تمییـز کردن منـزل، نگه داری بچـه و ... را کاری زنانه 
مـی پنداریـم و از انجام آن ها شـانه خالـی می کنیم، 
بیشـتر مردسـاالر نباشـیم کمتر هم نیسـتیم. یادمان 
باشـد همیـن چنـدی پیش نـام نویسـی زنـان دندان 
پزشـک منـوط بـه رضایـت کتبی شوهرانشـان شـده 
بـود.1 قوانیـن و مهـم تر از آن باورهای عمومی نسـبت 

1- شرط عجیب در یک کنکور مهم | رضایت شوهر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی 
www.hamshahrionline.ir الزامی شد
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بـه زنـان بسـیار جـای کار دارد. لمس زنـان در محیط 
کار، پرداخـت حقـوق کمتـر، شـرح وظایـف بیشـتر و 
ماننـد ایـن فقط برخـی از مشـکالت زنـان در محیط 
کار اسـت. جایـی کـه از پـدر رومینـا خبـری نیسـت 
امـا از فرهنـگ مسـلطی کـه امثـال او را پـرورش داده 
چـرا! آشـکار اسـت قاتـل، هـر کـه باشـد، در بسـتری 
فرهنگـی زیسـته و تربیـت شـده اسـت. ایـن محیـط 
چگونـه محیطـی اسـت؟ مسـیر تربیتـی او چـه بوده 
اسـت؟ چـه باورهـای در ذهـن و روح و روان او تزریـق 
شـده اسـت؟ جامعـه ای کـه تسـامح نسـبی رشـتی 
هـا بـا زنـان را بـی غیرتـی تفسـیر مـی کنـد و بـرای 
ایشـان جـوک مـی سـازد، جـز ایـن اسـت کـه آب به 
آسـیاب ارتجـاع مـی ریـزد؟ عجیب نیسـت در چنین 
اجتماعـی فـرد بـه چنـان بـاور و درجـه ای از خشـم 
مـی رسـد که بـا داس یـا تبـر مرتکب قتل می شـود. 
از بنزیـن و اسـید بـرای حـذف آن چـه او لکـه ننـگ 
مـی پندارد اسـتفاده می کنـد. قابل تامل اسـت برغم 
تجربـه مکرر از خشـونت خانوادگی اعتقـاد چندانی به 
دوری از احسـاس و تکیـه بـر عقـل و منطـق نداریم.2 
عمومـا بـاور داریم هیـچ پدر و مـادری بـد فرزند خود 
را نمـی خواهـد. چنیـن باور مسـلطی البتـه مانع نقد 
پدرسـاالری خواهد شـد. ممانعـت از نقد پدرسـاالری 
هـم می شـود سانسـور که نمونـه بـارز آن عدم پخش 
فیلـم خانـه پدری اثـر کیانوش عیاری اسـت.3 آشـکار 
اسـت کـه چرخـه چرخـه معیوبـی اسـت امـا بـزرگ 
تریـن عیـب جامعـه ایـران آن اسـت کـه هیـچ کـس 
خـود را مسـئول هیچ چیـز نمی دانـد. در همین مورد 
اخیر به سـختی بتوانیـد اطرافیان را نسـبت به نگرش 
عقالیی داشـتن قانع کنیـد. عموما بر اسـاس یک باور 
کلیشـه ای خانـواده را مامـن می دانند بـی آنکه متر و 
معیـار خـوب و بد بـودن را روشـن نمایند. دسـت کم 
برای نویسـنده روشـن نیسـت خانواده ای کـه مدام بر 
شـاخصه های جنسـیتی تکیه دارد کجا می تواند مامن 
و آرام بخش باشـد؟ باورهایی که مدام از برتری جنس 
مـرد بـر زن می گویـد و در حـدود ظرف شسـتن نیز 
آسـتین بـاال نمـی زنـد، چگونه مـی تواند کانـون گرم 

2- آمارهای خشونت خانگی به روایت پزشکی قانونی/ شهرهای صدرنشین همسرآزاری 
www.khabaronline.ir

3- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: نقد و بررسی فیلم خانه پدری
www.moviemag.ir 
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محسـوب شـود؟ از طرفـی از دل چنیـن انـگاره هایی 
در میـان خانـواده هـای ایرانـی، چه جامعه ای شـکل 
خواهـد گرفـت؟ تا حال از خود نپرسـیده ایـم که چرا 
نـوع لباس پوشـیدن، راه رفتن، خندیدن یـا زمان آمد 
و شـد زنـان محـل بحث اسـت؟ جز این اسـت که هم 
خانواده از یک سـو نگران جامعه ای اسـت که ایشـان 
گـرگ مـی پندارنـد و از سـوی دیگر جامعـه ای که بر 
اسـاس نـوع لباس پوشـیدن یا حتی راه رفتـن زنان به 
خـود اجـازه تعرض به ایشـان را می دهـد؟ جامعه ای 
کـه حتی تصویـر زن فوت شـده را بر آگهی ترحیمش 
تصویـر نمـی کنـد و در عیـن حـال گله مند سانسـور 
عکـس رومینا اسـت. همه چیزمـان به همـه چیزمان 
مـی آیـد. اگر بنـا داریم گرهی از گره هـای این جامعه 
بـاز کنیـم بهتـر اسـت در گام اول بـا خـود رو راسـت 
باشـیم. از کاخ شیشـه ای روشنفکریمان بیرون بیاییم 
و نظریـه پـردازی را کنـار بگذاریـم. تجربـه جهانی در 
دسـت اسـت. بـا خـود و دوسـتانمان خلـوت نکنیم و 
تحلیـل های مـن درآوردی تحویل غیـر ندهیم. جهان 
مملـو از تجربـه و دانش اسـت. وظیفه ما نگرش علمی 
اسـت نـه برکشـیدن باورهـای شـخصی. جامعـه بـا 
خـودرای بودن شـهروندانش به جایی نخواهد رسـید. 
مـی بایسـت بـه نقـش خود بـه عنـوان یک شـهروند 
مسـئول واقف باشـیم. بیشـتر بخوانیم و عمـل کنیم. 
کمتـر حـرف بزنیـم. آن هم حـرف هایی کـه جملگی 
بافندگـی اسـت. مـدام از عالم و دانشـمند بـودن خود 
مـی گوییـم. تمـام نواقـص کار را بـه گـردن دسـتگاه 
قـدرت مـی اندازیـم. تفاوتـی هـم نمـی کنـد تـا قبل 
از انقـالب 57 شـاه مقصـر اول و آخر همه کاسـتی ها 
بـود و پیـش از آن هـم قاجارهـا، االن نیـز جمهـوری 
اسـالمی عامـل همـه گرفتاری هـای ریز و درشـت ما 
اسـت. گویـی این مردم هیچ نقشـی در مقـدرات خود 
ندارنـد. آن قـدر نقد یک طرفه به مقوله گشـت ارشـاد 
صـورت گرفـت کـه کمتر کسـی از ذهنیت جنسـیت 
زده مـردم ایـران انتقـاد کـرد. چـرا؟ چـون مـا خیلی 
خـوب و روشـنفکریم. امـا جریـان قتـل رومینا نشـان 
داد پدیـده ای چـون گشـت ارشـاد صرفـا یـک مقوله 
حکومتی نیسـت و ریشـه های اجتماعی قابل توجهی 
دارد. کمـا اینکـه زندگـی های بسـیاری را بـه خون و 

