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آبان ماه امسال با سوگواری های مختلفی مصادف بود .اربعین ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) ،هشتم آبان

ماه یادآور حماسه بزرگ حسینی است که سر آغاز فصلی جدید در مبارزات ضد اشرافی گری و ظلم ستیزی در تاریخ

اسالم به شمار می آید.
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و آمریکا شد و تا امروز سایه این رویداد بر ارتباط بین المللی و منطقه ای ایران سنگینی می کند .این حادثه و تلقی
های جریان های سیاسی از آن موجب انشقاق نیرو های انقالب و شکل گیری قطب های متفاوتی از دیدگاههای سیاسی
پیرامون موضوع رابطه ایران و آمریکا گردید.

همچنین در آبان ماه با مناسبت های دیگری رو برو بودیم :روز فرهنگ عمومی ( 14آبان) ،روز وقف ( 15آبان) ،رحلت

حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در  16آبان ،شهادت حضرت امام رضا (ع) در  17آبان،

شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) در  25آبان ماه.

 24آبان روز کتاب ،کتاب خوانی و کتابدار بود .این نامگذاری از این حیث حائز اهمیت است که سرانه مطالعه در

جامعه ایرانی به نسبت سایر جوامع در دهه های اخیر به شدت افت کرده و جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند

تقویت روحیه کتابخوانی است .این امر تاثیر شگرفی بر ارتقاء فرهنگی جامعه و پرورش نسلی آگاه و مطلع می گردد و

نیاز مبرم است بیش از پیش به این موضوع اساسی و مهم توجه شود.

دهه آخر آبان ماه پس از سپری شدن دو ماه غمبار محرم و صفر ،ماه ربیع االول آغاز شد که برای مسلمانان جهان

ماهی دلپذیر و خوشحال کننده است 29 .آبان ماه آغاز هفته وحدت در جهان اسالم و والدت با سعادت حضرت رسول
اکرم (ص) به روایت اهل سنت است ،که رویداد پر اهمیتی تلقی می گردد .جهان اسالم بیش از هر زمان دیگری نیازمند

وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی است ،این امر می تواند منازعات قومی و مذهبی را در میان فرق گوناگون اسالمی

کاهش دهد و آغازی برای ایستادگی یکپارچه جهان اسالم در مقابل زیاده طلبی و سلطه گری جهان غرب باشد.

این شماره از نشریه نگاه نو دانش همچنان حال و هوای حسینی دارد و در آن به گوشه ای از مراسم تعزیه برگزار
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ماهنامه نگاه نو دانش

(این ماهنامه با همکاری انجمن های علمی  -دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران منتشر می گردد).
صاحب امتیاز :مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
مدیرمسئول و سر دبیر :دکتر محسن علینی
هیأت تحریریه :علي ابراهيمي ،سيما ويسي نژاد ،علی اشرف حامدی اغول بیک ،زهرا صبوری ،الهه اله دادی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست :زهرا صبوری
همکاران این شماره :مریم همتی آهویی ،سید علی شهربانویی ،زینب ذکریا زاده خطیر ،رعنا یغموری
عکس جلد :پیام قبادی
عکس پشت جلد :احسان پاشاپور
عکاسان این شماره :احسان پاشاپور ،پیام قبادی ،مبینا شیخ ،محمد علی آشتیانی ،پدرام رمضانی ،هدیه علیان نژاد،

نفیسه علی اکبری ،زهرا رضاییان

چاپ :مرکز چاپ فرهنگ

ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

شده اربعین در مرکز  31می پردازد و با تصاویری از این تعزیه خوانی یاد و خاطره امام حسین (ع) و یاران شهیدش را
گرامی می دارد.

دست اندرکاران این نشریه امیدوار هستند که عزاداری اساتید و دانشجویان گرامی علمی-کاربردی به ویژه حضور

پرشور این عزیزان در راهپیمایی عظیم اربعین مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد .همچنین امیداست این نشریه

که با همکاری انجمن های علمی و دانشجویی مرکز منتشر می گردد مورد توجه مخاطبین محترم قرار گیرد.

موفق و پیروز باشید.

4

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 27آبان ماه 1397

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 27آّبان ماه 1397

5

اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات (بخش ششم)
Persuasion from the perspective of psychology and communication

 .4نتیجه گیری پیام
طرح استدالل ،مزیتی برای پیام
و موضع جانبداری شده است و
کارکرد آن کمک به نتیجه گیری
( )conclusion-drawingبه نفع
موضع خودی است .مولفه نتیجه
گیری ،هم در ارتباطات رسانه ای که از
اشکال کالم صوتی (مانند رادیو) بهره
می گیرند کاربرد دارد و هم در اشکال
کالم نوشتاری و تصویری (مانند
روزنامه و تلویزیون) .در ارتباطات
متقاعد گرانه سه شیوه طرح نتیجه
گیری از استدالل ها و پایان دادن به
پیام قابل تصور است :اول آنکه نتیجه
گیری در خود پیام مطرح شود؛ دوم
آنکه با طرح پرسشی نتیجه گیری به
مخاطب واگذار گردد و در حالت سوم،
هر دو کار انجام شود.
طبق رویکرد ییل ،نتیجه گیری
در پیام (حالت اول) به فرایند فهم
و نگهداری آن کمک می کند؛ اما
چنانچه پیامگیران خود به نتیجه
برسند (عبارت دوم) ،افزون بر فهم
به بازده گرایشی نسبت به پیام و
نگهداری آن نیز کمک خواهد شد.
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 .5تکرار پیام و تنوع تکرار
در چارچوب شیوه مرکزی متقاعد سازی،
تکرار پیام یکی از متغیرهایی است که به
توانایی پردازش اطالعات مربوط به موضوع
کمک می کند .تکرار تا آنجا که خستگی
به بار نیاورد می تواند زمینه های دقت
موشکافانه نسبت به استداللهای پیام را
فراهم کند .از سوی دیگر ،بر اساس مطالعه
انجمن ملی پخش رادیویی امریکا هر قدر
مردم امریکا بیشتر اخبار جنگ خلیج فارس
( )1991را در تلویزیون می دیدند ،بیش از
گذشته نسبت به دخالت و درگیری امریکا
متقاعد می شدند (جووت و اودونل.)1999 ،
تکرار پیام احتمال قرار گرفتن در معرض آن
را افزایش داده ،پخش گاه و بی گاه می تواند
به متقاعد سازی کمک کند.
انتظار تبلیغ گر از تکرار چیست؟ برای
پاسخ به این پرسش می توان به مواقعی فکر
کرد که برای حفظ و یادگیری درس ناچار از
تکرار آن بوده ایم .طبق رویکرد یادگیری پیام،
تکرار موجب افزایش فرایندهایی همچون فهم
و نگهداری اطالعات می شود .پژوهشگران
نشان داده اند که سه بار تکرار به فهم و درک
بهتر موضوع کمک می کند .تبلیغ گران می
دانند که با یک بار تبلیغ همه مردم متوجه
آن نمی شوند .تکرار آن ،نه تنها فرصت یک
بار دیدن آن را برای بیشتر مردم و مصرف
کنندگان بالقوه فراهم می کند بلکه ،به فهم
موضوع نیز می افزاید .از سوی دیگر ،تبلیغ پر
هزینه است و تکرار آن ،هزینه تبلیغ را کاهش
می دهد؛ با این حال تکرار بر بازده گرایشی
تاثیر منفی دارد و سبب آزردگی و انزجار می
شود و این یعنی به باد دادن سرمایه و هزینه
های تبلیغاتی .بنابراین ،تکرار دربردارنده ،دو
نتیجه متضاد است :متقاعد سازی و آزردگی.
در عین حال که تکرار به متقاعد سازی کمک
می کند ،به خستگی و فرسودگی روانی ،و
خنثی شدن بازده گرایشی منتهی می شود و
افراد را به نقطه انزجار و تنفر نزدیک می کند.
ج) کانال انتقال پیام:
سومين عنصر دخيل در متقاعدسازي
«چگونگي» (كانال مورد استفاده در ارائة)
پيام است .چه ،متقاعدسازان همواره با اين
سؤال اساسي روبه رو هستند با چه روش
و ابزاري بهتر ميتوانند مخاطبان خويش
را مجاب سازند .در تحقيقي گروهي از
شهروندان را انتخاب و آنها را به سه دسته
تقسيم كردند :گروهي از آنان را در معرض

