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یکی از مهم ترین عناصری که در موجودیت هر جامعه نقش اساسی دارد « فرهنگ
آن جامعه » است .فرهنگ ،آئینه تمام نمای زندگیاجتماعی انسان است .جامعه به وسیله
فرهنگ ساختار می یابد و انسان هم به وسیله فرهنگ « ،موجودی اجتماعی » می شود.
لذا فرهنگ یکی از مهم ترین و اصلی ترین « نهادهای اجتماعی » است که کل نظام
اجتماعی را تعیین و شکل می دهد .در این میان هنجارها ،نمادها ،فناوری ها ،نقش ها،
بینش ها ،ارزش ها ،زبان و ساختار از جمله عناصر مهمی هستند که در درون فرهنگ نقش
مهمی را برای تداوم آن در جامعه ایفا می کنند.
فرهنگ چه با رویکرد ملی و چه جهانی وسیله ارتباط است .در جوامعی چون جامعه ما
که دارای سابقه فرهنگی  -تمدنی قابل توجه هستند فرهنگ به عنوان رکن اساسی جامعه
و مهم ترین مولفه ایتلقی می شود که قادر است سرنوشت همه مردم را رقم زده و حیات
اجتماعی آنان را در فراسوی تهدیدها ،نه تنها تضمین ،بلکه امنیت رابا نگاه به تأثیر گذاری
در محیط بیرونی تقویت کند.
در این میان مهندسی فرهنگی که از آن به عنوان فرآیند طراحی مجدد ،اصالح و
ارتقای شئون و مناسبات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی جامعه بر اساس مقتضیات
ملی و جهانی یاد می شود ،اهمیت و ضرورت اساسی می یابد.
صیانت از فرهنگ ،وظیفه ماست .به ویژه ما که مدتی است بصورت خاص و ویژه در
حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داریم .به دلیل همیناهمیت ،و مساعی در راستای ارزشهای
فرهنگی ،تالش کردیم محتوا و موضوعات این شماره ماهنامه نگاه نو دانش را به مقوله
« فرهنگ » اختصاص داده و در این راه از مشارکت مدرسان و دانشجویان عزیز مرکز
آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31بهره گرفته باشیم.
بدیهی است این بهره گیری و حرکت در مقوله فرهنگ ،با استعانت از خداوند منان
و یاری اندیشمندان ،مدرسان و دانشجویان گرانمایه مرکز در آینده با گام های مستمر و
استوارتری تداوم خواهد شد.

واژه فرهنگ از دو جزء ترکیب شده است فر به معنای شکوه و عظمت و اگر به
عنوان پیشوند بکار رود ،به معنای جلو ،باال ،پیشی و بیرون است ،هنگ از ریشه
اوستایی سنگ به معنای کشیدن به معنای وقار نیز آمده است .فرهنگ به معنای
بیرون کشیدن دانش ،معرفت ،استعداد های نهفته ،پدیده ها و تراوش های نوپدید
انسانی از نهاد و درون انسان و جلوه گر ساختن آنها در جهان انسانیاست .در ادبیات
فارسی ،فرهنگ به معنای ادب و تربیت ،دانش ،علم و معرفت وگاه به مجموعه آداب
و رسوم اطالق می شود.
فرهنگ از ریشه  Cultureمی باشد که در زبان التین معنای مراقبت از گیاهان
و در معنای مجازی مراقبت از اندیشه را می دهد.
فرهنگ ،فصل ممیز و معرف گوهر آدمی است و خود ترکیبی از دو بعد متعالی
انسان،یعنی عاطفه و تعقل است .به عبارتی دیگر آنچه که انسان را با تمام خصوصیات
ویژه اش ،یگانگی خاص یافته و او را منحصر بفرد کرده ،فرهنگ اوست .انسان فرهنگ
راآفریده و آنرا با هر نسلی غنی تر کرده و تجارب نسل ها را در گشایش راز جهان و
غلبه بر عوامل نامساعد طبیعت و بهره گیری هر چه بیشتر از آن مورد استفاده قرار
داده و زندگی را غنا بخشیده است .در واقع این توانایی خاص برای هر انسانی در پرتو
بهره گیری بیشتر از فرهنگ میسر است.
جامعه به وسیله فرهنگ انتظام می گیرد و انسان به وسیله فرهنگ موجودی
اجتماعیمی گردد .فرهنگ وسیله ای ارتباط است .اگر در جامعه سیستمی از ارتباط
باشد،این ارتباط به وسیله فرهنگ مشخص می گردد .فرهنگ در حقیقت بستری
است که زندگی اجتماعی درون آن شکل می گیرد .فرهنگ مالط اجتماعی است
مصالح ساختمان یکجامعه ،یعنی انسان ها و خانواده ها از طریق فرهنگ بهم متصل
می شوند و یک جامعهرا می سازند.
پیدایش نظام های فکری و معنوی ،باروری نهال اندیشه ها و هنرها ،ظهور
نیروهای درونی ،لیاقت های ذاتی و تجلی مظاهر مادی و معنوی ،در فرهنگ متجلی
می گردد.
فرهنگ را می توان ظرف پرورش اندیشه ها و اعتقادات و جایگاه جوشش
احساسات و عواطف و خاستگاه رویش آرمان ها و آمال و مقوم ارزش های الهی و
انسانی یک ملت دانست ،که قبض و بسط روحی و معنوی ،انعقاد و پیوند شخصیتی
و شکل گیری منش مستقل آدمی و دانش و اندیشه و معرفت عالی و شهود کشف
و اشراق و صفای درون و تزکیه نفس انسان ،به صور مختلف در درون آن تجلی می
کند و تنوع فرهنگ ها را موجب می شود.
فرهنگ آئینه تمام نمای زندگی اجتماعی انسان است که جوهر وجودی انسان
در آن رخ می نماید .فرهنگ عصاره زندگی اجتماعی است که تمامی افکار ،اهداف،
معیارها ،ارزش ها ،فعالیت های انسان و ضوابط فردی و اجتماعی در آن منعکس
می شود .انسان به کمک فرهنگ از جهات مختلف با مردم پیرامونش همرنگی و
هماهنگی می یابد و از مردم جواع دیگر متمایز و مشخص می شود.
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انسان از لحظهاى كه پا به عرصه وجود مىگذارد ،صاحب
حق مىشود .اين حق ابتدا جزء حقوق طبيعى يا فطرى اوست.
مث ً
ال مثل استفاده از اكسيژن و بعد شير مادر و ساير مائدههاى
زمينى .وقتى بزرگتر مىشود و كمكم احتياجاتش بيشتر مىشود
وارد حقى از حقوق عرفى و عمومى مىشود .حق استفاده از غذا،
پوشاك و مسكن و باالخره حق استفاده از حقوق عمومى مثل
حقوق شهروندى ومالكيت و غيره...
شاهبيت اينجاست كه وقتى حق استفاده از مايملك خود بطور
طبيعى به وجود مىآيد ،احترام بهحق ديگران نمودى بارز و ويژه
پيدا مىكند .الزم است حقوق ديگران را محترم بشمارید مانند
رفتنتوى صف براى خريد يك قرص نان يا يك بليت سينما .وقتى
براى تماشاى فيلم به سينما مىروید،قسمتى از مبلغى را كه براى
خريد بليت پرداخته می شود ،به خالق آن اثر نمايشى پرداختهاید.
درواقع كسى ،فكرى كرده و چيزى آفريده كه شما از تماشاى آن
لذت مىبرید؛ بايد حق او را ادا كنید.در اینجا دو نوع حق ایجاد می
شود .يكى حق معنوى و ديگرى حق مادى اثر .حق معنوىاش را
شايد به هيچ قيمتى نتوانید بخرید اما حق مادى او پرداختنى است.
از وقتى كه دستاوردهای بشر از حالت ملى به برون مرزها
مىرود ،پرداخت اين حق جنبه بينالمللىپيدا مىكند .نهايتاً بشر
مىبيند كه اين واقعيتها ،نظمى خاص براى رعايتشان الزم است
و برای آنقانون وضع مىكند.
وقتى جنبه جهانى پيدا کرد ،معموالً پس از گرفتارىهايى كه
عدم رعايت آن حقوق ايجاد مىكند،در روند خلق يك اثر و ايجاد
حق مالكيت براى پديدآورنده ،بويژه خلق يك اثر ادبى يا هنرى،
حقى انحصارى به وجود مىآورد كه بر طبق قانون به او تعلق
مىگيرد .هدف اينگونه قوانين حمايت ازمالكيت مولف نسبت به
اثر ابتكارى اوست.
در مناسبات ملى و بينالمللى زمانی اين حق ارزش محافظت
بيشترى پيدا مىكند ،كه بتوان آن رابه راحتى تكثير و انتقال داد.
مث ً
ال تا قبل از اختراع ماشين چاپ ،كسى نمىتوانست به راحتى،
ابتكار ديگران را در اختيار همه قرار دهد و با گسترش اختراعات
و سهولت پراكندن آثار ديگران براى استفاده اشخاص ذينفع ،به
تدريج مقرراتى در كشورهاى جهان وضع شد كه نظمی قانونی به
حقوق منتج از فعاليت ذهنى و فكرى در زمينههاى علمى ،ادبى
و هنرى بدهد.

نخستين قانون حق طبع در انگلستان در سال 1710م  ،ایجاد
گردید .اما ضرورت رعايت اين قانون به قدرى نمود پيدا كرد كه
بعدتر ،قرارداد معروف به «اتحاديه بينالمللى حق طبع براى آثار
ادبى و هنرى» در پنجم سپتامبر سال 1887م ،در شهر برن
سويیس به تصويب نمايندگان  9كشور ( بريتانيا ،بلژيك ،فرانسه،
آلمان ،ايتاليا ،اسپانيا ،سويیس ،تونس و هائيتى ) رسيد كه از آن
پس هربيست سال يكبار در آن تجديد نظر به عمل آمد و تا سال
1961م ،مجموع كشورهايى كه به ايناتحاديه پيوستند بالغ بر 42
كشور شد كه به كنوانسيون برن شهرت يافت.
از معروفترين اين كشورها مىتوان به کشور های كانادا و برزيل
اشاره كرد اما هنوز ايران ،اياالت متحده آمريكا ،اتحاد جماهير
شوروى سوسياليستى و كل كشورهاى آمريكاى التين (به جز
برزيل)به آن نپيوستهاند.
آخرين اقدام مشترك در راه حمايت بينالمللى از حق مالكيت
فكرى ،امضاى قرارداد عمومى حق طبع بود كه به ابتكار يونسكو
در  6سپتامبر 1952م ،در ژنو به تصويب  36کشور رسيد ،دولت
های بلوك شرق ،زير بار امضاى آن نرفتند .اينك تا زمان تحرير
اين مقاله عدد كشورهاى عضو به  172رسيده اما هنوز ايران به
داليلى به عضويت اين كنوانسيون درنيامده است .ظاهرا ً دليل
عمده تصميمگيرندگان ايرانى اين است كه ايران پيش از آنكه
توليدكننده علم باشد ،مصرفكننده آن است و به نفع ما نيست
كه هميشه بپردازد و كمتر بگيرد .توصيه مىشود «بيائيم رعايت
حقوقديگران را تمرين كنيم چرا كه به هرحال اگر بخواهيم روزى
به سازمان جهانى تجارت  (WTO) بپيونديم ،شرايط آنرا را بايد
بپذيريم .يكى از شرايط پيوستن بهWTO عضويت در كنوانسيون
برناست.
بهويژه از وقتى نقش جهانى ما در نشر پررنگ شده (مثل امضاء
قراردادهاى خريد كتاب از ناشران اصلى ،شركت در نمايشگاههاى
كتاب بولونيا ،فرانكفورت ،لندن ،پكن و غيره )...و با آشنا شدن
بيشترناشران آن خطهها با نشر ايران و درك معضالت سرراه كتاب
و كتابخوانى در ايران ،به عناوينمختلف حاضر به همكارى با ما
هستند و اغلب تقاضايشان اينست كه حقوق آنان را به رسميت
بشناسيم تا اينكه بخواهند پولى از ما بگيرند .حتى يكبار شنيده
شد كه ناشرى ايرانى در مقابل پرداخت يك دالر (يا ده دالر) به
طور سمبوليك ،از ناشرى خارجى مجوز ترجمه و تكثير كتابى را
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در ايران گرفته است.
 تعریف کپی رایت :کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار علمی،
ادبی و هنری است .این قانون شاملهر نوع عرضه ای از آثار است
و به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی
که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر
دسترسی دارند) که شامل تکثیر ،واقتباس در شیوه بیان نو است،
استفاده کند.
این قانون حوزه آثار :ادبی ،سینمایی ،تولید موسیقی ،ضبط
صدا ،نقاشی ،عکاسی و نرم افزار ،نمایش های زنده ،پخش برنامه
های تلویزیونی ،رادیویی و طراحی های صنعتی را شامل می گردد.
آثار به هر صورت که عرضه شده باشند ،در حالی که دارای
ماهیتی قابل درک باشند ،یعنی شنیده،دیده یا لمس شوند شامل
این حمایت خواهند بود .اگر این اثر مقاله ،نمایشنامه ،ترانه ،کد
 HTMLیاگرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ  ،نوار
کاست cd ، یا هارد درایو کامپیوتر باشد ،هم شامل قانون کپی
رایت می شود.
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در تاریخ
 1348/11/11به تصویب رسید .هر چند که در قوانین قبلی
مواردی در ارتباط با حقوق مولف و نحوه مراعات آن تصویب شده
بود ،ولی در تاریخ مذکور است ،قانون حمایت از حقوق مولفان و
مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید و برای نخستین بار حق
مولف و یا کپی رایت وارد ادبیات حقوقی کشور شد.این قانون به
دو نوع حقوقمولف اعم از مادی و معنوی در مواد  3و  4اشاره می
کند .مالک هر دو نوع حق ،مولف یاپدیدآورنده است و حق دارد که
حقوق مادی اثر را به دیگران انتقال دهد .حقوق مادی محدود به
زمان و مکان و قابل انتقال است .در حالیکه حقوق معنوی محدود
به زمان و مکان نبوده و قابلانتقال نیست.
حقوق معنوی پدیدآورنده عبارت است از:
 .1حق حرمت نام اثر
 .2حق حرمت اثر
.3حق انتشار اولیه اثر و حق عدول یا استرداد در رابطه با حق
حرمت نام اثر این مولف و یا پدیدآورنده است که اثر از ناحیه او
خلق میشود.
حق مولف در این خصوص که در حقوق فرانسه اصطالحا حق
«پدری» خوانده میشود منحصر به پدیدآورنده است و قابل انتقال
به دیگران نیست .حق حرمت اثر از دیگر حقوق معنوی پدیدآورنده
است به این معنی که هیچ کس به جز مولف و یاپدیدآورنده حق
دخل و تصرف و تغییر در متن را ندارد .این قاعده البته در حقوق
مولف فرانسوی مراعات میشود و در کپی رایت انگلیسی به ویژه
در رابطه با کتابهای درسی و دانشگاهی ،با توجه بهتغییرات سریع
در علوم و ضرورت تجدیدنظر بر طبق آن این قاعده عمل نمیشود.
مطابق کپی رایت انگلیسی چنانچه اثر نیاز به تجدیدنظر داشته
باشد و مولف از انجام آن سرباز زند ناشر حق دارد که تجدیدنظر
در متن را به دیگری سفارش داده و حق الزحمه مربوطه را از حق
التالیف مولف کسرنماید.
در مورد حق انتشار اولیه الزم به توضیح است که در حقوق مولف
فرانسوی از این حق تحت عنوان Driote de devilgatione
نام برده است که به معنی حق افشاء است .استاد دکتر سیدحسین
صفایی در مقاالتی که در شرح قانون موردنظر در مجله حقوقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهنوشته و منتشر کرده است
از آن به عنوان حق انتشار نام برده است .به این معنی که این
پدیدآورنده است که برای انتشار اولیه اثر خود تصمیم میگیرد.
از آنجایی که انتشار از جمله به عنوان حق مادینیز به کار گرفته
شده است ،برخی به منظور اجتناب از هم پوشانی واژه انتشار در هر