خاکستر نشـانده است.
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پژمـان نـوزاد، بـه عنوان یک روزنامه نگار ورزشـی در تهران، تقریبا بـی پول و بی خامنان 
بـه سـیلیکون ولـی، یکـی از مهـم تریـن اقطـاب کارآفرینی دنیـا، رسـید. او در اتـاق زیر 
شـیروانی یـک مغـازه لبنیاتـی کـه در آن کار مـی کـرد، بـرای خـود رسپناهی دسـت و پا 
کـرد، سـپس با فروشـندگی در یک منایشـگاه فرش، به کار خـود ادامه داد. نـوزاد در آنجا 
بـا افـرادی کـه در تالش برای تغییر جهان بودند، آشـنا شـد. اشـتیاق برای پیوسـنت به این 
شـخصیت هـا و بخشـی از ایـن سـفر بـودن، باعث شـد تا نـوزاد خیلـی زود یک صندق 

رسمایـه گذاری تاسـیس کند.  
منت حارض ترجمه و تلخیصی است از:

A fruitful journey from the attic to an angel investor
www.domain-b.com

رینی
رآف

 کا
د و

صا
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بـا ایـن وجـود چهار سـال طول کشـید تـا او را متقاعد 
بـه همـکاری کنـم. در حـال حاضـر Pear یـک صندوق 
سـرمایه گـذاری در مراحـل اولیه کسـب و کار اسـت و 
مـا بـر روی کارآفرینانـی  که در حال تاسـیس شـرکت 
هـای بـه اصطـالح Category-defining هسـتند و بـر 
روی حـل یـک مسـاله بـزرگ در بـازار کار مـی کننـد، 
سـرمایه گـذاری می کنیـم.  وقتی در ابتدا این شـرکت 
را تاسـیس کردیم شـریک من پیشـنهاد کرد که اسـم 
خودمـان را بر روی شـرکت بگذاریـم همانطور که همه 
مـا را بـه اسـم هایمـان مـی شناسـند. بنابرایـن اسـم 
شـرکت در ابتـدا PejmanMar بـود. بـا ایـن وجـود بـا 
خـود گفتم که اگر مـی خواهم سـازمانی را بنیانگذاری 
کنم که برای 100 سـال آینده پابرجا باشـد ایده خوبی 
نیسـت کـه نـام خـودم را بـر روی سـر در سـازمان قرار 
بدهـم. مـن از مـردم می خواسـتم کـه با مـن کار کنند 
نـه بـرای من. زمانی که در جسـتجوی نام برای سـازمان 
بـودم دریافتم که ایـده های کارآفرینـان مانند میوه ای 
اسـت کـه نیاز به آب و کشـت دارد. Pear بـه عنوان یک 
میـوه، بـه نظـر یـک نـام ایـده آل بود کـه می توانسـت 

سـمبلی از ایـن ایده باشـد.

موفقیـت فقـط بعـد از غلبـه بـر موانـع منایـان می شـود. در 
مـورد شـام هـم بـه صورت سـفری مشـابه بـوده اسـت بویژه 
وقتـی بـرای اولین بار از ایران وارد آمریکا شـده ایـد. می توانید 
در مـورد موانعـی که با آن مواجه بودید بیشـرت به ما بگویید؟ 
وقتـی از ایـران بـه آمریـکا آمـدم زبـان نمی دانسـتم و 
پـول خیلی کمی داشـتم. در کشـورم یـک روزنامه نگار 
معـروف ورزشـی بـودم. مدت زمـان کمی طول کشـید 
تـا بفهمم کـه در اینجـا )آمریکا( کسـی نیسـتم. با این 
وجـود در تصمیمـم قاطع بـودم و می دانسـتم که قادر 
هسـتم کـه سرنوشـتم را بـه دسـت بگیـرم و با سـخت 
کار کـردن و مهربانـی بـا مردم، رسـیدن بـه موفقیت را 
بـرای خـود تضمین کردم. اولین شـغل مـن کار در یک 
کارواش بـود. در آن زمان بر روی کارم تمرکز کرده بودم 
تـا بهترین در کل شـهر باشـم با وجـودی که می دانسـتم 
قـرار نیسـت مـدت زیـادی در این شـغل باشـم. بعد از 

از اتاق زیر شیروانی تا بازار رسمایه گذاری
مصاحبه با پژمان نوزاد کارآفرین ایرانی تبار

اولیـه  مراحـل  در  گـذاری  سـرمایه  در  نـوزاد  پژمـان 
اسـتارت آپ، تجربـه دارد. او در بیـش از 100 اسـتارت 
آپ سـرمایه گـذاری کـرده اسـت. "دراپ باکس"1 یکی 
از این اسـتارتاپ ها اسـت. نوزاد در 2012 بوسیله مجله 
Forbes بـه عنوان یکـی از موفق ترین سـرمایه گذاران 
Mar Her�  حـوزه اسـتارتاپ، معرفی شـد. او بـه همـراه

shenson، صندوق سـرمایه گـذاری Pear Ventures را 
بنیانگـذاری کرد. در ادامه مصاحبـه ای از این کارآفرین 

ایرانـی تبار را مـی خوانیم.