تبليغات رسانه ها قرار دادند ،به گروه دوم
جهت رأي دادن مبلغي پول پرداخت شد و
گروه سوم در معرض متقاعدسازي چهره به
چهره قرار گرفتند .نتايج حاصل نشان داد
كه 19درصد از اعضاي گروه اول45 ،درصد
از اعضاي گروه دوم و 75درصد از اعضاي
گروه سوم به تغيير مورد نظر رأي دادند .از
اين يافته ها مشخص شد كه در متقاعدسازي
سياسي روش چهره به چهره اثر بخشتر از
روشهاي ديگر است .البته نقش رسانه ها اعم
از نوشتاری دیداری و شنیداری را نیز نمی
توان منکر شد که هر کدام اثر گذاری خاص
خود را دارند و.....
د) مخاطب:
آخرين عنصر مدل متقاعدسازي مخاطب
است .تحقيقات مختلف ،يافته هاي مختلفي را
در زمينة انواع مخاطب و ويژگيهاي مخاطبان
ارائة داده است.از نخستين ويژگيهاي مهم
مربوط به مخاطبان توانايي ذهني آنان است.
اولية خود
هاولند و همكارانش در مطالعات ّ
يافته هايي را دربارة اين متغير اساسي به
دست دادهاند .آنها طي سلسله آزمايشي
تعدادي فيلم تبليغاتي را با عنوان چرا مي
جنگيم به سربازان نشان دادند .آنگاه ميزان
درك و تأثيرپذيري آنان را اندازه گيري
كردند .نتايج حاصل نشان داد كه افراد
باهوش و تحصيل كرده زودتر پيام ها را درك
كرده و با استدالل هاي نهفته در آنها موافقت
كردند اما تحقيقات بعدي نشان داد كه گرچه
افراد تحصيل كرده و باهوش زودتر پيام ها را
درك ميكنند ،اما چون به توانايي هاي ذهني
و درستي افكار خويش اعتماد بيشتري دارند
تنها در برابر پيام هايي مجاب ميگردند كه به
گونهاي با ديدگاه هاي خود آنان همسويي
اساسي ديگ ِر مربوط به
داشته باشد .متغير
ِ
مخاطبان ،درگير شدن آنان با موضوع ،يا
اقناع خودزاد ،است .مرور يك تحقيق تجربي،
درك اين موضوع را آسان مي كند.
در جنگ جهاني دوم وزارت كشاورزي
امريكا موظف شده بود مردم آن كشور
را متقاعد سازد كه آن بخش از غذاها و
محصوالت گوشتي را كه قبل از جنگ دور
ميريختند مصرف كنند .گوشتها عبارت
بودند از قلوه ،دل و رودة حيوانات .وزارت
كشاورزي از روانشناس مشهور كورت لوين
درخواست كرد تا مردم را مجاب سازد كه
از آن گوشتها استفاده كنند .لوين براي آنكه
به راه حلي اثربخش دست يابد به اجراي
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تحقيقي آزمايشي مبادرت كرد .او براي اين
كار تعدادي از زنان امريكايي را انتخاب و آنان
را به دو دسته تقسيم كرد .براي گروه اول
سخنرانی هایی  45دقيقه اي ترتيب داد كه
در آن سخنران تأكيد مي كرد كه خوردن
اين گوشتها توسط مردم موجب مي شود
سربازان كشورشان غذاي بيشتري را مصرف
كنند و اين عامل موجب افزايش روحية آنان
مي شود .عالوه بر آن ،سخنران فوايد غذايي
و اقتصادي آن گوشت ها را به زنان يادآور
مي شد اما براي زنان گروه دوم سخنراني
نشد ،بلكه رهبر گروه پس از ذكر مقدم هاي
مختصر ،از آنها پرسيد به نظر شما چگونه مي
توانيم زنان خانه دار را متقاعد كنيم كه از
گوشت روده استفاده كنند؟ او آنگاه از آنان
خواست تا با شركت در بحث گروهي جواب
هايي براي اين سؤال بيابند .زنان به مدت 45
دقيقه در خصوص اين موضوع با يكديگر بحث
كردند.
مدتي پس از اتمام آزمايش ميزان استفادة
زنان دو گروه از گوشت روده ،بررسي شد.
نتايج مشخصاً از فرضية اقناع خودزاد حمايت
مي كرد .چه ،در حالي كه تنها 3درصد گروه
اول از گوشت روده استفاده كرده بودند،
32درصد زنان گروه دوم گوشت روده را
در برنامة غذايي خود گنجانده بودند .لوين
براساس نتايج حاصل از اين آزمايش از وزارت
كشاورزي خواست تا در محله ها ،دسته هاي
مختلف و گروه هاي رسمي و غيررسمي از
روش اقناع خود زاد ،براي مجاب كردن مردم
جهت استفادة گوشت روده و ارسال ساير
گوشت ها به جبهه هاي جنگ ،استفاده كنند.
به باور لوين ،اقدامات وزارت كشاورزي ،كه با
همكاري برخي گروه ها و رسانه هاي جمعي
صورت گرفت ،در اين زمينه نسبتاً موفقيت
آميز بود .درمورد مخاطب در اقناع وتبلیغ
عواملی همچون :سن ،جنس ،نژاد ،قومیت،
منطقه جغرافیایی و  ...دخیل هستند.
انواع فنون اقناع:
همان طور که قبال گفته شد اقناع
نقطه اوج مبحث ارتباطات است .مصدر آن
قناعت است و قناعت یعنی بسندگی ،سیری،
اشباع ،بی نیازی و به ثمر نشستن و کامل
شدن .و اینها همه نشانه هایی از پیروزی
و رضایتمندی است .بطور کلی اقناع هدف
اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی
است .ارتباط موفق و مؤثر آن گونه ارتباطی
است که نتیجه دلخواه یعنی اقناع را بدنبال
داشته باشد .در این صورت می توانیم به آن
ارتباط متعالی نیز بگوییم.
هر پیام تبلیغاتی برای این که بتواند
مخاطب را به سوی محتوای پیام خود جلب
کند ،از یک نوع فن اقناع استفاده می کند.
متداول ترین فنون که در پیام های تبلیغاتی
مورد استفاده قرار می گیرند عبارت است از:
روش منطقی ،احساسی ،خنده ،ترس ،جنسی