دو حق مادی ومعنوی ،گرایش به استفاده از واژگانی دیگر یافتهاند
از جمله واژه افشاء که در حقوق مولف فرانسهنیز به کار رفته است.
در بیش از دویست بار استفاده از واژه «افشاء» در ادبیات قانونی
کشورمان،این واژه همواره بار منفی داشته و علی االصول استفاده
از واژهای که بار منفی دارد برای توصیف یک حق مناسب به نظر
نمیرسد .از همین رو عده ای دیگر عبارت « حق انتشار اولیه » را
برای توصیف این حق معنوی مناسب تلقی کردهاند ،انتشار اولیه
حق معنوی و غیرقابل انتقال است و انتشارهای بعدی حق مادی
و قابل انتقال هستند.حق عدول یا استرداد نیز به دلیل تعارض با
اصل لزوم قراردادها و وفای به عهد جایی در سیستم حقوقی ما
نیافتند.
مطابق ماده  13و  14قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان
و هنرمندان مدت زمان استفادهسفارش دهنده و یا انتقال گیرنده
اثر از حق مادی حداکثر سی سال است و طبق ماده  15درصورت
انقضاء مدت اخیرالذکر ،در صورت حیات پدیدآورنده اثر به او و
در صورت فوت وی به وراثوی انتقال مییابد .در ماده  12قانون
یادآوری شده که مدت استفاده ورثه از حقوق مادی را تا سیسال
پس از فوت مولف مجاز دانسته است در تاریخ  89/5/31این قانون
اصالح شد و این مدت به پنجاه سال افزایش یافت ،ضمن اینکه
مدت حمایت اثر مشترک (موضوع ماده  6قانون) از سی سالپس
از فوت آخرین پدیدآورنده نیز به پنجاه سال رسید(تبصره ماده
 .)12افزایش مدت سی سال به پنجاه سال محدود و منحصر به
ماده  12قانون و تبصره آن ماند و در ماده  13و  14مدت استفاده
از حقوق مادی اثرهای ناشی از سفارش و یا ناشی از انتقال همان
سی سال باقی مانده است.
اگر دیپلماسی فرهنگی را تالش برای تعامل با جهان از طریق
فرهنگ و تبادالت فرهنگی بدانیم ،در همان نظر نخست ،موانع
متعدد کارایی و تحقق دیپلماسی فرهنگی در نسبت ما و جهان
آشکار میشود .دیپلماسی فرهنگی فقط برپایی سمینارهای
چندزبانه یا دعوت از اساتید مختلف دانشگاههای مختلف و تبادل
دانشجو و استاد در حوزه ادبیات نیست .بیش و پیش از موارد
مذکور ،ما باید بتوانیم وارد عرصۀ تبادالت فرهنگی شویم،عرصهای
که به دلیل موانع قانونی و فرهنگی در آن راهی نداریم .یکی از
مهمترین مجاری این ورود به عرصۀاین تعامل بینالمللی فرهنگی،
نظم حاکم بر مقتضیات این تعامل
تصدیق و بهرسمیت شناسی خود ِ
است.زمانی که ما هنوز از به رسمیت شناختن حقوق قانونی نهادها
و افراد که مقبول اکثر قریب به اتفاق کشورهایجهان است ،عاجز
هستیم ،چگونه میتوان انتظار تبادل و تعامل همهجانبۀ فرهنگی
را داشت؟ پذیرش حقوق قانونی و بینالمللی در حوزۀ فرهنگ
نخستین گام برای ورود به این عرصه است .لذا با توجه به محدویت
وناکارآمدی ارتباط مجامع فرهنگی ایران ( اهم از ناشران ،نهادهای
فرهنگی ،دانشگاهها و  )...با مجامع سایر کشورها ،روشن است
که سخن گفتن از «فن مدیریت این تعامالت فرهنگی» یا همان
دیپلماسی فرهنگی ،راه به جایی نخواهد برد و به فقدان اعتماد
متقابل خواهد انجامید .در این معنا ،در حال حاضر ،نخستین گام
در راستای پیشبرد اهداف و غایات دیپلماسی فرهنگی ،تالش
قانونی حقکپیرایت در چهارچوب
تدریجی عرفی و
برای پذیرش
ِ
ِ
استانداردهای بینالمللی است .روشن است که تحقق این هدف،
راهی طوالنی و پرمناقشه را در پیش دارد ،اما میتوان با نمایش
فواید آن با تمرکز بر معیارها و شاخصهای دیپلماسی فرهنگی،
ضرورتِ آن را در وضعیت فعلی ،از یک سو برای اصحاب فرهنگ و
از سوی دیگر ،برای متولیانسیاسی و قانونگذاری بازنمایی کرد.
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از زمانی که سازمان جهانی یونسکو اولین کنگره بین المللی
خویش را با عنوان “فرهنگ :کلید توسعه پایدار” درچین) ماه می
 ۲۰۱۳٫برگزارنمود تمرکز ویژه این نهاد بزرگ جهانی بر ارتباط
درهم تنیده فرهنگ و توسعه پایدار معطوف گردید  .هر چند توجه
بایسته یونسکو به مقولهتوسعه پایدار به زمان کنفرانس استکهلم
در سال  ۱۹۹۸٫باز میگردد لیکن کانونی کردن موضوع فرهنگ و
تاثیر شگرف آن بر اهداف توسعهاهمیت مهمی دارد و پایدار آینده
به کنگره چین باز میگردد.اهمیت مقوله توسعه پایدار سبب شد تا
یونسکو در ذیل یکی از  ۵حوزه فعالیتاصلی خود یعنی (آموزش ،
علوم ،فرهنگ  ،ارتباطات و علوم اجتماعی) سر فصل بسیار مهمی
را در بخش فرهنگ با موضو ع قرار دهد  .در توصیف این بخش
تصریح گردیده است که  :در شرایطی که جامعه بین المللی در حال
بحث پیرامون اهداف توسعه ای آینده در پسا ۲۰۱۵باشد سازمان
جهانی یونسکو تالشمیکند تا فرهنگ در کانون و قلب دستور
کار توسعه جهانی قرار گیرد ..

ن ما
ّآبا
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نوآوری از سیاست های مدرن در جامعه کنونی است،به علت
اینکه پیشرفت یک جامعه به آن وابسته است.ضعف کشورهای عقب
مانده بخاطرتقلید بدون تفکر است و نوآوری در آن هیچ جایگاهی
ندارد.فرهنگ مجموعه ای از آداب و رسوم و قوانین و هنجارها و
هنر و...است که ساختار و نظم جامعه با آن شکل می گیرد.پس
فرهنگ بدون خالقیت منجر به ایستایی فرهنگ می شود.
 اهمیت ویژه نوآوری باعث شده تا محققان بکوشند زمینههایی
برای بهبود فضای نوآوری ایجاد کنند و موانع نوآوری را به کاال
تبدیل شود .یکی از مهمترین متغیرهای موثر در ایجاد چنین
فضایی بحث فرهنگ است.. صاحبنظران این مفهوم را از مفاهیم
اصلی تاثیر متغیرهای انسانی بر نوآوری میدانند و از سوی دیگر
فرهنگ نامناسب بهعنوان بزرگترین مانع نوآوری شناخت ه میشود.
بررسیها نشان میدهد بحثفرهنگ در سطوح ملی،منطقه ای و
بنگاه ها میتواند بر فضای نوآوری موثر باشد.
 شش کلید اثر بخش برای تاثیر گذاری فرهنگ و نوآوری در
جهت رسیدن به اهداف و فرایند درست حرکت یک جامعه عبارتند
از:
بگذاریم میل به نوآوری ،باشد
بیشتر چشم اندازها و ماموریت های شرکتی شبیه هم به نظر
می رسند :تبدیل به شماره  ۱فالن فالن فالن شوید و  . ...شاید این
اهداف کلیو گسترده به تیم های فروش سرعت بیشتری ببخشند
ولی باعث جرقه های نوآوری و خالقیت نخواهند شد .شاید بدترین
کاری که یک شرکت قادر به انجام آن است دادن ابالغ »دستور
نوآوری» به سبک ارتشی باشد ،آن هم بدون هیچ نوع راهنمایی
برای روشن شدن مسیر.
هدف واقعی چنین چیزی است« :مسیر حرکت برای تغییر دنیا
توسط شرکت خود را مشخص نمایید و آن را روی کاربر متمرکز
کنید...
چهارچوبی برای بازه های بی چهارچوب
گسترش نوآوری نیازمند سپری شدن زمان است .اما این طور
نیست که بشود زمان های عمر را ذخیره کرد .آدم ها آنقدر درگیر
تعقیب و سپس شلیک به سوی اهداف کوتاه مدت می شوند که
دیگر وقتی برای فکر کردن به آینده باقی نمی ماند .از دست دادن
کنترل وقتی که فشار کاربسیار سنگین است ،بزرگترین پارادوکس
در فرآیند نوآوری است.
شرکت هایی مثل... از «زمان به عنوان پاداش» استفاده می
کنند زیرا بر این عقیده اند که بزرگترین عامل انگیزه بخش برای
نوآورانی است که چهارچوب شرکتی را پذیرفته اند به بهترین
نوآوران خود  ۳ماه زمان آزاد «بی چهارچوب» می دهد که می
تواند در یک نوبت یا به صورت پخش شده در طول  ۶ماه ،و به
صالحدید خود افراد استفاده شود.
پس استفاده هوشمندانه از زمان باعث شکل گیری یک انگیزه