***
2Pear Venture Capital بـه تعـدادی از کارآفرینـان کمـک 
کـرده اسـت تـا کسـب و کار خـود را از ابتـدا با رسمایـه اندک 
آغـاز کننـد. چگونـه ایـده پشـت Pear بـه مثـر رسـید و چـه 

مفهومـی را دنبـال مـی کند؟
در حقیقـت مـا بـه عنـوان یـک سـرمایه گذار حامـی، 
آغـاز بـه کار کردیـم. در حـدود سـال هـای 2009 تـا 
2010 دریافتـم کـه هیـچ موسسـه ای بـرای کمـک به 
کارآفرینانـی  کـه مـی خواهنـد از صفـر شـروع کننـد 
ارتباطـی  و شـبکه  زمینـه  اسـاس  بـر  نـدارد.  وجـود 
کـه داشـتم، فکرکـردم کـه می توانـم موسسـه ای را 
بنیانگـذاری کنـم تا بـه کارآفرینانی  کـه در مرحله اول 
کسـب و کار خـود هسـتند، کمـک کند. می خواسـتم 
ایـن ایـده را بـا یک شـریک محقـق کنم. شـریک حال 
حاضـر مـن Mar، دکتری خود را از دانشـگاه اسـتنفورد 
اخـذ کرده اسـت. او تا به حال سـه شـرکت را تاسـیس 
کـرده اسـت. Mar تکمیـل کننـده  مهـارت هـای مـن 
اسـت بطوریکـه در حـوزه هـای فنـی متخصص اسـت. 

1- Dropbox
www.pear.vc :2- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

سمیه امیری
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آن در یـک مغـازه لبنیاتـی شـغل پیدا کـردم جایی که 
صاحـب مغـازه را متقاعـد کـردم کـه شـب را بتوانم در 
آنجـا در اتـاق زیر شـیروانی بخوابم. من عاشـق دختری 
از ایـران بـودم ولـی در عین حال نمی خواسـتم از پدرم 
پولـی بگیـرم بـرای همیـن شـش مـاه در آنجـا زندگی 
کـردم تـا بتوانم مقـداری پول پـس انداز کنـم. تا اینکه 
یـک روز آگهـی کار در یـک فروشـگاه فـرش ایرانـی را 
دیـدم و با فروشـگاه تمـاس گرفتم. صاحب فروشـگاه از 
مـن پرسـید آیا تا حـاال فرش و لوازم منـزل فروخته ام؟ 
وقتـی در پاسـخ او گفتـم نـه، بـه من گفت چـرا تماس 
گرفتـه ام و داشـت تمـاس را قطع می کرد کـه با اصرار 
از او خواسـتم حداقـل قبـل از رد کردن درخواسـت من 
یکبـار همدیگـر را مالقات کنیـم. در نهایت شـغل را به 
دسـت آوردم و از آنجـا افـراد مختلـف را مالقـات کردم 
و ایـده تاسـیس یـک صنـدوق سـرمایه گـذاری بعدا به 
وجـود آمـد. اگـر شـما بـاور داشـته باشـید که بـا گذر 
زمـان مسـایل تغییـر مـی کننـد و زمان هرگـز متوقف 
نخواهد شـد، به سـادگی می توانید موانع را پشـت سـر 
بگذاریـد و بـه راه خـود ادامـه دهیـد. من واقعـا امیدوار 
بـودم و معتقـد به این کـه روزی همه چیز تغییر خواهد 

کـرد و همیـن اتفاق هـم افتاد. 

چـه درس هایـی از زندگـی در اتاق زیر شـیروانی آموختید که 
متایـل دارید بـا دیگران به اشـرتاک بگذارید؟ 

مـن فهمیـدم کـه اگـر توانسـتم روزی در اتـاق زیـر 
شـیروانی زندگـی کنـم و دوام بیـاورم، می توانـم بر هر 
سـختی دیگـری غلبه کنم. ایـن برمی گردد به داشـتن 
ذهنیـت مثبـت و یـاد آوری ایـن موضـوع بـه خـود که 
ایـن شـرایط موقتی اسـت. ممکن اسـت امروز شـرایط 
سـخت باشـد اما در انتها نتیجه مطلوب حاصل می شـود. 
گذرانـدم  زیرشـیروانی  اتـاق  در  کـه  را  ماهـی  شـش 
شـخصیت امـروز را مـرا سـاخت. بخشـی از آن تجربـه 
بـا روحیـه مـن بـه عنـوان یـک بنیانگـذار عجین شـد. 
مـن ارتباطـی با پـول نـدارم و حتی امروز هـدف من به 
دسـت آوردن پول نیسـت بلکـه کمک به افراد اسـت تا 
کسـب و کارهـای مـورد عالقه خـود را شـروع کنند. در 
نهایـت پول بـه عنوان نتیجـه کار حاصل می شـود. آن 
روزهـای زندگـی در اتاق زیر شـیروانی را بـه عنوان یک 
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اقتصاد و کارآفرینی

اردوی آموزشـی در نظـر مـی گیرم که امـروز از من یک 
شـخصیت بهتـر و قوی تر سـاخته اسـت. 

بـا نظـر گرفنت تعـداد زیاد داوطلبـان، چطور ایده هـای دارای 
امکان موفقیت و ارزش رسمایه گذاری را تشـخیص می دهید؟ 
یـک سـری ویژگـی هـا در میـان کارآفرینان برجسـته 
در  کـه  می پسـندیم  را  کارآفرینانـی  مـا  دارد.  وجـود 
درصـدد حـل یک مشـکل بـزرگ در بـازار هسـتند. آن 
هـا بایـد با مشـکلی کـه در صـدد حل آن هسـتند، هم 
آشـنا باشـند و هـم بـا آن زندگـی کـرده باشـند. مـا به 
دنبـال افـرادی هسـتیم که ایـن کار را انجـام می دهند 
چـون آن هـا کارافرینـان واقعـی هسـتند نـه بـه خاطر 
اینکـه ایـن کار مد روز اسـت و همه دوسـت دارند انجام 
بدهنـد و یـا اینکـه فقـط بـرای تفریـح قصد انجـام این 
کار را داشـته باشـند. ما افرادی را انتخاب می کنیم که 
اسـتعدادها را دنبـال مـی کننـد، به روش های مرسـوم 
بدبیـن هسـتند، دارای دیـدگاه هسـتند و تمایـل دارند 
هـر روز خـود را مـورد سـوال قرار دهنـد. من همچنین 
مدیـران ارشـدی را دوسـت دارم کـه خـود کاپیتـان 
کشـتی هسـتند. کسـانی کـه تـا آخریـن لحظـه غرق 
شـدن کشـتی مقاومت می کنند. در نهایت ما به اندازه 
بـازار نـگاه مـی کنیـم. اگر امـروز شـرایط بازار مسـاعد 
نیسـت، مهـم نیسـت. اگـر شـما به آلبـوم کار شـرکت 
هـای مـا نگاهـی بیندازیـد بعضـی از آن ها در شـرایط 
غیـر متعارف )شـرایط نامسـاعد بـازار( کار خـود را آغاز 