و جاذبه ی اخالقی .و ....در زیر هربعضی از
این روش ها مورد بررسی قرار می گیرد و
مثالهایی از تبلیغات کشورمان برای هر کدام
از آنها ارایه می شود.
برجسته سازی (بزرگ نمایی):
استخراج یک پیام ،از میان دیگر پیام ها
یا از میان عبارت های یک پیام؛ در حالی که
موضوعات دیگر مطرح شده از سوی رسانه،
کوچک و کم اهمیت جلوه کند ،برجسته
سازی یا اغراق نام دارد .این فن گونه های
مختلف دارد و در هر کدام از رسانه های
ارتباط جمعی به شیوه ای خاص انجام می
شود .برجسته سازی خبر در مطبوعات با
استفاده از فنون صفحه بندی ،اندازه عنوان،
استفاده از عکس ،نقش ،طرح و جایگاه خبر
در صفحه انجام می شود.
در رادیو این عمل با اولویت دهی در
ترتیب خواندن خبر میزان زمان اختصاص
داده شده به خبر و تغییر لحن و صوت
گوینده انجام می شود .در تلویزیون برجسته
سازی خبر ،با اولویت دادن به خبر ،استفاده از
خالصه خبر ،میزان زمان اختصاص داده شده
به خبر و تغییر لحن و صوت گوینده انجام
می شود .در تلویزیون برجسته سازی خبر ،با
اولویت دادن به خبر ،استفاده از خالصه خبر،
میزان زمان اختصاص داده شده ،استفاده از
عکس ،دستانه (اسالید) و فیلم دیده می شود.
گواهی دادن ستاره ها ،نخبگان و
مردم عادی:
پیام های رسانه ای اغلب کسانی را نشان
می دهند که در باره یک محصول ،فکر ،عقیده،
قانون ،یا هر چیزی دیگر نظر می دهند و آن
را تایید و گاهی هم رد می کنند ،افرادی که
به منظور این فن از آنان استفاده می شود،
گاهی چهره ها (ستاره ها) هستند و گاهی
هم نخبگان یا حتی مردم عادی .این فن پای
فرد سومیرا به میان می کشد تا گیرنده پیام
آنچه را هدف فرستنده بوده است ،راحت تر
بپذیرد؛ چرا که اگر سازنده پیام ،چنین نظری
را مستقیم به ما منتقل میکرد در پذیرش
آن تردید می کردیم .چهره هایی که شما را
به استفاده از فالن نام تجاری (برند) پوشاک
تشویق می کنند ،چنین حالتی دارند.
تداعی معانی:
در این روش سعی می شود تا پیوندی
میان یک فکر ،نظر ،محصول ،خدمت ،یا
هر چیزی دیگر با آروزها ،امیال ،غرایز و
احساسات مطلوب انسانی مانند زیبایی،
امنیت ،تحریم خصوصی ،موفقیت ،سالمت،
تفریح ،شادی و ...در ذهن مخاطب هدف
خود ایجاد شود .البته اینگونه تداعی معانی
هیچ وقت واضح و صریح نیست؛ بلکه پنهان
و غیر مستقیم است .هر پیام رسانه ای که
خوب این روش استفاده کند به راحتی می
تواند بعد از ایجاد و برانگیختن احساسات و
امیال درونی شما آنها را با نام های تجاری

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 27آّبان ماه 1397

(برندهای) مختلف و مشهور ارتباط دهد تا
هر گاه در آینده با آنها برخورد کردند .آن
احساسات شورانگیز و امیال درونی به راحتی
شما را قانع کند که عملی متناسب با آن پیام
انجام دهید.
ترس:
این فن تا حدودی نقطه مقابل تداعی
معانی است .هر چقدر در آنجا سعی میشود
احساسا خوب در پیام های رسانه ای به اهدافی
خاص پیوند بخورد ،در اینجا از چیزهای
دوست نداشتنی و در بعضی مواقع ترسناک
مثل بوی بد دهان ،شکست و ناکامی ،حقوق
بشر ،تروریسم و  ...برای جلب توجه مخاطب
استفاده می شود .هشدارهای سیاستمداران
و یا گروه های حامیان آنها و ترسیم هراس
آور وضعیت موجود در اخبار ،سخنرانی ها و
گزارش آنها هم نمنونه ای دیگر برای استفاده
از این فن است تا خود و برنامه های خود
را نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی
کنند .در خبرها و برنامههای گفت وگو محور
شبکه های خارجی در باره ایران ،نمونه های
آن را زیاد میتوان یافت .همان طور که عنوان
شد در واقع تبلیغاتی که با محتوای ترس ارایه
می شود در نقطه مقابل تبلیغاتی است که با
محتوای خنده ارایه می شود.
در خصوص اینکه چه نوع اطالعاتی را
در پیام تبلیغاتی که با محتوای ترس است
ارائه کنیم توصیه هایی شده است .در واقع
پژوهشگران دریافته اند برای اینکه تبلیغ با
محتوای ترس ،اثر بخش گردد ،پیام تبلیغ
باید یک یا چند مورد از انواع اطالعات زیر
را در بر گیرد .این اطالعات به قرار زیر است:
 .1دستورالعمل و توصیه های خاص در
خصوص اینکه چگونه باید با موضوع ترس آور
روبرو شده و یا آن را کاهش داد.
 .2عنوان شود که چگونه رعایت اصول
مزبور مشکل را حل خواهد کرد.
 .3از ارائه پیام های به شدت ترس آور
خودداری شود زیرا ترس باال در مخاطب
نتیجه منفی مغایر با آنچه مورد نظر ارائه
کننده پیام است می گذارد.
 .4به مخاطبانی که از سطح آگاهی اندکی
برخوردارند و یا عزت نفس کمی دارند ،پیام
های بسیار رعب آور نباید ارائه شود.
 .5مشکل باید به سرعت در تبلیغ حل
شود تا نگرانی مخاطب سریع کاهش یابد.
همانطور که برخی نویسندگان عنوان
داشته اند ،اگر این مالحظات در خصوص
تبلیغ با جاذبه ترس رعایت شود ،اثر بخشی
آن در متقاعد کردن مخاطب بسیار بیشتر از
تبلیغات واقعی است.یک دلیل اصلی در مورد
موفقیت تبلیغ با جاذبه ترس این است که
این نوع پیامها واکنشهای احساسی را بر می
انگیزد سپس این احساسات فرد را تحریک
می کند تا مشکل مشابه خود را حل کند.
ادامه دارد ...
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اهمیت سند پژوهی