بزرگ می شود تا از آن هوشمندانه تر و شاداب تر استفاده کنند.
گام اول را بردارید ولی مداخله بی جا نکنیم
تکنولوژی ها ،محصوالت ،و فرآیندها می توانند منجر به تسهیل
بزرگترین دستاوردهای بعدی شوند .ولی شرکت های زیادی -گاه
به همراه مشاوران شان -سعی در مهندسی کردن فرآیند نوآوری
دارند .یک گزینه بهتر به جای این کار «فراهم سازی ساختار
مناسب و پشتیبانی کافی است تا افراد درگیر کار بتوانند از پس
موارد بالتکلیف بر آیند و بدون سختی ،وارد فرآیند خالقیت شوند.»
معیارهای مهم و اثرگذار را اندازه بگیریم
استاد مدیریت ،پیتر دراکر معتقد است« :آنچه اندازه گیری
شود ،بهبود می یابد ».به بیان دیگر ،شما چیزهایی را که می
سنجید ،بیشتر به دستمی آورید. در بسیاری شرکت ها دادن ایده
های جدید کار سختی نیست .چالش اصلی تبدیل آنها به چیزهایی
است که اثر واقعی می گذارند.خب ،چه نوع معیارهایی را باید در
نظر داشت؟
اول اینکه باید بدانید اندازه گیری چه چیزی بهتر است .مثال
در روزهای اولیه ،فیسبوک میزان بازگشت کاربران به وبسایتش را
اندازه میگرفت .هر کاری که انجام می شد ،برای این بود که رشد
این معیار از چارت بیرون بزند .بر روی دو معیار تمرکز داشت که
به آن امکان دادفرایندش را شکل دهد
سایر معیارهایی که نوآوری سازمانی را باعث می شوند ،عبارت
هستند از:
درصد درآمد حاصل از محصوالت یا سرویس هایی که در یک
بازه زمانی مشخص معرفی می شوند
یک کارخانه تولید ایده های جدید که در آن سهم محصوالت و
سرویس هایی با اثر کوتاه مدت و سهم سرویس ها و محصوالتی با
اثربلند مدت ،قابل تشخیص باشد
درصدی از کارمندان که ابزارها یا آموزش های مولد نوآوری را
دریافت کرده اند
درصدی از زمان اختصاص یافته به کشف ،نمونه سازی ،و تست
درآمدزایی محصوالت ،سرویس ها و مدل های تجاری جدید
پاداش هایی بدهیم که ارزش مادی ندارند
به رسمیت شناختن موفقیت هر فرد ،یک نکته کلیدی است
که بیشتر شرکت ها در آن درجا می زنند .پاداش ساالنه برای
بهترین نوآوریدرون سازمانی ،به اندازه کافی انگیزه بخش نیست
تا موجی از فرهنگ نوآوری را در شرکت راه بیندازد. البته پاداش
های رسمی دارای اثر کوتاه مدت هستند ولی روی قلب آدم ها،
جایی که نوآوری از آن سرچشمه می گیرد ،یادگاری نمی نویسند.
قوی ترین و ماندگار ترین نوع قدردانی بابت نوآوری های ،نه فقط
ارزش های سازمانی را شکل می دهد ،بلکه اغلب حالتی دوستانه
دارد .مثال گروه تحقیق و توسعه جهانی در شرکت Colgate-
Palmolive با اعطای نشان های چوبی نمادین به همکارانی که
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بیشترین اثر را بریک پروژه گذاشته بودند ،یک «اقتصاد مبتنی بر
قدرشناسی» را شکل داد که در آن ،مدال ها از فردی که اولین
تاثیر مهم را بر روی یک پروژهگذاشته به فرد بعدی که جهش مهم
بعدی را در همان پروژه شکل می داد ،انتقال می یافت.
امروزه این نشان ها در جلسات شرکت رد و بدل می شوند ولی
هیچ هم بعید نیست که با بازگشتن از وعده ناهار ،برنده جدید آن
را رویمیزش پیدا کند. این ایده جالب و موارد مشابه آن می تواند
روحیه همکاری را ارتقا دهد و جریانی آزاد از ایده ها را ترغیب کند.
نمادین شوید
سمبل ها نماد ارزش های یک سازمان هستند ،و به اشکال
مختلفی ظهور می یابند .ارزش هایی در قالب جمالت قصار ،پاداش
ها ،داستان های موفقیت ،پوسترهایی در محل کار ،و بله ...نشان
های چوبی .آنهایی که با اطالع قبلی سمبل های نوآوری شرکت
شان را شکل می دهند ،در حال شکل دادن فرهنگ نوآوری آن
نیز هستند.
شرکت Intuit با قرار دادن یک میز آشپزخانه در مرکز ایده
پردازی خود ،شکل گیری ایده اولیه شرکت توسط اسکات کوک
و همسرش در آشپزخانه را به همه یادآور شد و از آن یک نماد
ساخت .حاال کارمندان دور آن می نشینند و ایده ها را می پزند.
نتفلیکس نام اتاق های کنفرانس شرکتش را از فیلم های بالک
باستر (مثال کینگ کونگ) الهام گرفت تا انگیزه بخشی باشد برای
پروردن ایده های مرزشکن توسطکارمندانش.
البته سمبل ها می توانند از چیزهای فیزیکی فراتر بروند .برای
مثال ،در گوگل این داستان که زمانی شریل سندبرگ یک تصمیم
بد گرفت ومیلیون ها دالر به کمپانی ضرر زد ،همچنان زنده است.
زیرا لری پیچ در عکس العمل به آن گفت: «خوشحالم این اشتباه
را کردی ،چون منشرکتی می خواهم که در آن سریع کار کنیم
و زیاد پروژه داشته باشیم ،نه اینکه محتاط باشیم و خرده خرده
جلو برویم .اگر از این دستاشتباهات نباشد ،یعنی به اندازه کافی
ریسک نمی کنیم!»
بعضی شرکت ها به جای اینکه اجازه برداشت های ناخودآگاه
از رفتار های مدیران را بدهند آنها را به شکل عامدانه و در قالبی
مشخص برای برجسته سازی ارزش های مطرح در هر رویداد ،به
دیگران نشان می دهند.
بنابراین وقتی نوآوری را شکل می دهید ،دارید یک سیستم
منحصر به فرد را می سازید .این یعنی ،باید نسبت به رویکرد خود
بسیار دقیق و متفکر باشید و فرهنگ نباید دستوری و یا اجبار
باشد.

از نظرگاه سازمان جهانی یونسکو فرهنگ وگستره مولفه ای
آن نظیر مواریث ملموس و ناملموس  ،صنایع فرهنگی  ،خالقیت ،
هویت،گردشگری فرهنگی  ،ترویج صلح  ،پرهیز از خشونت؛ راهبر
و توانمند ساز شمول توسعه پایدار درجامعه بشری است ؛ و با این
تفسیرمی توان با ابزار فرهنگ زمینه های کلیدی توسعه ملی
و بین المللی را که منتهی به ریشه کنی فقر ،آموزش با کیفیت،
مدیریت پایدار زیستمحیطی ،شهرهای پایدار ،حفاظت از میراث
ملموس و ناملموس ،هویت ،ترویج صلح و گفتگو  ،تنوع فرهنگی و
انسجام اجتماعی را بستر سازینمود.
همسو با دیدگاهها مطرح شده در کنگره بین المللی چین که
معتقد است به رغم اهمیت انکارناپذیر و حیاتی میراث فرهنگی در
تسهیل وترویج معیارهای توسعه پایدار ،در سطوح ملی این موضوع
از بحث توسعه پایدار غایب و مورد غفلت قرار گرفته است.
یونسکو با تصویب  ۶کنوانسیون بسیار مهم در حوزه فرهنگ
توسط کشورهای عضو ظرفیت عظیمی در کاربست عملی و اجرایی
توسعه پایدار ارائه نموده است .این فرایندی برای آغاز نوآوری در
فرهنگ است.
گرچه واژگان خالقیت با نوآوری بهطور مترادف استفاده
میشوند ،اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح نوآوری و
خالقیت دارای معانی و تعاریف جداگانهای هستند و باید جداگانه
مد نظر قرار گیرند .خالقیت به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود
اشاره دارد ،درحالیکه نوآوری به آوردن چیزی جدید به مرحله
استفاده داللت میکند
اگر خالقیت در زمینه صنعت باشد به آن اختراع میگویند،
بنابراین طراحی و پیشنهاد فکرها و ایدهها و طرحهای نو را خالقیت
و اجرا و پیدا کردن آنها را نوآوری میگویند .در اینجا الزم است
یکی از مفاهیم اصلی در حوزه ایجاد خالقیت و نوآوری ،که همان
ایده است ،تشریح شود .ایده درحقیقت ارائه یک راه حل جدید
برای انجام دادن کارها است .ایدهها میتوانند به صورت یک الگو،
طرح یا یک برنامه باشند یا ب ه صورت دستگاهی جدید با روشی
نو برای نظارت بر امور .البته باید بر این نکته تاکید کرد که هیچ
ماشینی قادر به ساخت ایده نیست ،بلکه این کار فقط از عهده
ذهنی خالق و پویا برمیآید.
خالقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی
او مطرح است و عبارت است از تحوالت دامنه دار و جهشی در
فکر و اندیشة انسان بطوری که حائزیت توانائی در ترکیب عوامل
قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شده ،خالقیت همچون
عدالت دموکراسی و آزادیبرای افراد مختلف دارای معانی مختلف
است ولی یک عامل مشترک در تمام خالقیتها این است که
خالقیت همیشه عبارت است از پرداختن به عوامل جدیدی که
عامل خالقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث
فرهنگی عمل می کنند ولی آنچه که تازه است ترکیب اینعوامل
در الگویی جدی است .تالشهای خالقیت وسیله ای برای نوآوری
است .خالقیت بیشتر یک فعالیت ذهنی و فکری است و نوآوری
بیشتر جنبة عملی دارد .در حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت
است و نوآوری می تواند در خط مشی ها ،فرآیندها ،فنون نیز مانند
فعالیت هاو رفتارهای افراد رخ می دهد .نوآوری مهارتی است که
با بسیاری همکاریهای دیگر همراه است ،وات من می گوید( :اگر
بخواهید نوآور باشیدبایستی تا حدی باز برخورد کنید سعی فراوان
کنید اشتباهاتی مرتکب شوید .اگر افراد شکست نخورند احتماالً
چیزی هم یاد نخواهند گرفت،طبق نظر گیلفورد «خالقیت یعنی
حل یک مشکل یا سلسله ای از مسائل کوچک و بزرگ« ،و به
نظر راجرز» خالقیت یعنی اظهار وجود و استقالل طلبی و حفظ
شخصیت انسان»
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اندیشمندان دیگری نظر دارند که تحقیق در مورد خالقیت و
عناصر تشکیل دهنده آن ،بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان
علوم اجتماعی شروع شد ،ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر
در سال  1950توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد خالقیت را
با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسایل)
در مقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می
دانست. خالقیت از دیدگاه روانشناسی ،پدیدار گردیدن تلفیقی از
اندیشه های نو به وسیلة شهودگرایی از منابع ناشناخته تعریف
شده است .پاپالیا خالقیت را توانائی دیدن چیزها در یک نظر نو
و معمولی ،دیدن مشکالتی که هیچ کس دیگر امکان تشخیص
موجود بودن آنها را نمی دهد و پس ارائه رهیافتهای جدید،
غیرمعمولیو اثربخش است .لوتانز استاد رفتار سازمانی خالقیت را
به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروه
ها در یک روش جدید ،تعریف کرده است .بازر من خالقیت را
فرآیند شناختی از بوجود آمدن یک ایده ،مفهوم ،کاال یا کشفی
بدیع می داند .از تعریفهای عنوان شده می توان نتیجه گیری
کرد که در مورد مفهوم خالقیت ،یک توافق عمومی ولی کند در
شرف ظهور است .علی رغم توافق عمومی محدود ،درمورد تعریف
نظری و عملیاتی خالقیت ،این اعتقاد که خالقیت مفهومی چند
بعدی است در حال تکوین است ،در این مقاله نویسندة خالقیترا
تولید ایده ها ،رهیافتها و مفاهیم اصیل ،بدیع و جدیدی می داند
که از رفتاری انطباق پذیر برخوردار باشد .پاره ای از محققین می
گویند .تاکنون کوششهای بسیاری برای تعریف خالقیت صورت
گرفته است در جهان بینی فرلو از «نیاز به خود شکوفائی» به عنوان
باالترین نیاز یادشده است. سقراط توانائی یک شاعر را نه هنر ،بلکه
الهام می داند جان دیویس در توصیف تفاوت و تشابه کار دانسته
و هنرمند می گوید( .در هر دو گروه تفکری عاطفی و احساساتی
وجود دارد که خمیر مایه آنها ،دربرگیرنده ایده ها یا معانی قابل
تحسینی است .هر دو آنها به الهامیعنی آمیختگی نهائی ایده ها در
ذهن نیمه آگاه متکی است ،توماس کارالیل معتقد است که بخشی
از فعالیتهای ذهنی دربرگیرنده تفکر عقالنی و بخش دیگر شامل
فعالیتهای ذهن ناخودآگاه است که به طور مبهم درک شده یا بر
آن کنترل نداریم وی می گوید «ناحیه تعمق درزیر ناحیه بحث و
استدالل آگاهانه قرار داشته در عمق ساکت و اسرار آمیز این ناحیه،
نیروی حیاتی نهفته است .اگر چندی بخواهد خلق بشود ،باید در
این ناحیه قرار داشته باشد .بروستر می گوید :فرآیند خلق و ابداع
همان فرآیند تغییر ،فرآیند رشد و فرآیند تکامل است که در حیات
ذهنی ما رخ می دهد .واقعا خالقیت چیست و مشخصات آن کدام
است؟ آیا هر شیئی یا روش جدیدی که توسط فردی ابداع شود
ثمرة نوعی خالقیت است؟ آیا ساختن اشکال گوناگون با وسایل
بازی توسط کودکان نیز نوعی خالقیت است؟ مگر نه این است که
هر اختراعی نتیجةتکمیل یا ترکیب نتایج اکتشافات و یافته های
علمی یا فنی قبل از خود است؟ پس تمام اجزاء و مفردات آن نو
و جدید نیست و قبال در جای دیگر مطرح شده و یا به کار رفته
است پس اطالق نام ابداع و نوآوری به آن خطا نیست؟ اگر اندیشه
ای نو و بدیع به ذهن انسان خطور کندولی محلی از بروز و ظهور
نداشته باشد آیا می توان آن را ابداع نامید؟ اگر هزار سال پیش
فهمیدم پرواز انسان در آسمان توسط شخصی در ذهن مجسم
شده باشد باید وی را فردی غیرعادی خیال پرداز و یا مبدع نامید؟
اگر کسی وسیله ای نو و جدید ساخت ولی این وسیله هیچگونه
استفاده ای نداشته باشد و یا برای بشر مضر باشد باز هم می توان
وی را خالق نامید؟ تاریخ شاهد موارد بی شماری است که فردی
ادعای ایجاد روش ،ایده .یا وسیله ای نو را داشته ولی در حقیقت
ادعای وی کذب بوده است .عکس این مطلب نیز بارها اتفاق افتاده