اند.  کـرده 

از آنجایـی کـه شـام کار خـود را از صفـر رشوع کـرده ایـد آیـا 
احسـاس همدردی با کارآفرینان مشتاق دارید؟ اگر پاسخ شام 
مثبـت اسـت چگونه بین احسـاس قلبی و منطـق عقلی خود 
متایـز قایل می شـوید در حالیکه تصمیم دارید بـه تعدادی از 

ایـن طرح هـا رسمایـه الزم را اختصاص دهید؟   
وقتـی بـا کارآفرینـان احسـاس همـدردی داریـد ایـن 
سـخت تریـن بخـش کار شماسـت. بـا ایـن وجـود بـه 
عنـوان یک شـرکت سـرمایه گـذار وظیفه ما پولسـازی 
اسـت و مـا ناگزیـر بـه بازگردانـدن پـول بـه سـرمایه 
گـذاران هسـتیم. بـا در نظـر گرفتـن ایـن مسـایل مـا 
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بهتریـن تصمیـم را بـر اسـاس منافـع صندوق سـرمایه 
مـی گیریـم کـه وظیفه مسـلم مـا در قبال موسسـان و 

سـرمایه گـذاران اسـت. 

بـا توجـه بـه ماجرایـی کـه در بـه دسـت آوردن شـغل در 
منایشـگاه فرش داشـتید، بسـیاری از مردم با شـنیدن نه ناامید 
خواهنـد شـد. چه چیزی شـام را ایـن میزان مرص نگه داشـت 
تـا صاحب منایشـگاه را بـرای مالقـات رو در رو متقاعد کنید؟

در بسـیاری از موقعیت های زندگی دریافتم که شنیدن 
کلمـه نـه به معنای این اسـت که بایـد راه دیگری برای 
انجـام کار پیـدا کنم. بـه این وضعیت به عنـوان فرصت 
بیشـتر بـرای پیدا کـردن راهی برای رسـیدن بـه آنچه 
مـی خواهـم، نگاه می کنم. در حقیقت بعضی از بهترین 
کارهایـی کـه انجـام دادم بعد از شـنیدن نه بوده اسـت. 
در مـورد ماجـرای فروشـگاه فرش، واضح بـود که او من 
را نمی شـناخت و سـه پرسشـی کـه از طریـق تلفن از 
مـن پرسـید بـرای ایجـاد شـناخت کافـی نبـود. وقتی 
روز بعـد صاحـب فرش فروشـی را مالقات کـردم، بدون 
معطلـی مرا اسـتخدام کرد چـون در زمان تماس تلفنی 
بـا او، ناامید نشـدم. این موضوع را مالک نمایشـگاه بعدا 
بـه مـن گفت. به شـدت اعتقـاد دارم وقتی شـما با نگاه 
مثبـت به دنیـا نگاه می کنیـد قادر خواهیـد بود خیلی 
از مسـایل و مشـکالت زندگـی را بـه سـرمایه گذاری 
پربـار تبدیـل کنید. مسـایل در طول زندگـی تغییر می 
کننـد. مـن فـرش می فروختـم ولـی در نهایـت تبدیل 
بـه یـک سـرمایه گـذار در کسـب و کارهای نو پا شـدم. 
مـی خواهـم این را بگویـم که خود را بـه درون اقیانوس 
پرتـاب کردم در حالیکه مهارت شـنا را در حد متوسـط 
بلـد بـودم. امـا شـرایط را طـوری مدیریت کـردم که در 
نهایت به سـاحل برسـم زیرا می دانسـتم باید به سـختی 

کار کنـم تـا به آنچه کـه می خواهم برسـم.

شـام به این شـناخته شـده هسـتید که با بنیانگذاران قدرمتند 
از طریـق یـک شـبکه اجتامعـی و انجمـن کار مـی کنیـد. 
می توانیـد بـرای ما توضیـح دهید که چگونه ایـن کار را انجام 
مـی دهیـد؟ و چطـور ایـن بسـرت را بـرای تعامـل بـا دیگـران 

ایجـاد کـرده اید؟    
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تمـام زندگـی کاری مـن در سـرمایه گـذاری با شـبکه 
سـازی و شـرکت در رویدادها آغاز شـد. شـما تجارت را 
بـا افـرادی انجام مـی دهید کـه آن ها را مالقـات کرده 
باشـید. بنابرایـن ما معتقد به جمع کـردن افراد زیر یک 
سـقف برای دالیل مختلف هستیم. بسیاری از موسسان 
مـا افرادی هسـتند کـه در رویدادهایمان شـرکت کرده  
بودنـد و ایـن مـی تواند حتی بـه صورت یـک دورهمی 
سـاده بـرای صـرف غذا باشـد. ما قصـد نداریـم موضوع 
را خیلـی پیچیـده کنیم. شـبکه ارتباطیمـان به صورت 

تعاملی، مشـارکتی و خیلی شـفاف است. 

رشکـت هـای هنـدی رسمایـه گـذار در کسـب و کارهـای نوپا 
را چگونـه مـی بینیـد، بـا توجه به اینکه این شـبه قـاره تعداد 
زیـادی از اسـتارت آپ هـای مشـتاق را در خـود جـای داده 

اسـت؟ توصیـه ای بـرای کارآفرینـان مشـتاق دارید؟   
آن هـا بایـد یـک سـری چیزهـا را بـه خاطر بسـپارند. 
هندی ها نباید از شکسـت بترسـند. من معتقد هسـتم 
ایـن تـرس از شکسـت اسـت که باعـث می شـود افراد 
از تجربـه کارهـای جدید خـودداری کنند. اگـر به خود 
اعتمـاد دارید و مصمم هسـتید، پس شـروع کنید. دوم 
اینکه شـما باید راهـی را انتخاب کنید کـه به آن عالقه 
زیـادی داریـد. در آخر اینکه هیچ وقـت برای رویاهایتان 
سـقف تعیین نکنید. هیچ محدودیتی برای رسـیدن به 

خواسـته هایتان وجـود ندارد.