مقدمه
اهمیت اسناد که بخشی از محتویات بایگانی
هاست امروزه از مهمترین منابع پژوهشی و
شامل کلیه مکاتبات سلطنتی ،فرمانها ،اسناد و
غیره است .در میان سر چشمه های پژوهشی-
به ویژه در پژوهشهای تاریخی – اعتبار و
اهمیت خاصی دارد .با استفاده از اسناد می توان
بسیاری از مسائل فراموش شده در فرهنگ و
تمدن و رویدادهای حقیقی و ناشناخته در تاریخ
را از ال به الی سطور رنگ پریده آنها دریافت.
از این رو یک محقق و مورخ از مراجعه به این
دسته از منابع ناگریز است.اما مشکلی که درباره
اسناد وجود دارد این است که اصل اسناد و عین
اسناد تاریخی هم که مطمئن ترین وسیله برای
شناخت خود روایت نشان از آن دارد ،واژه سند
به معنای مجوز و نوشته مکتوبی رسمی است
که یک مقام نظامی و اداری و  ...صادر کرده
است .خواندمیر در کتاب حبیب السیر در سال
 930هجری قمری واژه سند را به معنای نوشته
مکتوب در امور اداری ،به کار برده است.همین
امر یعنی محتوا و مکتوب رسمی و ایجاد شده
توسط عوامل و کارگزاران دیوان ساالری در
کتاب خلد برین نیز به کار رفته است .در منابع
دوره صفویه می توان از گسترش یافتن سند
در زمینه های حقوقی و مالکیت در حوزه زمین
داری و مستغالت یاد کرد .در کتاب تاریخ عالم
آرای شاه اسماعیل تالیف در حدود  1086ه.ق این
واژه به صورت سند ،سندها ،با مضمون مکتوب و
محتوای حقوقی پدیدار شد که بر مالکیت وقف
و تشکیالت قضایی عهد صفوی داده شده است.
و سند را می توان نوشته ای دانست که با تایید
قاضی و مهر او رسمیت می یابد .پس از سقوط
صفویه سند نیز به همان معنا در کتب بکار رفته
است.به عنوان مثال در کتاب دستور الممالک
ترکیبات مانند اسناد و خراج«اسناد حسابیه» و
غیره ،آن بکار برده شده است .این اصطالحات
بیانگر نوشته ای رسمی در حوره مالی و به ویژه
هزینه های اداری است ،عالوه بر امور اقتصادی
در حوزه شرعیات واژه سند نیز بکار رفته است.
عباراتی چون «مهر نمودن قبالجات و اسناد
شرعیه» بیانگر این امر است.
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سند چیست؟
سند از نظر لغوی یعنی دلیل ،مدرک،
رسید ،قبض ،نوشته ای که قابل استفاده یا
استناد باشد .از نظر دیدگاه مورخان سند
نوشته ای است که قابل استناد باشد ،بتواند
اطالعات علمی را منتقل کند و در تحقیق
مورد استفاده قرار گیرد و ارزش نگهداری
دائمی را داشته باشد برای سند می توان این
تعریف را نیز داشت که »اسناد به اوراق و
مدارکی اطالق می شود که شرح وقایع مهم
گذشته (دور و نزدیک) در آنها ثبت شده
است .تعریف سند از دیدگاه تاریخی عبارت
است از »اسناد تاریخی شامل کلیه فرمان
های سلطنتی ،مکاتبات و اسناد سیاسی ،
معاهدات  ،نوشته های اداری اسناد قضایی
و مالی و حقوقی ،گزارشهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظامی و برخی از
مکاتبات خصوصی و دوستانه و خانوادگی
است که در قدیم سلطانیات ،دیوانیات و
اخوانیات می گفتند .سند واژه ای عربی
است و از این رو می بایست در دوره بعد از
اسالم در ایران و در زبان فارسی بکار گرفته
شده باشد.واژه سند برای نخستین بار به
معنای نوشته مکتوب و نوشته رسمی در
متون فارسی از طریق نظام اداری و دیوانی
به تبع آن در دیگر بخش های قضائی-
حقوقی و اقتصادی مصطلح شده است .در
واقع اسناد تاریخی شامل کلیه فرمان های
سلطنتی ،مکاتبات،اسناد سیاسی ،معاهدات
 ،نوشته های اداری ،اسناد قضایی ،مالی و
حقوفی ،گزارش های اقتصادی اجتماعی
و فرهنگی و نظامی و برخی از مکاتبات
خصوصی و خانوادگی است.قدیمی ترین
اسناد تاریخی مربوط به دوره ایلخانی سال
726هجری قمری است .اصطالح سند و
جمع اسناد به معنای نوشته رسمی و متغیر
در یکی از منابع اواخر سده نهم هجری به
نام تذکرة الملوک اشاره می کند .او می
نویسد« :بدون سند چیزی بخرج خود
ننویسید ».بدین ترتیب شناخت اسناد از
دوره ی صفویه تا قاجاریه به لحاظ کمی
و کیفی و تنوع اسناد از جایگاه رفیع تری
برخوردار شدند.

منابع و ماخذ پژوهشی
منابع و ماخد تحقیق را بصورت زیر می
توان تقسیم کرد:
 .1منابع ذهنی یا نقلی:
شامل مسموعات ،مشاهدات ،و خاطرات
شخصی است و این نوع منابع اعتبارشان
کمتر است.
 .2منابع باستان شناسی:
این منابع حاوی کاووش های باستان
شناسی است و عبارتند از بناهای تاریخی،
سنگ نبشه ها ،لوح ها ،سکه ها ،اشیاء و
آثار هنری است.در این گونه منابع قضاوت
ها و استنباطات مبتنی بر حدس و گمان و
تقریب است.
 .3منابع تصویری یا ترسیمی:
شامل نقاشی ها ،مینیاتورها ،عکس ها،
گراورها ،نقشه ها و نمودارها است .این ها
جزوه منابعی هستند که به تازگی در میان
منابع و ماخذ جایی برای خود باز کردند.
 .4منابع کتبی:
شامل متون و کتاب های تاریخی،
تحقیقات موضوعی ،نوشته های جغرافی
نویسان ،متون ادبی ،روزنامه ها و  ...است.
آرشیویی