که زمانی شخصی دقیقا و واقعا فکر و ایده ای نو و ابداعی داشته
ولی این امر به دیدة اطرافیان و جامعه به عنوان مطلب ساده و
پیش پا افتاده ای آمده است .زمانی که داوینچی مفهوم ماشین
پرنده را به صورت طرح کاغذ ارائه کرده بسیاری نظر او را ستودند.
ولی بیش از یک قرن بعد وقتی که ،لنگلی ،مفهوم ماشین پرنده
را به دنیا آورد .علی رغم پیشرفته بودن علم و صنعت روشنفکران
آن عصر ایده وی را به نام «حماقت لنگلی»به باد انتقاد و تمسخر
گرفتند .در صورتی که چند سال پیش از آن هواپیما ساخته شده
و به حرکت درآمد .اگر بخواهیم هر کار نوعی را ابداعبنامیم تقریبا
تمام افراد مبدع تلقی می شوند زیرا هر کس در طول عمر خویش
حداقل در مواردی چند ،راه و روش ثابت و از پیش تعیین شده
ای را هر چند جزئی تغییر داده است .روشن است وقتی شخصی
به نکته جدید یا وسیله یا روشی نو می رسد حداقل این امر از
نظر خودش نوعی ابداع محسوب می گردد .تجسم بمب هسته
ای و صحنه انفجار آن واقعا وحشتناک است .کسی که اولین بمب
هسته ای را طرح کرد هر چند در عالم جنون کره خاکی را ترک
گفت ولی خود را مبدع و مخترع می دانست در صورتی که حاصل
تالش او در آن زمان جز نابودیبخشی از انسانها و زجر و شکنجه
گروه دیگر نتیجه ای نداشت با این وجود چنین طرحی قبال توسط
شخص دیگری به نظر شخص دیگرینرسیده بود کدام یک از این
موارد ابداع و خالقیت است؟ خالقیت از موضوعاتی است که دربارة
آن بحث فراوان شده است بی آنکه مفهوم آنبدرستی روشن شده
باشد کلمة«خالقیت» در زمینه های گوناگون و در معانی مختلف
به کار برده شده است تا آنجا که برخی از پژوهشگران آن را فاقد
معنی مشخص و دقیق دانسته اند عباراتی نظیر «معلم خالق»
دانش آموز خالق« ،نقاش خالق» فراوان به کار برده شده است
اما خالقیت در مورد این افراد معنی یکسانی ندارد .ممکن است
منظور از معلم خالق کسی باشد که درس را بهتر ارائه می دهد در
صورتی کهنقاش خالق به کسی اطالق می شود که سبک جدیدی
را در نقاشی پایه گذاشته است نه کسی که نقاشی هنرمندانه تری
ارائه داده است همچنین است عبارت دانش آموز خالق که معنی
ثابتی ندارد و نظر معانی دربارة آن با یکدیگر متفاوت است هر
وقت که کلمه خالقیت را می شنویم بی اراده به یاد کارها و آثار
برجستة هنرمندان و دانشمندان نامی می افتیم .لیکن باید بخاطر
داشته باشیم که همواره الزمة خالقیت نبوغ نیست .هر کس در
کارهای روزمره خود ممکن است خالقیت از خود نشان دهد منتهی
خالقیت بعضی بیشتر است و بعضی کمتر مثال کسی که در خانه
دستگاهی را که قبال ندیده است تعمیر می کند که بانویی که غذای
جدید خوشمزه ای می پزد .یا دانش آموزی که شیوه جدیدی
برای درس خواندن ابداع می کند و با صرف وقت کمتر نتیجه
بهتری به دست می آورد همگی از قدرت خالقیت خود استفاده
کرده اند .حتی حیوانات نیز گاه از خود خالقیت نشان می دهند
یعنی «اعمال و ابتکاراتی دست می زنند که در گنجینه غریزه آنان
یافت نمی شود و از حیوانات همجنس و همسن آنها دیده نشده
است .البته باید به خاطر داشت که نبوغ نیز الزمه کارهای بسیار
بزرگ است کمتر کسی است که از نظر هنری ،علمی ،اجتماعی
یا نظایر آن خدمات شایسته ای به بشریت کرده باشد و از نبوغ
الزم برخوردار نباشد پس می توان نتیجه گرفت که خالقیت در
همگان وجود دارد ولی خالقیتی که در سطح جهانی قابل طرح
باشد معموال با نبوغ همراه است. 
خالقیت موضوع جالب توجه و بحث انگیزی است و پرسشهای
زیادی را مطرح می کند مثال تعریف صحیح خالقیت کدام است؟
چگونه می توان خالقیت را اندازه گرفت؟ آیا خالقیت ارثی است
یا اکتسابی؟ آیا خالقیت مترادف با هوش است یا با آن تفاوت

دارد؟ خالقیت با پیشرفت تحصیلی و شخصیت فرد چه ارتباطی
دارد؟ خصوصیات افراد خالق و خصوصیات کار خالق کدام است
و چگونه می توان خالقیت راتشخیص داد؟ میان نبوغ و خالقیت
چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا می توان از طریق آموزش ،خالقیت
را پرورش داد؟ اگر جواب مثبت است چه روشهایی برای این کار
مناسب هستند؟
در سه دهه اخیر ،عده ای از صاحبنظران سعی بر این داشته اند
که تعاریف جامعی از خالقیت عرضه کنند .گرچه کوششهای آنان
کامال موفقیت آمیز نبوده است ولی بررسی نتایج تحقیقات آنان
می تواند ابعاد تعریف خالقیت را تا حدودی کاهش دهد .شاید به
جرات بتوان گفتکه جامع ترین نظریه مربوط به خالقیت توسط
گیلفورد عرضه شده است .گیلفورد با تحقیقات فراوان سرانجام به
این نتیجه رسید که تواناییهای فکری انسان را نمی توان در یک
بعد خالصه کسی و آن را هوش یا چیزی شبیه آن نامید .وی با
استفاده از روشهای پیشرفته آماریو ماشینهای کامپیوتر دریافت
که قوای فکری انسان را می توان به  150عامل مجزا ،که هریک
به تنهائی قابل اندازه گیری است تقسیم کن به نظر او برخی از
این خصیصه ها مستقیما در ظهور خالقیت مؤثرند .این خصیصه ها
عبارتند از روانی جریان فکر ،انعطاف پذیری قوای فکری،و اصالت
اندیشه و تصمیم گیری ،این سه خصیصه به نظر گیلفورد تشکیل
تفکر واگرا یا تفکر غیرمتعارف را می دهند. افرادی که تفکر واگرا
دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند و از عرف و عادت
دور می شوند و روشهای خالق و جدید را بکار می برند .به عکس
کسانی که از این خصوصیات برخوردار نیستند تفکر همگرا دارند
و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروی می کنند پس تفکر
واگرا یعنی دورشدن از یک نقطة مشترک که همان رسم و سنت
و عرف اجتماع است و همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه مثال
دانش آموزی که در پاسخ به پرسشهای امتحان از مطالب کتاب
و گفته های معلم استفاده می کند همگرایانه عمل کرده است.
اگر پاسخهای صحیحی بدهد که در کتاب درسی یا گفته های
معلم منعکس نبوده است و صرفا از ذهن خود او تراوش کرده اند
واگرایانه رفتار کرده است .البته تفکر واگرا وقتی مترادفبا خالقیت
است که منجر به نتیجة مثبت و ثمربخش شود وگرنه در عین حال
که واگرا است خالق محسوب نمی شود .برای مثال اندیشه ورفتار
یک بیمار روانی ممکن است با اندیشه و رفتار همگان تفاوت داشته
باشد ولی چون به نتیجه ای که مفید حال خود و اجتماع است
نمی انجامد خالق محسوب نمی شود .معنای خالقیت نزد همه
یکسان نیست .در نوشته ها به بیش از  100نوع تعریف خالقیت
برمی خوریم برای «خالقیت» انواع مترادفها آورده اند مثال «تفکر
مولد» «قوه ابداع» قوة تخیل و تفکر پر شاخ و برگ یا جوانبی به
این ترتیب تعریفها از بعضی جهات متفاوت اند و از بعضی جهات
متشابه .اما کال تعریفها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
 -1تعریف خاستگاهی  -2تعریففرآیندی
نگرشهای خاستگاهی ،روانکاوان و گروهی از روانشناسان بیشتر
به خاستگاه خالقیت توجه کرده اند تا به خود آن ،مثال زگلونه
فهدیه معتقد بودکه خالقیت از تعرض درون فرد ناشی می شود و
هنگامی پدید می آید که انرژی امیال ارضا نشده (و ارضا نشدنی)
در نیل به هدفهای ممنوعهابتدائی به سمت هدفهای جامعه پسند
تغییر جهت دهد .به نظر فروید فرآیند خالق شامل برونی کردن
فرآورده های درونی تخیل از طریقتعامل گونه های ابتدائی و بالغ
تفکر است. فروید دو فرآیند فکری را از هم تمییز می دهد .فرآیند
اولیه فکر ناخودآگاه ،تصادفی ،انگیزشی و بدون ارتباط با واقعیت
است و فرآیند ثانویه منطقی ،هدفمند و در ارتباط با واقعیت است
فرد خالق کسی است که از تفکر نوع اولیه (خیالپردازی و رویا

بافی) بی آنکه مقهورش شود استفاده کند و فرآیند ثانویه را برای
تبدیل طرحهای حاصل از تفکر اولیه به طرحهای تحقق پذیر به
کار گیر د .
روانشناسان انسانگرا از قبیل فروم ،ماسلو و راجرز این چشم
انداز روانکاوانه را وارونه کردند و گفتند که خالقیت هنگامی خود
می نماید که هیچ تعارضی در درون فرد وجود نداشته باشد .به
نظر آنها خالقیت مهمول تعامل افراد سالم و فارغ از تعارض با
محیطهای سالم و مساعد است .پس فرآیند خالقیت شامل
آزادسازی قوه طبیعی خالقیت از طریق حذف نیروهای بازدارندة
فرد و موانع موجود در محیط آنهاست .روان سنجهائی چون
گیلفورد نیز خالقیت را قوه ای طبیعی می دانند که در محیط
مساعد مجال بروز می یابد .اما معتقدند که قوه هر فرد منوط
به داشته های ژنتیکی اوست .لذا نیرو ،می توان «قوة خالقیت،
افراد را با آزمونهای استاندارد شده اندازه گیری کرد .در این نظریه
نیز مانند نظریة روانکاوانه فرآیند خالقیت از تعامل دو نوع تفکر
متباین حاصل می شود« .تفکر واگرا» که اطالعات را به انواع شقوق
نامتعارف تبدیل می کندو«تفکر همگرا» که در پی نتایج «تکین»
ت .
یا «متعارف» اس 
نگرشهای فرآیندی :تداعی گرایان و کسانی که نگرش «اطالعات
پردازی» را در پیش می گیرند بیشتر به فرآیند فکر توجه دارند تا
خاستگاه آن البته بر جنبه های متفاوتی از این فرآیند تاکید می
کنند اما همه آنها خالقیت را کیفیتی از این فرآیند از این فرآیند
می دانند که اکتسابی استو با آموزش و ممارست ارتقاء می یابد.
تداعی گرایان ،از دیدگاه این گروه تفکر شامل پویش و ارزشیابی
در پاسخهائی است که عادتا با نوع مساله مورد نظر متداعی می
شوند بنابراین ،سه عنصر نظریه تفکر تداعی گرایان عبارت اند
از محرک (موقعیت معین مساله باز) پاسخ (موقعیت معین حل
مساله) و پیوند و تداعی (ذهنی) این دو نیرمندی پاسخ متغیر
است زیرا بعضی از تداعیها نیرومند تر (نزدیکتر یا نانوستر) هستند
پس خالقیت عبارت است از تداعی پاسخهای دور با موقعیت
معین مساله ساز و به بار دادن پاسخی نو برای آن به عبارت دیگر،
خالقیت فرد تابعی است از توانائی او در استمداد از تداعیهایدور
و پویش در آنها ،چه به طور مستقیم و چه از طریق افکار واسطه
(مثال تمثیل یا قیاس) در انتخاب پاسخ مساله گشتالت تداعی
گرایان اصول بر جنبه های «تجربه پذیر» یا عادتی تفکر تاکید
دارند اما روانشناسان گشتالت به شیوه های «موله» یا بدیع تفکر
دربارة موقعیت مسالهساز توجه می کنند به نظر رولتهایمر ،تفکر
نه با عملیات منطقی تدریجی صورت می گیرد و نه با تداعی های
دلبخواهی غیر متصل ،بلکه باتجدید سازمان هر چه قطعی تر کل
موقعیت صورت می گیرد.
پس در مجموع باید گفت در عصر ارتباطات و تکنولوژی
فرهنگ برای پیشرفت یک جامعه بدون نوآوری معنا ندارد برای
پویایی فرهنگ بایدنوآوری در جایگاه تقلید قرار گیرد.

139
6

گزارش برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه خوانی به مناسبت اربعین حسینی
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

گرامیداشت یاد ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین علیه السالم از مقوله هایی است که در فرهنگ ما ارزش واالیی دارد و همواره مردم
جامعه ما تالش نموده اند که با زنده نگه داشتن این ایام ،نسبت به استحکام ارزشهای دینی و مذهبی خود و اثرگذاری آن در حوزه سایر
مقوله های زندگی گام بردارند .در همین راستا مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران ،با برنامه ریزی منسجم و بهره
گیری از پتانسیل انجمن علمی و دانشجویی امور فرهنگی مرکز اقدام به برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی و تعزیه خوانی نمود.
در این مراسم عالوه بر حضور مدیران ،مدرسان ،کارکنان و دانشجویان مرکز ،تعداد زیادی از همسایگان نیز حضور پیدا کردند .الزم
به توضیح است که این مراسم هر ساله در این ایام برنامه ریزی و اجرا می گردد.
در ذیل گزارش تصویری مراسم تقدیم می شود:
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میان فناوری و فرهنگ یک رابطه معنادار و همبستگی وجود
دارد بطوریکه فناوری مانند صداوسیما ،شبکه های مجازی در
فرهنگ سازی میان همسان سازی و همگن گرایی در جامعه بسیار
شاخص و تاثیرگذار بوده و بههمان نسبت فرهنگ هرجامعه در نوع
برنامه ها و محتوای تکنولوژی مانند نرم افزار ،فیلم های آموزشی
و ...قطعاًتأثیرگذار می باشد.
ویژگی های فناوری در دنیای امروز:
 -1حذف محدودیتهای مکانی در دنیای امروز ارتباطات(سایبری).
هیچگونه محدودیت جغرافیایی و مکانی ندارد .در تبلیغات می
توان مرزها را در نوردید و به فرای مرزها عبور کرد .مانند شبکه
های ماهواره ای و کانال های ارتباطی در دنیای مجازی :تلگرام،
اینستاگرام و...
 -2حذف محدودیت های زمانی؛ ارتباطات(سایبری) در دنیای
امروز ظرف مدت چند دقیقه می تواند مخابره شود.
 -3ابهام زدایی :یکی از شاخص های رسانه ها در دنیای امروز،
ابهام زدایی از پنهان کاریها ،دزدی ها ،اختالس ها ،قتلها و ...می
باشد.
 -4شبهه افکنی :تکنولوژی و شبکه های مجازی می تواند
واقعیت های جامعه را منکر شده و افراد را در انتخاب مسیر به
انحراف بکشاند .مانند رئیس جمهور پاناما که از طریق رسانه
ها خود را مبارز با مواد مخدر معرفی می کرد لکن خودش یک
قاچاقچی بود.
 -5آموزش و اطالع رسانی :بخش عمده ای از فناوری امروز در
حوزه فرهنگ ،اطالع رسانی در حوزه سیاسی،اقتصادی ،علمی و...
می باشد.
 -6تبلیغات :یکی از ابزارهای درست یا غلط تکنولوژی بوده که
می تواند به  3صورت انجام گیرد:
الف -تبلیغات سفید :روشنگری ،هدایتگری و کسب قدرت
مفید :همچون پیشوایان دینی
ب -تبلیغات سیاه :فریب و ستمکاری و برای کسب مقام وقدرت
ج -تبلیغات خاکستری :در اینگونه تبلیغات درست و غلط باهم
آمیخته می شود و صداقت و دروغ برای یک هدف بکارگرفته می
شود :تبلیغات ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
سیر تحول تاریخی فناوری فرهنگی:
 -1ابزار سنتی :در این دوره تعامالت و ارتباطات بیشتر به
صورت چهره به چهره بوده و بیشتر در مساجد ،اماکنعمومی ،بازار
و ...اطالع رسانی می شد .بیشتر اطالعات موثق و همراه با صداقت
بود .این روش تا قرن  19نیز ادامهداشت.