  Pear VC  در بیـش از 30 اسـتارت اپ رسمایـه گـذاری کرده 
اسـت. دیدگاه بلند مدت شـام برای رشکتتان چیسـت؟

کار ما جسـتجوی مداوم برای یافتن بنیانگـذاران بی نظیر 
اسـت. همچنین بر روی رشـد و توسـعه گـروه متمرکز 
خواهـم شـد. آنچه که خیلی دوسـت دارم ببینـم، 100 
سـال آینده اسـت. زمانی که کسـی بـه Palo Alto می آید، 
کتابـی در مـورد Silicon Valley مشـاهده مـی کنـد کـه 
در آن یـک فصـل بـه Pear اختصـاص داده شـده اسـت 
و در آن بـه شـرح اینکـه چطـور Pear توانسـته اسـت 
بنیانگـذاران را بـرای سـاخت شـرکت هایـی کـه آینده 

جهـان را تغییـر داده انـد، آمـاده کند. 
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شام منی توانید فقط چند کلمه ” خرید” را روی وب سایت خود بگذارید و 
انتظار داشته باشید که بازدیدکنندگان، محصوالت شام را بخرند.
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تبلیغات هدفمند چیست؟
بـه  طـور کلی مـی توان گفـت تبلیغـات هدفمند یکی 
از روش هـای موثـر بازاریابـی بـرای معرفـی خدمـت یا 
محصـول بـه مردم محسـوب می شـود. برایان تریسـی 
مدیـر و مشـاور برجسـته حـوزه بازاریابـی مـی گویـد: 
"بایـد از خـود پرسـید: چـرا مشـتری باید محصـول ما 
را بـرای خریـد انتخـاب کنـد؟"3 برخـی پاسـخ بـه این 
پرسـش را در تبلیغـات زیباتر و حتی بیشـتر جسـتجو 
مـی کننـد. کمـا اینکـه همـه ما شـاهد حضـور پررنگ 
تبلـغ برخـی محصـوالت هسـتیم. بیلبوردهـای بزرگ، 
حتـی دیـوار منـازل و در یـک کالم هر آنجا کـه امکان 
درج تبلیـغ باشـد، صاحبیـن کسـب و کار از آن چشـم 
نمـی پوشـند. البتـه بـا ورود به عصـر جدیـد، تبلیغات 
نیز از شـکل سـنتی خـارج شـده و به صـورت تبلیغات 
در فضـای دیجیتـال یا )دیجیتال مارکتینـگ( با کارایی 
بهتر جلوه نموده اسـت. پیشـینه اولیـن تبلیغات آنالین 
بـه تاریـخ 27 اکتبـر 1994 در پایـگاه اینترنتـی )هات 
وایـر( اتفـاق افتـاد. ایـن تبلیـغ بـا عنـوان “آیـا تـا  بـه 
حـال بـا ماوس خـود اینجا کلیـک کرده ایـد؟ انجامش 
بدیـد” در سـایت قرار گرفـت و این اتفـاق انقالبی را در 
دنیـای وب بـه پـا کـرد! بعـد از ایـن ماجـرا این نشـریه 
اینترنتـی بخـش هایـی از وب سـایت خـود را بـه درج 
بنرهـای تبلیغاتـی اختصـاص داد کـه هزینـه آن بـر 
اسـاس هـر کلیـک تعیین مـی شـد. از طرفی در سـال 
1995 بـا ادامـه رونـد محبوبیت تبلیغات بنـری، تبلیغ 
کننـدگان دیگـر تنهـا به تبلیـغ توجه نداشـتند بلکه با 
قصـد هدفمنـد کـردن آن بسـوی جـذب کاربرانـی که 
مـد نظرشـان بـود، قدم برداشـتند کـه این مهـم منجر 
بـه وقوع تبلیغات هدفمند شـد. امـروزه این تبلیغات به 
تمامـی زمینه های اینترنتی که کاربـران در آن فعالیت 
دارند گسـترش پیدا کرده اسـت و این تبلیغـات در وب 
سـایت ها و موتورهای جسـتجو، رسـانه های اجتماعی، 
گوشـی هـای همـراه و نیـز در ایمیل ها، قابل مشـاهده 
اسـت.4 در حقیقـت تبلیغات هدفمند نوعـی از تبلیغات 
آنالیـن اسـت کـه بـر ویژگـی هـای خـاص )منافـع و 
ترجیحات( مصرف کننده هایی با خصوصیت مشـترک 
تمرکـز دارد. تبلیـغ کننـدگان ایـن اصطالحـات ویژه را 

www.baleparvaz.ir 3- کلید فروش موفق از نظر برایان تریسی
www.mehrnews.com 4- دلیل اهمیت تبلیغات آنالین چیست

از بیلبوردهای سنتی تا برنهای اینرتنتی
نگاهی به تبلیغات هدفمند در دنیای امروز

شـاید بـا شـنیدن واژه "تبلیغـات" اولیـن چیـزی کـه 
در ذهنتـان تداعـی گـردد "صـرف کـردن هزینـه ای 
اضافـی" باشـد کـه فقـط بـرای معرفـی محصـول یـا 
برنـد بـه مشـتری، هزینـه می شـود. از طرفـی گاهی با 
خـود اندیشـیده ایـم که تبلیغـات صرفا یـک هزینه بی 
مـورد و اضافـی اسـت کـه بـر دوش صاحبین کسـب و 
کار قـرار مـی گیـرد و چنانچـه محصولـی با کیفیـت و با 
ویژگی های بارز داشـته باشـیم نیازی بـه تبلیغ و صرف 
هزینـه نیسـت و مشـتریان خود بـه دنبـال آن خواهند 
آمد! در مقابل هسـتند کسـانی که تبلیغات را نه هزینه 
کـه سـرمایه گذاری مـی دانند. بـا این تفاسـیر واقعیت 
امـر چیسـت؟ آیـا تبلیغـات واقعـا یـک هزینـه اضافی، 
لوکـس و بـی مـورد اسـت یـا عاملـی مهـم و ناگزیر در 
دنیـای بازاریابـی امروز؟ شـاید نام برندهایـی چون پژو،1 
بنـز2، لبنیات میهـن و یا عباراتی چـون جنس چینی و 
پاکسـتانی بارها به گوشـمان خورده باشـد. شـنیدن نام 
ایـن برندها و عبـارات در همان لحظه نخسـت بیدرنگ 
ویژگـی و مشـخصه خاصـی را در ذهـن مـا تداعـی می 
کنـد! بـه عنـوان نمونـه "بنـز" نمـاد دقـت و کیفیـت 
تکـرار نشـدنی اسـت. به همیـن ترتیب مـارک چینی و 
پاکسـتانی تداعی کننده ویژگی دو کلمه ارزان و عموما 
بـی کیفیـت در ذهـن مـا اسـت و اینگونـه در افـکار و 
اذهـان عموم مردم ماندگار شـده اسـت. گویـی اصال نام 
ایـن برندهـا  با ایـن صفات از روز نخسـت عجیـن بوده 
کـه البته اینگونه نیسـت. این برندهـا و تمامی برندهای 
شـناخته شـده با ویژگی هـای خـاص، راه هدفمندی را 
در طـول زمـان در دنیـای تبلیغات در زمـان ها و مکان 
هـای مـورد نظـر پیمـوده اند کـه در عصر حاضـر از آن 