(اسناد

 .5مدارک
تاریخی):
آرشیو مجموعه نوشته ها و اوراقی
هستند که خود حاصل فعالیت های روزمره
و مستمر دیوان های سابق و ادارات کنونی
است و محتویات آنها از نظر استفاده  ،دارای
دو ارزش اداری و تحقیقی هستند .در واقع
اسناد تا زمانی که مربوط به امور روزمره و
امور جاری است دارای ارزش اداری هستند
و پس از آنکه از گردش فعالیت های اداری
و روزمره خارج شوند ارزش تحقیقی و
اسنادی پیدا می کنند.
اسناد تاریخی به چهار دسته به قرار زیر
تقسیم می شوند:
 .1اوراق و اسنادی که درباره زندگی
روزمره و تحکیم روابط میان مردم و
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اجتماع بوده است و حاکی از روابط مالی
و اقتصادی و حقوقی مردم با یکدیگر است.
اسناد مالی و حقوقی (سریحه) گفته می
شود.
 .2اخوانیات که شامل مکاتبات دوستانه
و نامه های خانوادگی هستند .برای مثال
می توان از چند نامه خصوصی میرزا
ابوالقاسم قائم مقام را که به همسر و خواهر
خود نوشته و برحسب اتفاق از آسیب در
امان مانده است.بعنوان شاهد ذکر نمود.
 .3مکاتبات درباری شامل مکاتبات
پادشاهان و شاهزادگان که به این دسته در
قدیم (سلطانیات ) می گفتند.
 .4دیوانیات که چهارمین دسته از اقسام
تاریخی است و نوشته هایی هستند که
درباره مسائل و امور دولتی و کشوری در
دستگاه های اداری تهیه می شود.در آثار
متقدمان عناوین مختلف و متعددی می
یابیم که به اسناد دیوانی اطالق می شود
مانند منشور ،فرمان ،مثال ،توقیع ،یرالیغ،
پروانه یا پروانچه ،عهد و نشان ،رقم ،حکم
و غیره ...
فواید شناخت اسناد
الف .شناخت احوال گذشتگان :این امر
باعث کسب تجربه و روشی در آینده موثر
است.
ب .بیان کننده نوع خط مشی دولتمردان
و مقامات و طبقات مختلف هرجامعه
ت .شناخت نوع فرهنگ و نظام دیوانی
و اداری
ث .به دلیل اصالت در ضبط و منابع می
توان به اشتباهات پی برد .پرده پوشی ها،
مجهوالت ،گزافه گویی ها ،و به مالحظه
کاری های برخی از تاریح نویسان پی برد.
ج .آشنایی با طرز مکاتبات اداری و
ترتیب ثبت و ضبط نامه ها و احکام
ح .شناخت وضع اقتصادی و مالی کشور
و مردم آن شامل اقسام مالیات ها ،امور
کشاورزی و غیره
خ .چگونگی تحول و تطور خط فارسی
د .نحوه ی تکامل جغرافیایی و تحولی
که در نام های جغرافیایی ایجاد شده است.
علت عدم استفاده ار اسناد
 .1در دسترس نبودن اسناد
 .2مشکالت ظاهری اسناد :خوانش
سند بسیار مهم است .اسناد دیوانی اگر چه
خط های مختلف دارد ،ولی چون توسط
منشیان و کاتبان متبحر نوشته است.اما
خوانش اسنادی که قراردادهای اجتماعی
میان مردم است ،سخت تر است .در این
اسناد اصطالحات محلی هر منطقه یا دوره
تاریخی وجود دارد.همچنین استفاده از خط

هایی مانند سیاق ،تعلیق وغیره در نوشتن
این اسناد رایج بوده است وکارشناسان باید
بتوانند این خط ها را بخوانند .مثال در دو
سده نخستین هجری چهار قلم اصلی به نام
های جلیل ،طومار ،نصف ثقیل و ثلث کبیر
معمول بود که آنها را اقالم می گفتند این
تعدد اقالم و خط ها که در هر دوره متفاوت
بوده است یکی از دشواری هایی است .که
در اسناد وجود دارد و کار را برای استفاده
آنها مشکلتر می کند .نداشتن آموزش روش
شناسی تحقیق سند محور
 .4اتخاذ رویکردی از منابع دم دستی.
توجه و اتکای صرف بر روایات گذشته بدون
هیچ تحقیق علمی جدی ،با توجه به نکات
گفته شده حال این سوال پیش می آید
تفاوت اسناد با دیگر منابع در چیست که
استفاده از آنها تا این حد مهم است که می
توان آنها را جزو منابع اصیل و دست اول
دانست؟
اهمیت اسناد در این سه دلیل بیان
شده است.
 .1از آن جایی که اسناد نتیجه رابطه
مستقیم و طبیعی بین اثر و موثر است از
این رو سند از نظر محتوایی دقیق تر و
مطالب بکرتر و اصیل تر است؛ زیرا اسناد
با زمان و رویداد خاصی در ارتباط است.
 .2اسناد برخالف متون قدیمی که
دستخوش تغییر و تحول و چک و اصالح
می شوند ،و مبتنی بر حدس و گمان
هستند ،آنها مبتنی بر اعتماد و یقین و
اصالح می باشند .خالی بودن از دروغ،
تظاهر ،اغراض خصوصی و مالحظه کاری
هاست دلیل این امر این است که اسناد
حاصل فعالیت های اداری و درباره اعمال
روزمره زندگی افراد اجتماع بوده است.

 .1در دسترس قرار گرفتن اسناد و
سهولت در دسترسی آنان
 .2ایجاد یک واحد درسی به نام
سندشناسی در دروس دانشگاهی
 .3باال بردن توجه سایت های همایشی
و مقاالتی به مطالعات سندی

منابع :
 .1دهخدا ،علی اکبر)1373( ،لغت نامه دهخدا ،مصحح
دکتر محمد معین،ج، 6انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا،
تهران
 .2ثواقب،جهانبخش)1385(،روش تحقیق با تاکید بر
تاریخ ،انتشارات نوید ،شیراز
 .3قائم مقامی ،جهانگیر ( ،)1350مقدمه ای بر شناخت
اسناد آرشیویی ،انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران
 .4مجیر شیبانی ،نظام الدین ( ،)1392عالم آرای شاه
اسماعیل ،انتشارات علمی و فرهنگی  ،تهران
 .5مستوفی ،عبداله )1341(،تاریخ اجتماعی و اداری
دوره قاجار،بی جا،تهران
 .6دور اندیش ،آزاده ،صرالهی ،فاطمه ( ،)1396اهمیت
رویکرد سند پژوهشی در مطالعات تاریخی ،پنجمین
کنفراس بین المللی رویکرد های پژوهشی در علوم انسانی
و مدیریت ،تهران
7. www.ichm.ir