 -2دوره تکنولوژی :در این دوره فناوری(نشریات ،تلویزیون،
رسانه ها و )...بیشتر به صورت انحصاری و در اختیاردولت ها بود.
دولت تصمیم ساز ،تصمیم گیر و سیاست گذار بود چون صنعت و
فرهنگ را در اختیار داشت .پس خطدهنده اصلی به افکار عمومی
و اذهان مردم ،توسط صاحبان قدرت که همان دولت ها بودند
صورت می گرفت.
 -3دوره تکنوپولی :این دوره به نام پسامدرن نیز نامیده می
شود و تنوع و کثرت فناوری های فرهنگی مثل رادیو ،تلویزیون،
شبکه های مجازی و ...افزایش پیدا کرده و اطالعات مردم کانالیزه
شده از طرف یک صاحب قدرت وجود ندارد بلکه بیشتر پیامها
توسط گروه های کوچک و گمنام و افراد حقیقی صورت می گیرد
که امکان کنترل آنها نیزبسیار مشکل است.
در این دوره کثرت و تنوع فناوری موجب شده سرعت انتقال
اطالعات و گستردگی آن افزایش یابد اما عم ً
ال عواطف،احساسات،
صداقت ،انسانیت و ...افول کرده است.
نقش فناوری در هنگام برخورد با سنت:
 -1نقش تقابلی :برخورد با سنت و اعتقادات و حذف آنها از
زندگی روزمره مردم که در نهایت منجر به بی هویتی وخودباختگی
افراد و گسیختگی نظام جامعه و کانون خانواده می گردد :پیام های
مبتذل در فناوری ماهواره یا فضاهایمجازی
 -2نقش تعاملی :فناوری بهترین روش کاربردی برای ترویج
و اشاعه فرهنگ ،سنن ،اعتقادات و دین می باشد به شرط آنکه
متولیان محتوای فناوری دارای علم ،آگاهی و اشراف به مسائل روز
باشند تا بتوانند متناسب با خواسته هایمخاطب تولید محتوا کرده
و برنامه ریزی و اجرا کنند.
از طریق فناوری می شود خرافات زدایی کرد ،همچنین
افشاگری ،روشن گری و هدایت جهانی را برنامه ریزی و پیام
رسانی کرد .پس فناوری دارای جنبه های مثبت و منفی بوده
اما به جای تقابل و برخورد می توان تعامل و همکاریطرفینی را
جایگزین نمود.
ماکس وبر :اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در راستای دین و
اعتقادات باشد باعث پیشرفت جامعه می گردد .او معتقداست دین
همواره انسان را دعوت به کار و تالش بیشتر ،صداقت ،انسانیت و
راستگویی کرده است و لذا برای رسیدن به بهشت باید از طریق
فناوری ،زمینه های این نیت الهی را فراهم کنیم.
فناوری و مهارت های زندگی:
در دنیای امروز زندگی از نظر شغلی ،تحصیلی و تعامالت
اجتماعی به شدت وابسته به فناروی بوده بطوریکه تلفن،ماهواره،
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فضاهای مجازی و ...به عنوان ابزار ادامه زندگی تلقی گشته و جنبه
های مختلفی از جمله آموزشی ،سرگرمی ،اطالع رسانی و اطالع
یابی و ...را شامل می شود .فناوری ها هم موجب سرعت امورات
زندگی گشته و هم باعث بهبودوضعیت رفاهی و معیشتی خانواده
ها شده اند.
فناوری عالوه بر بهبود معیشت فردی می تواند باعث رفاه
عمومی جامعه نیز باشد همچون اطالع رسانی در زمینه کسب و
کار و بازاریابی های اینترنتی و...
در هر محیط اجتماعی  2نوع کنترل وجود دارد:
 -1کنترل امنیتی و پلیسی که جهت برقراری نظم جامعه از
جانب نیروهای انتظامی و قوه قضاییه بصورت قهری و برخوردی
اعمال می شود.
 -2کنترل فرهنگی :در این نوع پلیس و نیروهای امنیتی وجود
ندارند .مبنای نظم اجتماعی را عرف جامعه ،هنجارها وارزش های
هرجامعه مشخص می کند که همه ملزم به رعایت آن برای بوجود
آوردن نظم اجتماعی می باشند .در این راستا فناوری و شبکه
های اجتماعی بهترین ابزار نهادینه سازی (قبول اکثریت) تلقی می
شوند بطوریکه از طریقفضاهای مجازی؛ نظم اجتماعی و فرهنگ
جامعه کنترل ،هدایت ،برنامه ریزی و تثبیت می گردد.
مالینوفسکی :فرهنگ جامعه مثل بدن انسان است .هر قسمتی
از بدن آسیب دید باید فورا با مراجعه به پزشک ترمیم و درمان
گردد .در حوزه فرهنگ نیز اگر بخشی از هنجارهای جامعه شکسته
شد باید از طریق متولیان کنترل ،نظارتو ترمیم بشود تا آسیب به
کل جامعه سرایت نکند :مثل شرب خمر ،بی حجابی و...
بخش عمده ای از این برخوردها باید بصورت نرم یعنی از طریق
اطالع رسانی و آگاه سازی و از کانال شبکه های مجازیبرای حفظ
انسجام فرهنگی صورت پذیرد.
فناوری و فرهنگ سازی در جامعه :برای فرهنگ سازی باید از
قانون و آموزش توأمان بهره برد .مثل استفاده از کمربندایمنی که
عالوه بر وضع جریمه در هنگام عدم استفاده از آن ،شاهد تبلیغات
گسترده آگاهی دهنده در زمینه بروزخطرات و آسیب های حاصله
از عدم استفاده از کمربند ایمنی نیز هستیم.
مهمترین عامل فرهنگ سازی :اطالع رسانی از طریق فناوری
و رسانه ها است

تکنولوژی وسیله ای است برای تبدیل طبیعت به مصنوعات
ساخت بش ر
 تکنولوژی عبارت است از دانش و عمل منسجم که در تمام
فعالیت های روزمره کاربرد دارد
تکنولوژی اکتشاف علوم ،اختراع نبوغ و کاربرد در صنعت است
بنابراین تکنولوژی تجلی آمیخته ای از دانش ،ذوق هنری بشر
در پدیده های تکوین یافته او برای مرتفع نمودن نیازش دانست.
به این دلیل تکنولوژی در کلیه فعالیت های انسان جلوه نمایی
خواهد کرد و از دانش و معرفت انسان بر نیازهای خویش متأثر
خواهدگشت و لذا سیطره فرهنگ ،ارزش ها و اعتقادات به واسطه
حاکمیت بر چگونگی رفع نیازهای انسانی بر اشکال و ماهیت
تکنولوژی مستولی خواهد بو د

تکنولوژی جدید به عنوان یک مهاجم فرهنگی
تکنولوژی یک فرمانده تسلیم ناپذیر و هدایت کننده انعطاف
پذیری است که تمام مفاهیم و اندوخته های ذهنی را دگرگون می
سازد .برای واژه هائی چون آزادی ،حقیقت ،شعور ،واقعیت ،خرد،
حافظه و تاریخ مفاهیمی تازه می سازد و از این طریق راه به دنیای
درون ما باز می کند.

امروزه دانش آموزان در حالی که مکانیسم تصویری و بصری
تلویزیون ریشه در اعماق آنان دوانده است با سیستم کتاب و
حروفچاپی وارد یک نزاع درونی و روانی می شوند .این درگیری
قربانیان زیادی را می طلبد .کودکان و دانش آموزانی که نمی
توانند ویا نمی خواهند از طریق قرائت آموزش ببینند ،و یا به طور
کلی توانایی خواندن را ندارند ،نوآموزانی که قادر به درک تسلسل
منطقی حتی یک پاراگراف نیستند و نمی توانند افکار خود را بر
روی چند جمله مکتوب متمرکز کنند،
اینها قربانیان جنگ وسایل ارتباطی هستند
با ورود کامپیوتر شخصی به کالس های درسی در مدارس یک
روش  400ساله آموزشی از بین می رود
در خصوص تعامل تکنولوژی و فرهنگ در جوامع بشری آقای
نیل پستمن در یک تقسیم بندی به سه نوع فرهنگ متمایز معتقد
است:
فرهنگ ابزا ر
ی
فرهنگ تکنوکراس 
)فرهنگ تکنوپولی (انحصارگری تکنولوژی
در جامعه ای که فرهنگ تکنوکراسی حاکم است ابزار و تکنیک
در فرهنگ و اجتماع هضم نمی شود ،بلکه به آن هجوم می برد و
خود را به فرهنگ تحمیل می کند
نگرانی های شدید اندیشمندان جوامع پیشرفته

تکنولوژیک از حاکمیت بالمنازع تکنیک بر انسان و تبدیل شدن
انسان به یک ابزار و تهی ساختن وی از هر نوع حیات معقول
انسانی ،نشانه بارزی از دوری انسان امروز از خدا و تعالیم الهی
انبیاء است .در این میان اگر تالش مجددی صورت گیرد که انسان
به فطرت دینی و الهی خویش برگردد و در اندیشه وعمل مطابق
آنچه که خدا و پیام آوران او بیان داشته اند حرکت صورت گیرد،
امیدواری بسیار خواهد بود که این تکنولوژی و تبعات منفی آن
اصالح گردد و یا نوعی دیگر از تکنولوژی که ابزار حرکت انسان به
سوی تعالی و کمال استظهور کند.
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 .3وضعيت معيشتي و جايگاه اجتماعي افراد
از ديگر متغير هاي تاثير گذار در نوع پوشش و آرايش افراد
که دين اسالم آن را لحاظ نموده شرايط معيشتي جايگاه و شأن
افراد در جامعه است .بگونه اي که داشتن لباس هاي متعدد و
مرغوبي که در شأن و جايگاه اجتماعي افراد باشد ،مجاز دانسته
است .در روايت ديگري يکي از ياران امام صادق عليه السالم به
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 .2موقعيت خاص فردي
موقعيت هاي خاصي که افراد در آن قرار دارند به طور طبيعي
در نوع پوشش و آرايش آن ها تاثير مي گذارد مثال نوع پوشش
کسي که در کنار همسر خود قرار دارد با زماني که قصد حضور
در ميان نامحرمان و اجتماع را دارد متفاوت است .همچنين نوع
پوشش و آرايش کسي که در خانه مي باشد با کسي که در محل
کار خود مشغول به کار است متفاوت است .اسالم با لحاظ نمودن
اين متغييرمحدوديتي نسبت به نوع آرايش و پوشش زن و شوهر
به هنگام قرار گرفتن درکنار يکديگر قائل نشده است ،بلکه به آن
ها توصيه نموده به هنگام حضور درکنار يکديگر از بهترين لباس
و لوازم زينتي و آرايشي خود استفاده نمايند ،همانگونه که رسول
بطِي ِب َها
خدا صل اهلل عليه و آله فرموده اندَ « :علَ ْي َها أَ ْن ت ََط َّي َب ب َِأ ْط َي ِ
س أَ ْح َس َن ث َِياب ِ َها َو تَ َزيَّ َن ب َِأ ْح َس ِن ِزي َن ِت َها َو تَ ْع ِر َ
ض نَف َْس َها َعلَ ْي ِه
َو تَلْ َب َ
ً
 ُغ ْد َو ًة َو َعشِ َّية» بر زن الزم است خود را خوشبو كند ،بهترين لباس
هايش رابپوشد ،به بهترين وجه زينت كند و با چنين وضعى صبح
و شب با شوهرشمالقات نمايد .از سوي ديگر دين اسالم از زنان
مومن خواسته در موقعيت هاي اجتماعي و به هنگام حضور در
اجتماع و يا حضور در ميان نامحرمان از به نمايشگذاشتن خود و
زينت هايشان به شدت پرهيز نمايند ( .همان ،ص )97
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اسالم و مد گرایی:
دریک نگاه کلی اسالم با همه انواع مد مخالف نیست .اسالم،
امروزی شدن و نوگرایی در سبک و شیوه یلباس پوشیدن را نیز
به صورت کلی پذیرفته است .آنچه اسالم با آن مخالف است پشت
پازدن به ارزش ها مثل پوشش شرعی ،پرهیز از اسراف ،رعایت
نکردن اخالق اجتماعی ،آزادی مطلق در روابط دختر و پسر و
همانند سازی با بیگانگان است .حال اگر این پدیده های انحرافی در
قالب مد به جوانان داده شوند ،میلفطری نوگرایی و نیاز امروزی
شدن در مسیر انحرافات سوق یابد .گاهی امروزی شدن  ،رابطه ی
انسان باگذشته اش که همان سابقه ی تاریخی و هویت فرهنگی
اوست ،قطع می کنند .گاهی در امتداد دیروز و با حفظ تعلقات
انسان به سنت ها و نوع نگرش های پیشین است .اسالم با این نوع
تجدد و امروزی شدن که در راستای ارزش ها و با حفظ اصول و
مبانی اعتقادی باشد ،مخالف نیست.
رسالت اسالم به عنوان یک مکتب کامل الهی پاسخ گویی
صحیح به تمام خواسته های فطری و نیازهایاصیل انسانی است.
بر این اساس ،در مجموعه تعالیم اسالمی از جمله درآیات قرآنی به
مساله زینت و جمالو زیبایی عنایت خاصی مبذول شده است .هر
چند اسالم توصیه به خود آرایی دارد اما هرگز این امررامنحصر به
زینت ظاهر نمی کند ،بلکه آراستگی به فضایل معنوی و اخالقی را
که زمینه ساز سعادت و کمالروحی او هستند مهم تر از آراستگی
ظاهر می شمارد .گرچه در مجموعه تعالیم اسالمی به خود آرایی