بـه عنـوان تبلیغات هدفمنـد یاد می شـود. 
1-Peugeot
2-Mercedes-benz

لیال راسخ
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بـا ردیابـی فعالیت شـما در اینترنت کشـف مـی کنند. 
بطـور مثـال بـرای تبلیغ محصولـی مربوط بـه  زنـان خانه 
دار مـی داننـد زنـان خانـه دار از چـه نوع سـایت هایی 
دیـدن می کننـد و تبلیغ را در همان سـایت ها به نمایش 
مـی گذارنـد. بایـد توجه داشـت صاحبین کسـب و کار 
بـرای تعییـن دقیق مخاطبین خـود در بازار، مشـتریان 
بالقـوه خـود را بـر اسـاس معیارهایی تقسـیم می کنند 
کـه بـه آن بخـش بنـدی بـازار5 گفتـه مـی شـود کـه 
باعـث تمرکـز بـر مخاطبین یا همـان مفهـوم مخاطب 
هـدف6 مـی گـردد! این معیارهـا عبارتنـد از متغیرهای 
جغرافیایی )کشـور و شـهر و ...(، جمعیت شناسی )سن، 
جنـس، درآمد، شـغل و ...( و روان شناسـی )درونگرایی 
و بـرون گرایـی و ...( و رفتـاری )مقـدار مصـرف و خرید 
آنالیـن، وفـاداری مشـتری و ...( بـا توجه بـه تعیین این 
ویژگـی هـا مـی تـوان حـدس زد کـه معمـوال مخاطب 
شـما بیشـتر از چـه سـایت هایـی دیـدن مـی کنـد تا 
در نقاطـی کـه مخاطبیـن بیشـترین حضـور را دارنـد 
تبلیغـات هدفمنـد را بـه نمایـش بگذاریـم! بـرای مثال 
در مـورد معیـار موقعیـت جغرافیایـی، بـرای تبلیغ یک 
وسـیله گرمایشـی، مـی بایسـت تبلیـغ در سـایت های 
دارای مخاطـب از مناطـق نسـبتا سردسـیر انجام شـود 
کـه مسـلما مورد نیـاز و تقاضا بوده و مـی تواند تبلیغی 
هدفمنـد و سـودآور باشـد! چنانچـه همیـن تبلیـغ در 
فضـای مربوط بـه مناطق گرمسـیر و یا اسـتوایی انجام 
شـود مصـداق همـان مثل رایـج زیـره به کرمـان بردن 
اسـت کـه نمایانگـر عرضه کاال بـه مکانی بـا مخاطبانی 
اسـت کـه نیازی بـه آن ندارند. بـر این اسـاس می توان 
گفـت کـه مفهـوم تبلیـغ هدفمند یعنـی اینکـه بدانیم 
چـه کاالیـی را بـا چه ویژگـی در چه مکانی بـه چه نوع 
جمعیتـی بـا چـه خصوصیـت روانـی و چـه نـوع رفتار 
مصرفـی ارائـه دهیـم تـا بـه بهینـه ترین شـکل ممکن 
باعث جذب مشـتری و در نهایت بیشـترین سـودآوری 

باشد!7 

5-Market segmentation
6-Target- Audience
www.dmacourse.com 7-             تبلیغات هدفمند: چگونه تبلیغات خود را هدفمند کنیم؟
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اقتصاد و کارآفرینی

تبلیغات هدفمند رکن موفقیت در کسب و کار
در مقایسـه دو روش سـنتی و تبلیغات هدفمند امروزی 
بایـد گفـت کـه در فضـای سـنتی و تبلیغـات محیطی 
از زمـان تبلیـغ تـا زمانـی کـه مـی خواهید اثر بخشـی 
طرحتـان را روی بیلبورد بسـنجید فاصلـه زمانی وجود 
دارد. یعنـی بایـد ابتـدا مدتـی را منتظـر خالـی شـدن 
جایـگاه بیلبورد مورد نظر باشـید و پس از آماده سـازی 
و پیـاده سـازی نیـز 3-2 مـاه زمـان نیاز اسـت تا آگهی 
مـورد نظر نمایش داده شـود و مـردم آن را ببینند. قابل 
توجـه اسـت که پـس از آن نیـز احسـاس مخاطبین را 
متوجـه نمی شـوید زیرا فضـای تبلیغـات آفالین کامال 
یـک طرفـه و بـدون تعامل با مخاطبین اسـت و به مین 
دلیـل باید یـک تیم پژوهشـگر کار تحقیقـات بازاریابی 
را بعـد از اتمـام تبلیغـات انجام دهند تا از افراد بپرسـند 
کـه آیا تبلیـغ برنـد را دیـده اند و نظرشـان مثبـت بوده 
یـا منفـی! از طـرف دیگـر 4-3 مـاه زمـان نیـاز  اسـت 
و هزینـه جانبـی نیـز بـرای این سـنجش و اثر بخشـی 
و تاثیرگـذاری آگهـی صـرف مـی شـود! اینجاسـت که 
متوجـه می شـوید که نمـی توانید زمان را حـدود 6 ماه 
به عقب برگردانید و همه چیز را )در صورت اشـتباهات 
احتمالـی( از نو شـروع کنیـد! و دقیقا همینجاسـت که 
بـه مفهـوم تبلیغـات هدفمند پی مـی برید! از مقایسـه 
تبلیغـات سـنتی بـا تبلیـغ هدفمنـد آنالیـن مـی توان 
فهمیـد کـه در فضای غیر دیجیتال و سـنتی شـما یک 
سـویه صحبت می کنید و گوشـی برای شـنیدن ندارید 
امـا در فضای دیجیتـال امکان تعاملی بـودن برای همه 
مخاطبیـن وجـود دارد و مـی تـوان از آن بهـره بـرد! در 
حقیقت مفهوم رسـانه غنی8 از جلوه های مهم تبلیغات 
هدفمنـد آنالین اسـت. این بدان معنی اسـت که شـما 
مـی توانیـد با تولیـد ویدئوهای تعاملی یک رسـانه غنی 
ایجـاد کـرده که امکان برقـراری ارتباط بـا مخاطبین را 
دارد و بطـور مثـال بـرای خریـد یک کاال، مشـتری می 
تواند تنها به شـعارهای تبلیغاتـی و دیگر محتواها تکیه 
نکـرده بلکـه از طریق آن نظر افـرادی را که آن محصول 
را خریـداری کـرده انـد را نیـز جویا شـده و با شـناخت 
بیشـتری خریـد خـود را انجـام دهـد! از کانـال هـای 
ورودی دیجیتـال مارکتینـگ در تبلیغـات هدفمند می 
توان سـه دسـته بندی وب سـایت ها، تبلیغـات آنالین 
8- Rich media