نتیجه گیری
سند یکی از مهمترین منابع تحقیقی
است؛ زیرا این دسته از اسناد بدور از هرگونه
از غرض ورزی ها ،دروغ ،اغراض شخصی
نوشته می شوند و از آنجایی که در ارنباط
مستقیم با واقعه هستند از اصالت و اهمیت
بیشتری نسبت به دیگر منابع پژوهشی
برخوردارند .اما با توجه به این همه اهمیت
و اصالت اسناد ما امروزه شاهد هستیم که
استفاده از اسناد به میزان زیادی کاهش
یافته است شاید بتوان دلیل این امر را در
این دانست که در تحقیقات امروزی عدم
توجه عمیق در مطالعات و اتکای صرف به
تحقیقات رویکردی در دسترس باعث این
کار شده است .حال اگر بخواهیم تحقیقات
عمیق تر و توجه به اسناد افزایش یابد می
توان چند راهکار ارائه کرد:
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تبلیغات چیست؟ ( از مفهوم تا کاربرد)
( بخش اول)

معنای لغوی تبلیغات:
 لغتنامه دهخداتبلیغات [ .ت َ ] (ع ا ِ) ج ِ تبلیغ .رجوع
به تبلیغ شود.
 اداره تبلیغات؛ نام اداره ای است کهمقاصد و نظریات دولت و اخبار داخل و
خارج را چنانکه به صالح باشد به وسیله
رادیو و نشریات مخصوص بخود انتشار
می دهد و از جهت سازمانی ،به وسیله
یکی از مدیران کل اداره می شود و
دستگاه های تبلیغاتی کشور اعم از
رادیوها و انتشارات دولتی زیر نظر این
اداره است.
 فرهنگ فارسی معین[ ع( ] .مص .ا ِ ).ج .تبلیغ -1 .هر
گونه فعالیتی که در جهت هواداری یا
مخالفت کسی یا چیزی باشد -2 .اداره
ای که وظیفة آن پخش اخبار و پیام ها و
مطالب دیگر به وسیلة مطبوعات ،رادیو،
تلویزیون و غیره میان مردم است.

تعریف تبلیغات:

آلبرت السکر (پدر تبلیغات نوین) در
دهه  1920تبلیغات را اینگونه تعریف می
کند« :فروشنده در پشت دستگاه چاپ»
وینستون فلتچر نیز در کتاب خود
با عنوان (Advertising: A Very Short
 )Introductionتبلیغات را چنین تعریف
می کند« :تبلیغات ،یکی از شیوه های
ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل در
بازاریابی است».
برای تبلیغات اعم از سیاسی یا
تجاری میتوان سه دوره تاریخی قبل
از انقالب گوتنبرگ و اختراع و تکمیل
ماشین چاپ در سال  ۱۴۵۰را در نظر
گرفت:
 .1دوره عالیم حجاری شده بر روی
کاسهها ،کوزههای سفالی و ...
 .2نشانهها و تبلیغ روی دیوارها و
سنگ نبشتهها
 .3جارچیهای شهر

10

تبلیغات:
مفهومی که در گذشته برای تبلیغات به
کار می رفته به عنوان تنها پل ارتباطی با
مشتری است و به عنوان ارتباطات بازاریابی
یکطرفه مورد استفاده قرار می گرفت .دریافت
کننده پیام نمی توانست به سرعت نسبت به
آنچه که دریافت می کند پاسخی دهد ،در
حالی که امروزه و با اشکال مختلفی که در
بازاریابی برای ارتباط با مشتریان بوجود
آمده است می توان تبلیغات را به عنوان
«یکی» از شیوه های ارتباط تلقی نمود .در
دنیای امروز تبلیغات هم برای مشتریان و
هم برای صاحبان کسب و کارها بسیار مهم
بوده و جهت بهبود روند تجارت و موفقیت
آنها کمک بسزایی می کند به گونه ای که
مشتری با استفاده از تبلیغات ،راحت تر به
محصول مورد نیاز خود دست می یابد و بازار
رونق گرفته و صاحبان کسب و کارها به سود
مطلوبی می رسند.
مجموعه پیام هایی که از طریق رسانه
های گروهی یا دیگر وسایل تبلیغاتی توجه
افراد جامعه را نسبت به یک محصول،
شخص ،خدمت ،فکر و یا یک نوع کاالی
خاص معطوف دارد و آنان را بدان عالقه مند
سازد تبلیغات می گویند( .امیری عقدایی)1388 ،
سابقه تبلیغات به سال های بسیار دور
و زمان انسان های نخستین باز می گردد.
در آن سال ها ،انسان برای جلب توجه
دیگران نسبت به کسب و کار و محصول
خود بدون دانستن مفهوم تبلیغات ،دست به
اقدامات جالبی زده اند .برای مثال فینیقی
ها روی سنگ های صیقلی نقاشی کرده و
محصوالتشان را به مردم و رهگذران معرفی
می کردند .همچنین فعالیت جارچیان را می
توان به عنوان شکلی از تبلیغات در آن دوران
نام برد.
اصلی ترین اهداف تبلیغات:
 .1افزایش آگاهی از برند به منظور توسعه
جایگاه برند در بازار هدف و فروش بیشتر
 .2ترغیب کردن بازار هدف به انجام دادن
آنچه که هدف از تبلیغات برند است.
 .3توسعه و تثبیت جایگاه برند در اذهان
بازار هدف ،جذب مخاطب بیشتر و جلوگیری
از افزایش نرخ پرش مشتریان فعلی( .همان)
همیشه هدف تبلیغ ،شناساندن کاال و یا

باالبردن میزان فروش محصوالت نیست ،بلکه
گاهی قرار است برای معرفی شخص یا یک
عقیده خاص بین مردم از تبلیغات استفاده
کرد( .تبلیغات کاندیداهای انتخابات می تواند
در زمره این هدف از تبلیغات قرار گیرد).
گاهی صاحبان کسب و کارها برای
باالبردن سطح تقاضای محصوالت خود در
بازار هدف اقدام به استفاده از شیوه های
نوینی از تبلیغات می کنند .تبلیغات با این
هدف ،برای مشتریان بالقوه ای که هم توانایی
خرید محصول را دارند و هم نسبت به کاالیی
خاص عالقمند هستند می تواند دلیلی برای
خرید باشد.
تبلیغات مناسب همچنین می تواند عامل
مهمی برای افزایش خرید محصوالتی باشد
که تقاضای آن در بازار رو به کاهش است.
(استفاده از اشانتیون ها در کنار فروش
محصوالت ،پایین آوردن قیمت ها و تخفیف
های دوره ای می تواند سبب ترغیب مشتریان
برای خرید شود)
گاهی صاحبان کسب و کارها برای
باالبردن سطح مصرف محصوالت خود اقدام
به تبلیغ می نمایند( .خاصیت سفیدکنندگی
خمیردندان می تواند باعث شود تا مصرف
کننده روزی چند بار مسواک بزند)
حفظ بازار و جذب مشتری جدید هم می
تواند دلیل مهمی باشد تا صاحبان کسب و
کارها به سمت تبلیغات روی آورند ،چرا که
جذب مشتری جدید همواره دغدغه شرکت
ها بوده و به این واسطه تالش داشتند تا
با تبلیغ کردن کوتاه و مداوم برای حفظ
مشتریان فعلی خود و جذب مشتریان جدید
اقدام نمایند.
گاهی نیز هدف تبلیغ خدمت به جامعه
است ،حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین
دالیل برای تبلیغات در این حوزه است.
استخدام و جذب نیروی جدید هم در
موسسات بزرگ تولیدی و بازرگانی دلیلی بر
استفاده تبلیغات است.
باید این نکته را یادآور شویم که در صورت
استفاده از تبلیغات نادرست و عدم توجه به
روش های خالق و تبلیغات هوشمندانه ،نه
تنها اثر بخشی تبلیغ را از بین می برد بلکه
ممکن است تاثیرات مخربی بر محبوبیت برند
در بازار داشته باشد.
ادامه دارد ...
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معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد کامران کاتوزیان