 .1مقتضيات زماني
بطور طبيعي در گذر زمان عوامل متعددي همچون بهبود
شرايط اقتصادي،فرهنگي جامعه ،ورود طرح هاي نو و يا ورود فن
آوري هاي جديد در عرصه بافتپارچه هاي مختلف دست به دست
هم داده و در نوع پوشش افراد تاثير مستقيممي گذارد به گونه اي
که هر دوراني پوشش خاص خود را اقتضا مي نمايد.
در روايتي امام صادق عليه السالم با تاکيد بر نقش مقتضيات
زمانه بر نوع پوشش فرموده اند :شيعيان ضعيف االيمان دوست
دارند كه من بر پالس بنشينم ،و لباس خشن بپوشم ،ولى زمانه
ان
ِباس ُک ّ ِل َز َم ٍ
ير ل ُ
اقتضا ندارد .و يا در بيان ديگر فرموده اند« خّ ُ
اس اَهلِهِ» بهترين لباس هر زمان ،لباس اهل آن زمان است.
ل َِب ُ
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مد و مدرنیسم:
مد و مدگرایی را می توان از جهتی مولود مدرنیسم دانست؛
زیرا مدرنیسم ،نگاه نو به انسان ها و جامعه است؛ نگاه و شناختی
که برخاسته از زیستن در «اکنون» و گسستن از «گذشته» است
و صریحاً با مفهوم س ّنت (tradition) در تقابل است« .مدرنیته»
شکل عینیت یافتهى فرهنگ مدرن است ،همراه و همزاد با گذر
تجدد و سلیقه و مد است .از این رو
از گذشته به حال ،نوآوریّ ،
مدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش باکهنگی ،رکود ،قدمت
و س ّنت و پیروی از هنجارهای پایدار قرار می دهد ،کشش و تمایل
تجدد و نوآوری در فرهنگ و ارزش های اجتماعی
آن به سوی ّ
است .بنابراین ،مدگرایی و نوآوری در تفکر و رفتار (به معنای رایج
آن) به عنوان نماد و اندیشهى مدرنیسم قلمداد می شود و از آن
جا که جوامع غربی موطن و مظهر مدرنیته و مدرنیسم بوده اند،
فرایند مدرنیزاسیون (مدرن سازی) و اشاعهى طرح ها و مدهای نو،
در واقع با غربی سازیو غرب گرایی کام ً
ال هم افق و معادل خواهد
بود ،از زاویهى دیگر،نشانگر رابطهى مدگرایی و غرب گرایی است.

تاریخچه مدگرایی در ایران:
پدیده مد همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره
معاصر نیست ،در عصر سلطنت فتحعلى شاه و ناصرالدین شاه که
مسافرت ایرانیان به کشور های خارجی باز شد ،تا عصر رضا شاه،
فصل متفاوتى در مدگرایىایرانیان گشوده شد .از آن زمان که رضا
شاه ،نحوه و شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییر داد ،تاکنون،
 ُمدهاى مختلف در ایران رایج گردیده است.
 در مورد نحوه ورود مد به ایران باید گفت که این مسئله
به سال  1321برمیگردد؛ زمانی که فردی به نام زینت جهانشاه
همراه همسرش از سوئیس به ایران برگشت ،درست یک سال بعد
بود که این خانم خیاطخانهای را در خیابان امیریه راه اندازی کرد
و با همراهی پنج کارگر ،هر آنچه در سفرها و اقامتش در سوییس
آموخته بود ،به خانمهای اشرافی عرضه کرد .جهانشاه برای این که
مشتریان عالوه بر آشنایی با طرز کار او،برای نخستین بار مجموعه
لباس و مد را بشناسند ،خیاط خانه خود را با یک نمایش مد لباس
افتتاح کرد .او در خیاطخانه خود در تهران ،طرحهای خود را که
مجموعهای از ایدههایش بود در معرض فروش خریداران گذاشت.
همچنین از آنجا که فضای خیاط خانه کامال زنانه بود ،مانکنهای
زن از میان دوستان و آشنایان براینمایش لباسها برگزیده شدند
و به نوعی تبدیل به نخسین برند غیررسمی ایران در تولید پوشش
منحصر بهفرد شد.
 کارکردهای مد:
پیروی از مد و حسن زیبایی خواهی و تنوع پسندی ،ریشه

در نهاد انسان دارد که نیازهایی چون تنوع ،زیباخواهی و کما 
ل
جویی فطری منشا اصلی آن محسوب میشود .اما صورتهای
افراطی رایج این گرایش (مدپرستی) در نتیجة جهل و ناآگاهی و
ضعف ارزشهای معنوی و تبلیغات وسیع کمپانی های تجاری و
خودباختگی و تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده شدن به رذایلی
چون خودنمایی ،فخرفروشی ،احساس حقارت و خود کمبینی و...
پیش میآید.
 برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند ایجاد نشاط و شادابی،
بیرون آمدن از کسالت و یکنواختی و ارضایهیجانها ،از پیامدهای
مثبت مد است و پیامدهای منفی مدگرایی نیز ،متکی شدن شدید
فرد به دیگران حتی در تعیین افکار و اعمال ،تاثیرپذیری از گروه
های مختلف و خدشهدار شدن هویت فردی خواهد بود.
مد به دلیل اینکه نوعی نوآوری محسوب می شود پیامدهای
مثبتی به دنبال دارد ،اما زمانی که مد باهنجارهای رایج در جامعه
و فرهنگ آن در تضاد باشد ،تنش به دنبال خواهد داشت و تنش
در نهایت به فروپاشی هنجارهای مسلط یا جایگزینی ارزشها و
هنجارهای جدید میانجامد.

متغیرهای مدگرایی از دیدگاه اسالم
از ديدگاه اسالم پنج متغير مهم در شکل گيري و تغييرپوشش
و آرايش افرادتاثير گذار است و برای تحقق پیدا کردن این متغیرها
باید چهار اصل رعایت گردد.این متغیر ها عبارتند از:

شمار

مدگرايي پاسخ به يکي از نيازهاي فطري بشري به نام تنوع طلبي ،زيبا خواهي
و كمال جويي است .مهم ترين خطری که پيروان مد توجه ندارند،هم اکنون بيشتر
مدهاي رايج در میان جوانان و نوجوانان برگرفته ازالگوهاي بيگانه و غيرخودي است
و مي توان گفت كه مدگرايي به معناي امروزي آن ،نوعي از خودبيگانگي و تقليد
کورکورانه از فرهنگ غربي است.
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جایگاه مد و مدگرایی در ایران و در اسالم از منظر روان شناسی

توصیه و تأکید فراوان شده است اما به جهت در امان ماندن از
عوارض منفی افراط و تفریط در خود آرایی و مدگرایی ،حدود
و چارچوب خاصی نیز برای آن تعیین شده است .به عنوان مثال
تأکید شده است که وسیله خود آرایی یا محیط آرایی اوالً باید
حالل باشد و از راه مشروع تهیه شود .ثانیاً سبب اسراف درسرمایه
ها و استعدادها نباشد .ثالثاً از هر گونه شائبه تجمل پرستی و
جنبه خودنمایی داشتن مجزا باشد .رابعاً به گونه ای نباشد که
زمینه تحریک هواهای نفسانی و امیال جنسی دیگران را فراهم
کند .خامساً به صورت تقلید کورکورانه از دیگران انجام نگیرد.
بررسی تعالیم اسالمی نشانگر این است که اسالم نه تنهاخودآرایی
را منع نمی کند بلکه به شیوه معقول و منطقی بر آن تأکید می
کند و همیشه از افراط و تفریطدر هر موردی انسان ها را منع می
کند ( .شفیعی)1383 ،

علل گرایش به مد و مد گرایی
آفرینش انسان به گونه ای است که همواره از حالت یک نواختی
گریزان بوده و درمقابل همیشه از تحول و نوآوری و تنوع در شکل
و شیوه زندگی استقبال میکند  .این تمایل در حالت عادی و در
صورتی که پذیرش تحول و نوآوری از روی آگاهی و به صورت
تدریجی آرام صورت پذیرد ،ظاهر زندگی آدمی را خوشایند و
دلپذیر می سازد .بنابراین می توان گفت میل به خود آرایی و
زیبا سازی محیطزندگی امری فطری است که به برکت آن زمینه
آراستگی صورت ظاهری محیط زندگی انسان فراهم می گردد
هم چنین انگیزه تعالی و تداوم زندگی اجتماعی و روابط صحیح
انسانی تقویت می گردد ،بدین سان عواملی که موجب ایجاد نفرت
و انزجار افراد از یکدیگر و یا موجب یک نواختی زندگی بشر می
شوند ازمحیطحیات اجتماعی دور شده و جنبه های مثبت کمال
خواهی وزیبایی خواهیفطری انسان روز به روز شکوفاتر می گردد.
گرچه یکی از جلوه های کمال جویی و زیبایی دوستی انسان به
ویژه در دوره جوانی توجه به زیبایی ظاهر است اما بایدمراقب بود
که این فرایند از حالت طبیعی خود خارج نشود زیرا همه استعداد
های فطری اگر از حالت طبیعی و معقول خود خارج شوند جنبه
انحرافی پیداکرده و آثار سویی به بار می آورد .به عنوان مثال میل
به خود آرایی که ریشه درکمال جویی و زیبا پسندی فطری انسان
دارد .اگر از روی غفلت و یا در نتیجهافراط و تفریط یا تحت تأثیر
القائات غلط عوامل جانبی از مسیر طبیعی و درست خود خارج
شود منجر به اموری مانند خود نمایی ،فخر فروشی ،خود پسندی
ومدپرستی در می آورد.
بنابراین در تبیین ریشه مد گرایی می توان گفت که پیروی
از مد و زیبایی خواهی و تنوع پسندی ریشه در نهاد انسان دارد،
که نیاز هایی چون تنوع و زیباخواهی و کمال جویی فطری منشأ
اصلی آن محسوب می شود .اما صورت های افراطی رایج این
گرایش که تحت عنوان مد پرستی شناخته می شود در نتیجه
جهل و نا آگاهی و ضعف ارزش های معنوی و تبلیغات وسیع
دشمنان و خود باختگی و تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده
شدن به رذایلی چون خود نمایی ،فخر فروشی ،احساس حقارت و
خود کم بینی پیش می آید که برای افرادجامعه خطر ساز است و
باید از آن پرهیز نمود.
مهم ترین علت مدگرایی ،فطرت و ذات انسان ها و آن هم
حس کمال جویی و زیبا دوستی آن هاست ،ولیکن صورت های
افراطی آن یعنی مد پرستی نتیجه جهل و نا آگاهی و ضعف ارزش
های معنوی و تبلیغات وسیع نظام های سرمایه داری و سود جو
به وجود می آید .تبلیغات فریبنده کشورهای غربی جهت تضعیف
نظام اعتقادی و ارزش های سایر جوامع بخصوص جوامع اسالمی،

عدم برنامه ریزی مناسب جهت اوقات فراغت و هم نشینی با
دوستان ناباب نیز از دیگر علت های گرایش به مد است .شبکه
های تلویزیونی،مطبوعات و پایگاه های فعال اینترنتی انواع مدهای
جدید را تبلیغ می کنند و از این طریق زمینه را برای گرایش
خانواده ها و به خصوص جوانان به سوی مدهای نو آماده می سازند.
رونق گرفتن تجارت فرا مرزی ،افزایش تولید و خدمات ،افزایش
تقاضای مصرف کنندگان ،به وجود آمدن رفاه نسبی در زندگی
طبقهمتوسط ،انسان ها را به سوی ظاهر آراسته و توجه بیشتر به
ظواهر زندگی سوق داد ( .محمد نژاد )1383 ،
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مدگرایی و برتری جویی
برتری جویی از دیگر عوامل پیدایش مد در میان جوانان است
 .افرادی که خود را برتر از دیگران و مربوط به قشر مرفه جامعه
می دانند ،سعی می کنند این برتری را در گویش ،لباس پوشیدن،
محیط آرایی و سبک آرایش و زیورآالت خود نشان دهند و لذا
مدهای جدید را مطرح می کنند ( .همان ،ص 199)

ن
شریـ
ـ ـه

مدگرایی و جلب توجه دیگران
 افرادی هستند که با تعویض و تغییر هر روزه ی لباس و آرایش
خود و خریدن لباس های گران قیمت و مد روز ،درصدد جلب
توجه ی دیگران بر می آیند .استفاده از لباس های چسبناک و براق
و رنگارنگ ،جورابهایی شبیه تور ماهیگیری ،کفش های با پا شنه
های خیلی بلند ،آرایش تندی با رنگ های غیرطبیعی که بیش
از همه در میان جوانان و بخصوص در دختران رایج است ،باعث
جلب توجه دیگران شده و نگاه هایی رابه خود معطوف می دارد.