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و ششم، خرداد 1399
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و بازاریابـی موتورهـای جسـتجو را نـام بـرد که 
البتـه وب سـایت بعنـوان یـک زیرسـاخت در 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  مارکتینـگ  دیجیتـال 
مـی گیـرد و بـدون وبسـایت هرگـز نمـی توان 
تبلیغـات هدفمنـد را بـه صـورت کامـل انجـام 
داد و دومیـن کانال آن تمامـی تبلیغات آنالین 
 PPC9 ،بـوده که شـامل تبلیغات بنری یـا متنی
یـا پرداخـت بـه ازای کلیک می شـود. تبلیغات 
گـوگل، تبلیغات ایمیلـی، ویدیوئـی و تبلیغات 
داخل اپلیکیشـن نیـز از دیگر ابزارهای تبلیغات 
نهایـت  در  شـوند.  مـی  محسـوب  هدفمنـد 
سـومین بخش بازاریابی موتورهای جسـتجو یا 
10SEM بـوده کـه در آن مشـتریان خود بدنبال 
موضوعی در موتورهای جسـتجو هسـتند که با 
برنامـه ریزی مناسـبی مـی تـوان از این بخش 
نیـز در جهت رشـد و کسـب و کار بهـره برد.11 
از مزایـای دیجیتـال مارکتینـگ مـی تـوان به 
دسترسـی جهانـی، هزینه کمتر، قابلیـت اندازه 
گیـری نتایـج، شـخصی سـازی )مثـال ارسـال 
پیـام بـرای هـر مخاطـب( و در نهایـت عـدم 
محدودیـت بـرای ارتبـاط حرفـه ای با مخاطب 
و ایجـاد ارزش های اجتماعی پسـندیده، انتقال 
و رواج آن نـام بـرد.12 در واقع باید توجه داشـت 
بدلیـل افزایـش اسـتفاده از تلفـن هـای همراه 
بـرای اتصـال به اینترنت و سـهولت دسترسـی 
بـه آن )حتـی در هنـگام راه رفتن( اسـتفاده از 
تبلیغـات در چنیـن بسـتری، در کنـار داشـتن 
وبسـایت، بـرای تمامـی صاحبـان کسـب و کار 

یک ضـرورت انـکار ناپذیر اسـت.13

9- Pay per click
10- Search Engine Marketing

11�     تبلیغات هدفمند: چگونه تبلیغات خود را هدفمند کنیم؟
www.dmacourse.com 

12- مدیریت کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ چه نقشی در کسب و کار 
 www.fanpardazan.com دارند؟

www.radmandigital.com   13- تبلیغات در شبکه های اجتماع
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در نهایت سـومین بخش بازاریابی موتورهای جسـتجو یا 
1SEM بـوده کـه در آن مشـتریان خود بدنبـال موضوعی 
در موتورهـای جسـتجو هسـتند کـه بـا برنامـه ریـزی 
مناسـبی مـی تـوان از ایـن بخـش نیـز در جهت رشـد و 

کسـب و کار بهـره برد.
1- Search Engine Marketing

اقتصاد و کارآفرینی
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تا چند به جور و ظلم تصمیم کنید // در کیسه خویشنت زر و سیم کنید

هر منفعتی که حاصل مملکت است // خوب است که عادالنه تقسیم کنید

فرخی یزدی

 و هرن
گ

رهن
ف
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هویت ملی و خیزیش اجتامعی
درباره هویت ملی و جنبش های اصالح طلبانه در ایران عرص قاجار

قسمت دوم

مشـروطه خواه در تبریـز بودنـد، اسـتفاده  شـد. در دوره 
مشـروطه نسـل جدید ادیبان پارسـی که از پیشـگامان 
ملی گرایـی تأثیـر پذیرفتـه بودند، پـا به عرصـه نهادند. 
فرصت شـیرازی، نویسـنده  کتاب "آثار عجم" از همین 
پیشـگامان بـود. آثار عجم اولیـن کتاب فارسـی زبان در 
زمینـه معرفـی آثـار باسـتانی و بناهای تاریخی اسـتان 
فـارس به شـمار می رفـت. فرصت شـیرازی در مقاالت 
سیاسـی اش شـرایط ناگوار سـرزمین پـارس را حاکی از 
جهالت مردم و اسـتبداد حاکمانش می دانسـت؛ جهالت 
و اسـتبدادی که مستلزم تغییراتی اساسـی بود. از دیگر 
شـخصیت های موثـر می تـوان بـه ملک المتکلمیـن که 
تحـت تاثیـر توسـعه و پیشـرفت ژاپن بـود، اشـاره کرد. 
او مدافـع اسـتفاده  عاقالنه تـر از منابـع طبیعـی بـرای 
صنعتـی شـدن کشـور بـود. دو نویسـنده آذربایجانـی؛ 
عبدالرحیـم طالبـوف و زین العابدیـن مراغـه ای نیـز از 
جملـه افـراد مؤثر بودنـد. اولـی مدافع بیـداری علمی و 
سیاسـی ایران بـود درحالیکـه دومی زندگی تیـره و تار 
مـردم را بـه صالبـه  نقـد می کشـید و فریـاد عشـق بـه 
وطـن و رهایـی آن را سـر می داد. در کلیت شـاید بتوان 
چهـره هـای اثرگـذار دوره مشـروطه را بـه سـه دسـته 

متمایز تقسـیم کرد:
1- کسـانی همچون ادیب پیشاوری و سید اشرف الدین 
گیالنـی که میهن را با شـکل اسـالمی یا حتـی رویکرد 

شـیعه در نظر می گرفتند.
2-  شـاعرانی کـه تحت تاثیـر مفهوم غربـی میهن قرار 
گرفته بودند مانند ابوالقاسـم عارف و میرزاده عشقی که 
در مـورد مضامینـی چون میهـن پرسـتی؛ آزادی و ضد 
اسـتعمارگری می نوشـتند. محمد ابراهیم فرخی یزدی 
نیـز کـه از سوسیالیسـم و جامعـه داری میهن پرسـتانه 
حمایت می کرد و بانگ عشـق، از خودگذشـتگی و ایثار 
بـرای ایران و قشـر کارگر سـر می داد، مـی تواند در این 