علم

 مدگرایی و روانشناسی
حس زیبایی یکی از ویژگی های مخصوص انسان است که
ریشه در فطرت او دارد و به اقتضای این امر از دیدن هرگونه
زیبایی لذت می برد .بی تردید منشا تمام هنرهای انسانی همین
حس است که در هر دورهموجب به وجود آمدن یک سلسله دست
آوردهای ارزشمند هنری می شود .بنابراین استعداد و درک زیبایی
از جمله مواهب به ودیعت نهاده شده در وجود انسان است که به
برکت آن وی قادر است از طریق مطالعه و تامل در ظرافت های

تنوع طلبی و نوع گرایی
 جوانی ،فصل تازه ای درزندگی و سرآغاز ورود انسان به جهان
پر شور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی درشکل دهی آن نقش
اصلی را بر عهده دارند .استقالل طلبی ،تنوع دوستی ،هیجان
خواهی ،نقد گذشته و نوگرایی از جمله ویژگی های دوران جوانی
است .تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف بهشدت
در هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های
موجود ،فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی
متمایز و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین است  .این نیاز
زمانی کهنمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس
می شود به صورت مدگرایی ظاهر می گردد( .غرویزاد)۱۳۷۳ ،

التزام ناشی از دوستی
 یکی از عوامل پیروی از مد در میان جوانان و نوجوانان ،ترس
و نگرانی از مجازات های خصوصاً غیر رسمی ازدوستان است .لذا
تحقیر و تمسخر ،متلک گفتن اطرافیان و ترس از آن باعث می شود
که جوانان ونوجوانان از مدهای رایج پیروی کنند  ( .همان )

ن ما
ّآبا
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رقابت و چشم و هم چشمی با دیگران
 انگیزه رقابت و هم چشمی با دیگران از دیگر عوامل پیروی
از مد در میان جوانان و نوجوانان محسوب می شود .این انگیزه
در همه ی افراد وجود دارد و به گونه های مختلف بروز می کند.
رقابت اگر در زمینه های مثبت جهت داده شود باعث پیشرفت و
تکامل معنوی فردی است ،اما اگر جهت گیری آن به سوی امور
مادیو مدپرستی باشد و فرد سعی کند از لحاظ ظاهری مث ً
ال در
سبک و شیوه ی لباس پوشیدن از دیگران عقب نماند ،سرانجام
خوبی نخواهد داشت.

19
شمار

ن
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 .5مطابقت با عرف جامعه
يکي ديگر از اصول ثابت اسالمي که نقش مهمي در صيانت
هويت ملي هر جامعه اي دارد و بايد جواناني که به دنبال مد
هستند نسبت به آن دقت بيشتري داشته باشند مطابقت داشتن
پوشش و آرايش با عرف جامعه است.
امام صادق عليه السالم در توصيه به يکي از ياران خود به نام
ار ال ّ ِن ْع َم ِة أَ َح ُّب إِلَى َّ
الل م ِْن صِ َيان َ ِت َها
عبید بن زیاد فرمودند « إ ِ ْظ َه ُ
ِك َق َ
اك أَ ْن تَ َت َزيَّ َن إ ِ َّل فِي أَ ْح َس ِن ِز ّ ِي َق ْوم َ
َفإِيَّ َ
ال َف َما ُرئ َِي ُع َب ْي ٌد إ ِ َّل
ات »آشكار كردن نعمت را خدا بيش
فِي أَ ْح َس ِن ِز ّ ِي َق ْو ِم ِه َح َتّى َم َ
از (پنهان) نگاه داشتن آن دوست مىدارد ،پس جز اين مباد كه
با بهترين شكل آرايش مرسوم قوم خويش خود را بيارايى( .راوى
حديث) مىگويد :عبيد ،از آن پس تا زمان مرگ خود جز با بهترين
شكل و لباسدر ميان قوم خويش ظاهر نشد.
از همين رو در اسالم پوشيدن لباسهايي که به جهت جنس
پارچه ،رنگ ،كيفيت دوخت و يا مندرس بودنش معمول نبوده و
خالف شأن افراد بوده و موجب جلب توجه و انگشت نما شدن
ميشود ،منع شده است .بر اساس تعاليم اسالمي استفاده از اين
گونه لباس ها که در بيان روايات لباس شهرت ناميده مي شود
به دليل اينکه موجب خود بزرگ بيني يا حقارت ،يا ايجاد ضعف
شخصيت و يا هتک حرمت و خواري مسلمان مي گردد ممنوع
اعالم شده است .امام صادقعلیه السالم فرمود َ « :ك َفى ب ِال ْ َم ْر ِء خِ ْزياً
َ
س ثَ ْوباً يَشْ َه ُره » براي انسان از نشانه هاي خفت و خواري
أ ْن يَلْ َب َ
همين بس كه لباسي بپوشد كه به آن مشهور شود( .همان ،ص )136

منابع:
 .1خاوری ،معصومه( ،)1389مد و مدگرایی و تاثیرات آن در تغییرات فرهنگی جوامع
 .2جاللی فراهانی( ،)1383گریز از زندگی یکنواخت ،تهران :نشریه ایران
 .3شفیعی( ،)1383جنون مدگرایی ،تهران :نشریه کیهان
 .4محمدنژاد( ،)1383مدگرایی ،تهران :نشریه نسیم البرز
 .5نگارش ،حمید( )1380هویت دینی و انقطاع فرهنگی ،تهران :انتشارات سپاه
 .6نمرودی ،احمدرضا( ،)1373در آمدی بر تئوری ها و مدل های تغییرات اجتماعی،
تهران :جهاددانشگاهی
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 .4مقتضيات سني افراد
 ميل به خودآرايي و تجمل از نیاز هاي فطري انسان ها است،
در سنين مختلف تغيير مي کند ،به گونه اي که ارضاي اين ميل
در دوران نوجواني و جواني به اوج خود می رسد .پيشوايان اسالم
نيز در سيره عملي از تمايل جوان به خودآرايي و تجمل دوستي
حمايت کرده اند .به همين جهت حضرت علي علیه السالم به
هنگام خريد لباس ،جامه بهتر را به قنبر (غالم جوان خود) داد تا او
را با پوشيدن آن لباس شادمان و مسرورکند ،بدين وسيله تمايل
زيباپسندش را ارضا نمايد و خطاب به وي فرمود :تو جواني و مانند
ساير جوانان بهتجمل و زيبايي رغبت بسيار داري( .خاوری)1389،

مد گرایی و همانند سازی
همانند سازی در مکتب روان تحلیل گری به فرایندی ناهشیار
اطالق می شود که فرد در طی آن ویژگی ها،نگرش ها و الگو های
رفتاری فرد دیگری را برای خود سر مشق قرار می دهد و با تقلید از
نگرش ها و ویژگیرفتاری وی احساس می کند مقداری از قدرت
و کفایت او را نیز بدست آورده است .منبع اصلی همانندسازی در
دوران کودکی والدین هستند زیرا کودک ،اولین و بیشترین برخورد
را در زندگی با والدین خود دارد اما در دوران نوجوانی که فرد از
والدینش فاصله می گیرد الگوهایی را که با آن ها شبیه کرده است
از دستالگوهای دیگر یعنی از طریق همانند سازی های جدید با
دیگری پر می شود .به اعتقاد روانشناسان همین خالء و احساس
ناامنی و ناشی از آن باعث می شود که نوجوان در مسیر خود به
راه حل هایی متوسل شود که این راه حل ها از طریق همانند
سازی با شخصیت هایی است که الگوی نوجوان قرار می گیرند .این
شخصیت ها می توانند شخصیت های معروف گذشته ،هنرپیشه
سینما ،نوازندگان و آوازخوانان و یا گروههای مختلف باشند و فرد،
خود را از نظر ظاهری شبیه آن ها ساخته و در شیوه لباس پوشیدن
و طرز رفتار باآن ها همانند سازی می کند .به محض اینکه هنرمند
یا ورزشکار لباسی را بپوشد و در صحنه ای ظاهر شود ،جوانان با
وی همانند سازی نموده و سعی می کنند به عنوان مد آن را در
جامعه طرح کنند.
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نام معاوية بن وهب به ايشان عرض مي نمايد :گاهى انسان در
قسمتى از عمرش ثروتمند است و لباس و سر و وضع او اعيانى
است بعدا ثروتش از دست مىرود و وضعش عوض مىگردد و از
شماتت دشمن رنج مىبرد ،به همين دليل براى خريد لباس كه
خود را بيارايد خويشتن را به مشقت مىافكند امام اين آيه راتالوت
فرمود« ل ُِي ْن ِفقْ ُذو َس َع ٍة م ِْن َس َع ِت ِه َو َم ْن ُقد َِر َعلَ ْي ِه ِر ْز ُق ُه َفلْ ُي ْن ِفقْ م َِّما
آتا ُه َّ
الل» سپس فرمود( :اين فرد) بنا به مقدار حال و روز خود خرج
نمايد .اينبيان شريف امام صادق عليه السالم گوياي آن است که
در مکتب اسالم مسلمانانمي توانند متناسب با وضعيت معيشتي
خود لباس مناسب تهيه و استفاده نمايد( .همان ،ص )98

زیبای نظام آفرینش ،زمینه کمال روحی و معنوی خود را فراهم
سازد .خودآرایی و زینت به عنوان بخشی از حس زیبایی ،نه تنها
آثار بسیاری در روح و روان فرد دارد بلکه موجب تعالی و رشد
افرادجامعه نیز می شود .در مقابل ،پرهیز از خودآرایی و پریشانی
و ژولیدگی چون با خواست فطری انسان درتعارض است به تدریج
اثرات منفی در روان او به جای می گذارد که افسردگی روحی ،عدم
تعادل روانی و بیتوجهی به نعمت ها و سرکوبی عالئق طبیعی از
جمله آن ها است.
میان روح و جسم آدمی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این دو
تأثیر متقابلی بر یکدیگر می گذارند و میان آنها کنش و واکنش
های مختلفی شکل می گیرد .نمادها و دگرگونی های مادی و
معنوی پیرامون انسان بر روح و روان او تأثیر مستقیم دارند و
هر اثر پذیری روحی ،پیامدهای رفتاری ویژه ای دارد برای مثال
گاهیانسان از شنیدن نوعی موسیقی و آهنگ به آرامش می رسد
و از شنیدن نوعی دیگر از موسیقی پرخاشگرمی شود  .همچنین
رنگ ها به تنهایی یا در کنار دیگر رنگ ها تأثیر ذهنی ویژه ای بر
فرد می گذارند .رنگهای گرم و رنگ های سرد پیام های روانی
متفاوتی را به افراد انتقال می دهند .انواع خط های موجود در
طبیعت و چگونگی نمایان شدن آن ها در برابر دیدگان بیننده،
معانی قرار دادی غیر مستقیمی را به روان آدمی القا می کنند.
همچنین یکی از دالیل عمده ای که تولید کنندگان و طراحان
خارجی توانسته اند درسطح جهانی برای خود جایی باز کنند و مد
آفرینی داشته باشند آشنایی آن ها با مبانی روان شناختی تأثیر
گذاری و به کار گیری روش ها و اصول فنی مناسب در کار است
در حالی که تولید کنندگان داخلی ومحدود معموالً به الگو برداری
و تقلید از آن ها می پردازند و به نحوی مدهای غربی را در جامعه
ترویج میکنند ( .جاللی فراهانی )1383 ،

انگیزه های مدگرایی از دیدگاه روانشناسی
علل گرایش به مد به ویژه در زنان از رویکرد های مختلفی قابل
تبیین است .در دیدگاه روانشناسی نیاز انسان ها به خود نمایی و
زیبایی زمینه مدگرایی را فراهم می سازد .بر مبنای دیدگاه جامعه
شناختی ،مقوالتی چون ا لگو و فرهنگ مصرف ،سبک زندگی،
رهبران مد ،در تبیین گرایش به مد مطرح می شود .بی تردید
پدیده مد با طبقه اقتصادی و اجتماعی افراد ،نقش رسانه های
جمعی ،فرایند جهانی سازی و نظام سرمایه داری مرتبط است
برجستگی مد در هویت بخشی به زنان و پارادوکس توجه به جسم
و روح ،زنان را با چالشهای هویتی درگیر می سازد .عالوه بر این
مدگرایی در میان جوانان از یک سری اصول و سازه های روان
شناختی نیز تبعیت می کند و با انگیزه ها و نیازهای چندی در
ارتباط است .
انگیزه های مدگرایی از دیدگاهروانشناسی عبارتند از:

در نتیجه علل گرایش به مد به ویژه در زنان از رویکرد های
مختلفی قابل تبیین است .در دیدگاه روانشناسینیاز انسان ها به
خود نمایی و زیبایی زمینه مدگرایی را فراهم می سازد .بر مبنای
دیدگاه جامعه شناختی ،مقوالتی چون الگو و فرهنگ مصرف،
سبک زندگی ،رهبران مد ،در تبیین گرایش به مد مطرح می شود.
تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف به شدت در
هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی بهشکستن قالب های موجود
 ،فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز و
همچنینگرایش به فاصله گرفتن از والدین است .این نیاز زمانی که
نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شود
به صورت مدگرایی ظاهر می گردد.
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ديپلماسي فرهنگي
ارتباطات و تعامل ميان فرهنگ ها و تمدن ها همواره از دوره
هاي كهن تا به امروز به صور مختلف وجود داشته است .ميزان
و كيفيت ارتباطات بين فرهنگي تابعي از شرايط و ظرفيت هاي
دروني فرهنگ ها از يك سوي و شرايط وامكانات محيط پيراموني
از طرف ديگر است .بنا بر گفته « گيفورد مالون» ()1988
ديپلماسي فرهنگي معماري يكبزرگراه دو طرفه به منظور ايجاد
كانال هايي براي معرفي تصوير واقعي از ارزش هاي يك ملت و در
عين حال ،تالشبراي دريافت تصاوير واقعي از ساير ملت ها و فهم
ارزش هاي آنهاست .به عبارتي ديپلماسي فرهنگي به مبادله ايده
ها،اطالعات ،هنر ،نحوه زندگي ،نظام ارزشي ،سنت ها و اعتقاداتي
مي پردازد كه منجر به دستيابي مفاهيم مشترك و تقويتمتقابل
فرهنگ ميان كشورها و ملت ها شود (.ميلتون كامينگز)2003 ،
با اين وجود عليرغم تعاريفي كه از ديپلماسي فرهنگي ارائه
مي شود ،در عرصه هاي بين المللي در بكارگيري اين مهم
با پارادوكسي جدي روبرو است و در دو قالب مفاهمه و مقابله
فرهنگي و با رويكردي بر ديدگاه هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي
دولت  -ملت اهميت مي يابد.
تبادل فرهنگي زماني اتفاق مي افتد كه زمينه پذيرش فرهنگ
و عرصه گفتگو درمیان دولت ها و ملت ها فراهم باشد  .ظهور و
بروز سياست زدگي با نگاهي خصمانه ،اهداف سياست خارجي را به
تاخير خواهد انداخت.
در بعد اقتصادي ،بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي نظير سرمايه،
فن آوري هاي نوين و خدمات  ،تداعي نوعي تسلط اقتصادي را
به همراه خواهد داشت و عكس العمل كشورهاي ضعيف را بر مي
انگيزاند تا به مقابله با اين هژمونيبرخيزند.
فرهنگ ريشه در حيات يك ملت دارد و وجود خود را بر اساس
آن اثبات مي نمايد .ارزش ها و هنجارهاي حاكم برجامعه را اولويت
بندي نموده و به دفاع از آن بر مي خيزد .اين ساختار است كه به
طور اساسي مشخص مي كند جامعه اي كه آماده مذاكره است ،
چه جامعه اي است .جامعه اي كه آماده رويارويي با فرهنگ ديگر
ملت ها را نداشته باشد ،قاعدتا» از تعامل و تبادل فرهنگي دور
خواهد افتاد.
رويكرد مفاهمه فرهنگي
 در باور بسياري از صاحبنظران روابط بين الملل ،ديپلماسي
فرهنگي نمونه بارز و اعالء اعمال قدرت نرم است كه بهكشورها اين

امكان را مي دهد تا از طريق عناصر فرهنگي ،آنان را به همكاري در
ساير مالحظات سياسي ،اقتصادي و امنيتي ترغيب نمايد .قدرت
نرم در اين معنا  ،توانايي يك دولت در رسيدن به اهداف مطلوب از
طريق ايجاد جذبه وكشش و نه استفاده از قوه قهريه و زور است.
 .1به كارگيري ديپلماسي فرهنگي به عنوان اهرمي در روابط
بين الملل اين مزيت را خواهد داشت كه با هدف قراردادن ذهن
و روح مخاطب و تسخير اذهان و قلوب مردمان ساير جوامع  ،از
مقاومت آنان در مقابل سياست ها و برنامه هاي كليدي و بروز
ناكامي دولت جلوگيري بعمل آورد.
 .2از ديگر رويكردها مثبت مفاهمه فرهنگي ،زمينه سازي حضور
بيشتر و جدي تر نهادهاي مدني و اشخاصحقيقي و حقوقي غير
رسمي است كه مي تواند بر دامنه تاثير گذاري ديپلماسي فرهنگي
را در مقايسه باديپلماسي سنتي بيافزايد.
 .3ديپلماسي فرهنگي به دنبال كشف  ،تعريف و ترويج ارزش
ها و منافع مشترك و جهان شمول و سپس تامين منافع ملي در
چارچوب اين ارزش ها و منافع مشترك است.
.4 ديپلماسي فرهنگي مي تواند خالقانه تر  ،انعطاف پذير تر و
حتي فرصت طلبانه تر از ديپلماسي كالسيك وسنتي در بسياري
از حوزه ها طراحي و اجرا شود.
.5 توسعه و تحكيم روابط دوستي با ساير كشورها با شناساندن
فرهنگ ،ادب ،تمدن و ارزش هاي ملي كشور ها به يكديگر كه
نهايتا» به صلح جهاني منجر خواهد شد.
.6 كاركرد فرهنگ مبتني بر آموزش  ،به جامعه پذير ساختن
و راهبري فكري و اجتماعي دولت – ملت منجرخواهد شد .تاثير
اين عوامل زير بنايي زمينه استحكام و انسجام بنياد جامعه ،هويت
پذيري و هويت يابي ،ارزشگذاري بر سنت هاي اجتماعي و تشديد
عاليق ملي را فراهم خواهد نمود( .كنت تامپسون  .سوجتموكو)2007،
.7 ديپلماسي فرهنگي حضور موثر و گسترده دولت – ملت را در
مجامع و همايش هاي بين المللي در كنار شركتفعال در رخدادها
و جشنواره هاي هنري  ،فرهنگي و ورزشي بين المللي را در دو
كشور مبداء و مقصد فراهممي آورد.
.8 ديپلماسي فرهنگي به شناخت توانايي ها ،ظرفيت ها  ،مزيت
ها و سياست فرهنگي كشورهاي مبداء و مقصدكمك خواهد كرد.

نتيجه گيري:
ديپلماسي ،مديريت روابط كشورها با يكديگر ،در ميان كشورها با ديگر بازيگران
بين المللي است .اين بازيگران شاملسازمان ها و افرادي هستند كه در كنار دولت
ها ،ديپلماسي را به عنوان نظام اطالعاتي براي بيان دفاع از منابع و امهالتهديدها
به كار مي برند.
حضور فرهنگ در سياست خارجي دولت ها ،تنها از طريق تاثير گذاري غير
مستقيم بر تعيين هويت ملي و فهم جايگاه خود نسبت به ديگران رخ نمي دهد.
بلكه تاثير گذاري مستقيم فرهنگ و هويت ملي در سياست هاي فرهنگي بين
المللي يككشور كامال» مشهود است .در اين ميان ديپلماسي فرهنگي ،وارد نمودن
فرهنگ در توافقنامه هاي بين المللي و استفاده ازفرهنگ براي پشتيباني مستقيم
از ديپلماسي سياسي و اقتصادي يك كشور است  .در ديپلماسي فرهنگي فرآيند
سياستگذاري عمدتا» به دست ارگان ها و موسسه هاي حكومتي دنبال مي شود .
ديپلماسي فرهنگي بخشي از روابط فرهنگياست.

ه4

مقدمه:
ديپلماسي به معناي فرآيند ارتباط با جهان از طريق مذاكره و حل و فصل مسائل،
بدون جنگ  ،همراه با ساز و كاري نظير نفوذ در اليه هاي زيرين فرهنگي است.
اصوال « رفتار ديپلماتيك در جهت تالش براي ايجاد نظم و ممانعت ازتبديل تعارض
به مذاكرات در مقابل اقدامات فيزيكي است .مالحظات فرهنگي و ايدئولوژيك حاكم
بر جوامع بر همگراييو واگرايي روابط بين المللي تاثير مي گذارد .در تقسيم بندي
حوزه هاي فرهنگي  ،بوديسم ،اسالم ،مسيحيت  ،و در حوزه ايدئولوژيك سرمايه
داري و كمونيسيم مطرح مي گردند .از اين روي جوامع به دنبال طرح ديپلماسي
نويني ،به نام ديپلماسي فرهنگي بر آمده و با هدف تامين منافع ملي  ،از طريق
نهادها ،سازمان ها و دولت ها آن را تعيين و تدوين مينمايند.
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هستند .بنابر گفته «ماركس» ،انديشه طبقه مسلط يا مالك
ابزارهاي توليد ،ارزش ها و انديشه هاي خود را در قالب ايدئولوژي
و فرهنگ به طبقات ديگر تحميل
مي كنند و بدين ترتيب فرهنگ براي خود از هيچ استقاللي
برخوردار نيست« .اليوت» نيز معتقد است :امروز شاهديم كه
فرهنگ توجه مردان سياست را به خود جلب مي كند  ،نه به
خاطر اينكه سياستمداران مردماني اهل فرهنگ هستند ،بلكه از
اين جهت كه فرهنگ  ،هم به مثابه وسيله اي براي اعمال سياست
شناخته شده و وظيفهدولت است كه آنرا ترقي دهد.
 .2به كارگيري ديپلماسي فرهنگي ،يعني اعمال قدرت نرم،
و توجه ويژه به اشغال فضاي ذهني كشور ديگر ،از طريق ايجاد
جاذبه است .و نيز زماني يك كشور به قدرت نرم دست مي يابد كه
بتواند اطالعات و دانايي را بهمنظور پايان دادن به موضوعات مورد
اختالف بكارگيرد و اختالفات را به گونه اي ترسيم نمايد كه از آن
امتيازبگيرد(.جوزف ناي)2004 ،

 .3در صورت اقتدار و تدبير حاكميت در مورد مرزهاي فرهنگي
خود ،اين امكان وجود دارد كه جريان واردات فرهنگي و ارتباطي
به نحوي گزينشي و با رويكرد بهگزيني مديريت شود.
 .4ارزش ديپلماسي فرهنگي زماني است كه در جهت بهبود
فرهنگ بشريت حركت كند و آنها را به سطح مردگان و آدم
هاي آهني در جامعه ي بي نظم و بي روح تنزل ندهد(.آدرنو و
هوركهايمر)
 .5يكي از نگراني هاي عمده اماده نبودن جوامع و دولت ها براي
پذيرش تغييرات و تحوالتي است كه هر روزه درجهان به وقوع مي
پيوندد .اين تغييرات و تحوالت با وجود امكان دسترسي عموم مردم
به اينترنت ،به چالشي جديد و جدي براي كشورهاي جهان سوم
تبديل شده است .به نظر مي رسد ديپلماسي فرهنگي و رويكرد
هاي مبتني بر آن ،كه با همراهي دولتمردان كشورهاي قدرتمند
سر و كار دارد ،به اين مهم دامن مي زند.
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آشنایی با منابع حوزه فرهنگی چاپ شده در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران:
با توجه به اجرای رشته های کاردانی و کارشناسی امور فرهنگی ،مدیریت فرهنگی و نیز تبلیغات فرهنگی در این مرکز ،تالش شده
است ،به دلیل اهمیت مقوله های فرهنگی با در نظر گرفتن سرفصل های مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی ،با
بهره گیری از ظرفیت و توان مدرسان مرکز ،نسبت به تألیف یا ترجمه منابع ذیربط اقدام گردد.
جهت بهره مندی ،تعدادی از کتابهایی که در حوزه رشته های فرهنگی مرکز به عنوان منبع اصلی یا کمک آموزشی ،تالیف شده اند،
معرفی می شوند.

ن
شریـ
ـ ـه

شی
موز
،آ

عل
می

و فرهنگی ،سال سوم

جامعه شناسی فرهنگی ایران
این کتاب به عنوان منبع درس
جامعه شناسی فرهنگی ایران برای
رشته امور فرهنگی توسط مدرس
مرکز آقای محمد علی جهانبخش در
سال  1391تدوین و توسط انتشارات
مبنای خرد به چاپ رسیده است.

رسانی

و

تبلیغات

شماره

اطالع
فرهنگی
این کتاب به عنوان منبع درس
اطالع رسانی و تبلیغات فرهنگی برای
رشته امور فرهنگی توسط مدرس مرکز
آقای محمد علی جهانبخش در سال
 1391تدوین و توسط انتشارات مبنای
خرد به چاپ رسیده است.

4
-1

ان
ب

آ

اصول سرپرستی و مدیریت
سازمان های فرهنگی و اجتماعی
این کتاب به عنوان منبع دروس
مبانی مدیریت ،سرپرستی و مدیریت
مراکز فرهنگی و هنری ،و سرپرستی و
مدیریت در ساختارهای اجتماعی برای
رشته های زیر گروه مجموعه فرهنگ
و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی
توسط مدرس مرکز آقای علی ابراهیمی
در سال  1389تدوین و توسط انتشارات
مبنای خرد به چاپ رسیده است.

مبانی جامعه شناسی
این کتاب به عنوان منبع درس
مبانی جامعه شناسی برای رشته امور
فرهنگی توسط مدرس مرکز آقای علی
احمد الفتی در سال  1391تدوین و
توسط انتشارات هم پا به چاپ رسیده
است.

ساختار

قدرت

فرهنگ و
سیاسی در ایران
این کتاب بر اساس یافته های یک
پژوهش در حوزه فرهنگی و جامعه
شناسی توسط مدرس مرکز آقای دکتر
محسن علینی در سال  1393تدوین و
توسط انتشارات هم پا به چاپ رسیده
است.

ما ه
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جهانگردی 1
این کتاب به عنوان منبع درس
جهانگردی  1برای رشته های امور
فرهنگی ،جهانگردی و هتل داری
توسط مدرس مرکز آقای مهدی
داودی در سال  1388تدوین و توسط
انتشارات مبنای خرد به چاپ رسیده
است.
مدیریت مراسم و تجمعات
این کتاب به عنوان منبع درس
مدیریت مراسم و تجمعات برای رشته
امور فرهنگی توسط مدرس مرکز
آقای اسماعیل کوثری در سال 1391
تدوین و توسط انتشارات هم پا به
چاپ رسیده است.

برنامه ریزی اوقات فراغت
این کتاب به عنوان منبع درس
برنامه ریزی اوقات فراغت برای رشته
امور فرهنگی توسط مدرس مرکز خانم
دکترنسرین دانائی در سال 1389
تدوین و توسط انتشارات هم پا به چاپ
رسیده است.

جهانگردی 2
این کتاب به عنوان منبع درس
جهانگردی  2برای رشته های امور
فرهنگی ،جهانگردی و هتل داری
توسط مدرس مرکز آقای مهدی
داودی در سال  1388تدوین و توسط
انتشارات مبنای خرد به چاپ رسیده
است.

ادیان شناسی
این کتاب به عنوان منبع درسی
برای رشته امور فرهنگی توسط مدرس
مرکز آقای محمد اسماعیل صالحی
مقدم در سال  1391تدوین و توسط
انتشارات هم پا به چاپ رسیده است.