قرارگیرد. دسته 
3- کسـانی کـه پیـرو رویکـرد دوگانـه ملـیـ  مذهبـی 
بودنـد، از جملـه ملک الشـعرا بهارکـه با  اشـعاری گیرا 
همزمـان هـم ایـران پیـش از اسـالم را تکریـم می کرد 
و هـم نگاهـی احتـرام آمیـز بـه میـراث اسـالمی ایران 
نویسـنده ای  احمـد کسـروی کـه  مقابـل  داشـت. در 
از  فارسـی  زبـان  پاکسـازی  رویکـرد  و حامـی  پـرکار 
لغـات عربـی بـود، تعدادی رسـاله سیاسـی بـا مضمون 

15

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

خیزیـش  و  ملـی  "هویـت  نوشـتار  دوم  قسـمت  در 
اجتماعـی" به بررسـی نقش و اهمیت انقالب مشـروطه 
بـر شـکل گیـری هویـت ملـی در ایـران مـی پردازیـم.

اندیشه مرشوطه و هویت ملی

اندیشـه های عقالنـی نهضـت مشـروطه بـر دو هـدف 
اساسـی متمرکز بود. نخسـت، ایجاد یـک دولت ملی به 
منظـور گسـترش منابع کشـور و محافظت از اسـتقالل 
آن در مقابـل نیـرو های بیگانه. دوم،  تالش برای شـکل 
گیرمفهـوم ی ملـت با تغییر وضعیت مـردم از رعیت به 
شـهروند کـه همراه با مشـارکت آحـاد مـردم در حیات 
سیاسـی کشـور باشـد. در حقیقت اندیشـه  ملت ایران، 
بـدون در نظـر گرفتن گرایش هـای مذهبی، خاسـتگاه 
اقتصـادی،  اجتماعـی-  موقعیـت  یـا  گویـش  قومـی، 
دربرگیرنـده  تمـام مـردم ایران اسـت. انقالب مشـروطه 
مطابق بـا چنیـن رویکردهایی، حرکتی میهن دوسـتانه 
و ملی گرا تلقی می شـد. بدین سـان اندیشـه  »حاکمیت 
ملی مردم ایران« از ابتدای شکل گیری انقالب مشروطه 
به شـعاری بـرای طرفداران مشـروطیت، سکوالریسـم، 
توسـعه و برابـری تبدیـل شـد. ظهـور تعـدادی زیـادی 
روزنامه و مجله در جریان انقالب به انتشـار اندیشـه های 
ملـی و حکومت ملی در بین مردمان شهرنشـین کمک 
کـرد. مفهـوم ملـی کـه از اصطـالح ملت اشـتقاق یافته 
بـود بـه محبوبیتـی جامـع و روز افـزون رسـید. به طور 
مثـال از ایـن مفهـوم بـرای اشـاره بـه مجلـس شـورای 
ملـی، بانـک ملی، القـاب قهرمانان ملی همچون سـردار 
ملـی بـرای سـتارخان و سـاالر ملی بـرای باقرخـان که 
فرماندهـان مقاومـت مسـلحانه طوالنی مـدت نیروهای 

زهرا ناگهی
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

ملـی و  تمایـالت ضد دینـی )از جمله تشـیع، تصوف و 
بهاییـت( را بـه چـاپ رسـاند. البتـه باید در نظر داشـت 
کـه تالش بـرای معرفی هویـت ملی به عصر مشـروطه 
محدود نمی شـود. به طور مشـخص دوره پسامشـروطه 
واکنشـی وطن خواهانه نسـبت به زوال سیاسـی کشور، 
بـه خـود دید کـه در سـه مجله پرنفـوذ قابل مشـاهده 
اسـت. مجله  کاوه که بوسـیله سـید حسـن تقی زاده در 
برلین چاپ می شـد. تقی زاده پیشـرو نهضت مشـروطه 
و رهبـر کمیته هـای ملی گـرا )کمیتـه ملیـون ایـران( 
در برلیـن بـود؛ مجلـه ایرانشـهر هـم بوسـیله حسـین 
کاظـم زاده ایرانشـهر در برلین )بین سـال های 1301 تا 
1306 خورشـیدی( و مجله  آینده )تاسـیس در 1304( 
بوسـیله محمود افشـار در تهران به چاپ می رسـیدند. 
کاظـم زاده کـه  بـه شـدت ملـی گـرا بـود، نظراتش به 
صـورت تعدادی مقالـه در مجله  ایرانشـهر و با جزییاتی 
بیشـتر درکتابـش بـا نـام "تجلیـات روح ایرانـی" بیـان 
کـرد. او بـا اشـتیاقی فـراوان حامی خاسـتگاه تفکر قوم 
آریایـی و شـخصیت برتـر ایرانیـان بـود. محمود افشـار 
در مجلـه خـود- آینـده- اندیشـمندانه و بـا تدبیـری 
قاعده منـد در مقـاالت گوناگونی بـه  جنبه های مختلف 

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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هویـت ملـی ایرانیان، یکپارچگی اقلیمـی و وحدت ملی 
ایشـان پرداخـت. او نخسـتین کسـی بـود کـه اندیشـه 
پان ایرانیسـم را بـرای حراسـت از وحدت و همبسـتگی 
داخلـی ملت در مقابـل حمله پان ترکیسـم مطرح کرد. 

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

16

آینــده-  خــود-  مجلــه  در  افشــار  محمــود 
در  قاعده منــد  تدبیــری  بــا  و  اندیشــمندانه 
ــف  ــای مختل ــه  جنبه ه ــی ب ــاالت گوناگون مق
ــی و  ــی اقلیم ــان، یکپارچگ ــی ایرانی ــت مل هوی
ــتین  ــت. او نخس ــان پرداخ ــی ایش ــدت مل وح
ــرای  ــود کــه اندیشــه پان ایرانیســم را ب کســی ب
حراســت از وحــدت و همبســتگی داخلــی ملت 
در مقابــل حملــه پان ترکیســم مطــرح کــرد. 

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و ششم، خرداد 1399
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آه اين كشف جاودان خونين شهر را
م زبان بايد سرود؟  با كدا

ند ر جهان بدا بگذا
 رب اين قوم قهرمان هچ گذشته است
 رب خرمشهر هك ردود عشق، زهاران بار

رب خاك مقدس و پاكش باد...
آرش باران پور

آه اين كشف جاودان خونين شهر را
هب مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر
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