کامران کاتوزیان (تولد )1320

کامران کاتوزیان سال  1320در تهران و
در خاندانی هنرمند چشم به جهان گشود .از
کودکی به نقاشی عالقمند بود .پدرش برای
تحصیالت او را به آمریکا فرستاد ولی پس از دو
سال و شنیدن خبر فوت پدر و به دنبال تنهایی
مادر ،ترجیح داد تا تحصیالت خود را در مقطع
لیسانس هنرهای زیبا (نقاشی و مجسمه سازی)
در دانشگاه ویندهام (ورمونت آمریکا) ،به اتمام
رسانده و مطالعات شخصی را در حیطه گرافیک
و تبلیغات و نقاشی در پیش گیرد .ایشان از
همان ابتدا عاشق گرافیک و تبلیغات بودند.
استاد سال های  42و  43را در ایران سپری
کرده و در اداره فرهنگ و هنر وقت ،مشغول به
کار شدند و در همین مدت و در جریان آشنایی
با چنگیز شهوق و ناصر مفخم ،گالری صبا را در
خیابان صبا جنوبی تاسیس کردند .در همان
سال ها و با ارائه نقاشی انتزاعی «پد ِر پدرم
وقتی جوان بود» و یک مجسمه آهنی انتزاعی
در چهارمین بی ینال تهران حضور یافت و به
همراه ژازه طباطبایی توانستند به طور مشترک
جایزه نخست را کسب نمایند.
نمایشگاه های آثار نقاشان نوگرا در «گالری
صبا» به تدریج پاتوقی برای عالقمندان به هنر
مدرن شد ،و از این طریق دامنه دوستان و
همفکران کاتوزیان نیز گسترش یافت( .بیوگرافی
کامل کاتوزیان ،وبسایت سیمرغ)

به گفته استاد کاتوزیان؛ «چرخش دیدگاه
من به طرف نقاشی (مدرن) در سال 1962
اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که من ویلیام هانت
را -که فکر میکنم یکی از بهترین نقاشان
معاصر امریکا است -مالقات کردم .او به عنوان
یک معلم ،فلسفة واقعی هنر را به من آموخت و
سبب پختگی تفکر من دربارة هنر شد( ».به نقل
از بروشور نخستین نمایشگاه انفرادی کامران کاتوزیان در
گالری صبا 30 ،آبان .)1344

به گفته ایشان ،گرافیک رشته ای بود که به
صورت خودآموز ،فراگرفته و همه زندگی اش
تبلیغات بود و نگاه کردن و یادگرفتن.
از شاگردان استاد کاتوزیان می توان به
ابراهیم حقیقی و امراهلل فرهادی اشاره کرد.

آیدین آغداشلو در مقدمه بروشور نمایشگاه
نقاشی استاد کاتوزیان چنین می نویسد:
«کامران کاتوزیان یکی از پیشگامان مهم و
معتبر هنرمندان ایران است » ...
نظر استاد در مورد فعالیت های نقاشانه خود
چنین است که او یک نقاش آبستره کار است
و همه تالشی که قبل تر برای خلق بهتر یک
تابلو هنری به کار می بست اکنون خود به خود
در طرح هایش به کار گرفته می شود و فرم و
رنگ و نور به شکلی صحیح درآثار ایشان نقش
می بندد.
کاتوزیان می گوید نمایشگاه گذاشتن کار
ساده ای نیست .شاید به همین خاطر بین
آخرین نمایشگاه های او بیست سال فاصله
افتاده است .او معتقد است نقاشی کردن برای
برگزاری نمایشگاه ،رج زدن است .این وضعیت
شبیه به انجام یک کار سفارشی است و هنرمند
را از خودش دور می کند .مسیر برای کاتوزیان
طور دیگری طی می شود .او معتقد است نقاشی،
کا ِر یکطرفه نیست چون بوم با تو حرف می زند،
نوازشت می کند و گاهی سرزنشت می کند.
برای این کار باید عشق بدهی و عشق بگیری.
لذتی که از مراوده با بوم نصیب نقاش می شود
منحصر بفرد است .برای رسیدن به این شرایط
هیچ پیش بینی زمانی وجود ندارد( .رمز و رازهای

.3بیوگرافی کامران کاتوزیان هنرمند معاصر،1389 ،
seemorgh.com
 .4رمز و رازهای زندگی یک استاد تبلیغات ،همشهری،1395 ،
http://www.hamshahritraining.ir
 .5کامران کاتوزیانwww.iranadfestival.com ،
 .6در ستایش  70سالگی استاد کامران کاتوزیان،1390 ،
www.mbanews.ir

زندگی یک استاد تبلیغات ،روزنامه همشهری)1395 ،

فعالیت های حرفه ای استاد:

 برند ه جايز ه نخست چهارمين بيينالتهران (نقاشي و مجسمه)1344 -
 نمايشگاههاي انفرادي در گالريهاي صبا،نگار ،کرته ،تهران 1344-1369
 نمايند ه هنر معاصر ايران در بيينالپاريس 1344 -
 موسس گالري صبا (اولين گالري هنرهايمعاصر در تهران)  -در سال 1344
 نماينده هنر معاصر ايران در بيينال ونيز1345
 نماينده هنر معاصر ايران در فستيوالبينالمللي هنر  -شهر واشنگتن1356 -
 شرکت در نمايشگاه موز ه ملي هنرهايسنتي رم 1379 -
 نمايشگاه انفرادي در گالري ماه مهر -تهران 1388
 آثار در موزههاي؛ هنرهاي معاصرتهران ،هنرهاي معاصر کرمان  -هنرهاي مدرن
نيويورک
 تدريس در دانشکدههاي؛ هنرهايتزييني تهران ( )۱۳۴۸ -۱۳۴۶و دانشکد ه هنر
دانشگاه آزاد اسالمي ()۱۳۷۱ -۱۳۶۹
 بنيانگذار و مدير شرکتهاي تبليغاتيآوانگارد ( )1350و کارپي ()1365
 برگزاری پنج نمایشگاه انفرادیمنابع:
 .1گفت و گوی مجید دوختهچی زاده با استاد کامران
کاتوزیان (قسمت دوم)4 ،تیر،1394
www.emruzonline.com
 .2زندگینامه کامران کاتوزیان ،همشهری آنالین1394 ،
www.ghatreh.com
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مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و
هنر واحد  31تهران در روز یکشنبه مورخ
 1397/08/06مراسم عزاداری و تعزیه خوانی
به مناسبت اربعین حسینی برگزار نمود و از
استقبال بسیاری خوبی از سوی اساتید و
دانشجویان مرکز برخوردار شد.
مراسم راس ساعت  16و با قرائت آیاتی از
کالم اهلل مجید توسط جناب آقای علی آبادی
آغاز شد .پس از آن مجری برنامه آقای روح اله
علیپور با همنوازی نی به اجرای قطعه ای زیبا
در وصف محرم و اربعین پرداخت .اولین گروه
اجرا کننده ،گروه جنت العباس به سرپرستی
جناب آقای دکتر بابک قوانلونیا بود و پس
از آن گروه تعزیه خوانی زرآبادی های مقیم
تهران به سرپرستی جناب آقای فرزاد طایفه
به اجرای قطعه تعزیه شهادت حضرت علی
اکبر (ع) پرداختند.
در خاتمه مراسم از عوامل اجرایی برنامه
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تقدیر و تشکر شده و از اساتید و دانشجویان
به همت گروه تشریفات مرکز  31پذیرایی به
عمل آمد.
گروه جنت العباس :ابراهیم علی پور ،وحید
موسوی ،رهام آقارفیع ،عرفان ابوالقاسمی
گروه تعزیه خوانی :فرزاد طایفه ،فرشید
طایفه ،محمد حسن ابراهیمی ،خداکرم
انتخابی نیکو ،محسن آزاد ،داود انتخابی نیکو،
نیما طایفه
نی زن :حسین علی آبادی
گروه عکاسی :پیام قبادی ،احسان پاشاپور،
مبینا شیخ ،محمد علی آشتیانی ،هدیه علیان
نژاد ،نفیسه علی اکبری ،زهرا رضاییان
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ارتباط هوش فرهنگی و سرمایه فکری در رابطه با
عملکرد شغلی عکاسان (بخش پایانی)
عکس :پدرام رمضانی

نگرش چهار عاملي هوش فرهنگي
پروفسور سون انگ ( 4 )2004بعد
استراتژي ،دانش ،انگيزش و رفتار هوش
فرهنگي را براي تبيين هوش فرهنگي
پيشنهاد كرد.
 استراتژي هوش فرهنگي بدينمعناست كه فرد چگونه تجربيات ميان
فرهنگي را درك مي كند .اين استراتژي
بيانگر فرايندهايي است كه افراد براي كسب
و درك دانش فرهنگي به كار مي برند .اين
امر زماني اتفاق مي افتد كه افراد در مورد
فرايندهاي فكري خود و ديگران قضاوت
مي كنند.
 دانش هوش فرهنگي بيانگر دركفرد از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگي است و
جنبه دانشي هوش فرهنگي مانند شناخت
سيستم هاي اقتصادي و قانوني  ،هنجارهاي
تعامل اجتماعي ،عقايد مذهبي ،ارزش هاي
زيبايي شناختي و زبان ديگر مي باشد.
 انگيزش هوش فرهنگي ميزان عالقهفرد را براي آزمودن فرهنگ هاي ديگر و
تعامل با افرادي از فرهنگ هاي مختلف
نشان مي دهد .اين انگيزه شامل ارزش
دروني افراد براي تعامالت چند فرهنگي و
اعتماد به نفسي است كه به فرد اين امكان
را مي دهد تا در موقعيت هاي فرهنگي

مختلف به صورتي اثربخش عمل كند.
 رفتار هوش فرهنگي ،قابليت فرد برايسازگاري با آن دسته از رفتارهاي كالمي
و غيركالمي را در بر مي گيرد كه براي
برخورد با فرهنگ هاي مختلف مناسب
هستند (نائيجي و عباسعلي زاده.)1386 ،
ابعاد هوش فرهنگی
انگ و ارلی ( ،)2003در آغاز کار  ،هوش
فرهنگی را بعنوان یک ساختار چند عاملی
مرکب از توانایی های ذهنی(شناختی ،
فراشناختی)  ،انگیزشی و رفتاری به تصویر
کشیدند .این ساختار ابتدایی از هوش
فرهنگی  ،شامل سه مولفه اصلی می باشد
که از هم مجزا  ،اما با هم مرتبط هستند:
شناخت  ،انگیزش و رفتار  ،کهدر شکل 1-2
نشان داده شده است .تن ( ، )2004هوش
فرهنگی را بعنوان یک تقاطع سه راهه تفکر
 ،در مورد فرهنگ جدید جمع بندی کرد:
داشتن انگیزش  ،احساس اعتماد به کار در
فرهنگ جدید و انجام اقدامات مورد نیاز در
فرهنگ جدید (دین .)2007 ،
آفرمن و فن ( ، )2002یک چارچوب از
هوش فرهنگی را برای رفتار موثر رهبری
ارائه کردند  ،اگر چه هیچ مدل رسمی ایجاد
نشده است  ،نویسندگان یک ترکیب بندی
سه جنبه ای از هوش فرهنگی ارائه کردند:

 .1درک خود :شامل تاثیر فرهنگ ،
پیشینه  ،ارزش ها و انتظارات خود فرد و
چگونگی اینکه این فاکتورها به گرایشات و
سوء گیری های اجتناب ناپذیر منجر می
شوند.
 .2درک دیگران :شامل ارزش هایشان
 ،انتظارات و تمایالتشان و اجتناب از طبقه
بندی و کلیشه سازی.
 .3توانایی تشخیص و کنار هم
گذاشتن رفتارهای مناسب :اجتناب از
تصور یک بهترین راه و روش و تعدیل رفتار
یک نفر در تعامل با دیگران  ،برای اصالح
تفاوت های فرهنگی که وجود دارد.
این مدل با مولفه های ذهنی و رفتاری
هوش فرهنگی که بعدا ً تحت مدل چهار
فاکتوری بیان شد ،مشترک است (دنگ،
.)2008
اینکسون و توماس ( )2004بیان کردند
که هوش فرهنگی شامل سه مولفه است که
در شکل  2-2نشان داده شده است:
 .1دانش درک اصول بنیادی تعامالت
بین فرهنگی
.2آگاهی:ایجاد یک رویکرد اندیشمندانه
برای تعامالت بین فرهنگی
 .3مهارت های رفتاری  :ایجاد مهارت
های انطباقی و مجموعه ای از رفتارها به
گونه ای که یک فرد در موقعیت های
مختلف موثر و کارآمد باشد (توماس.)2006 ،

تکنیک پری فالشینگ:
تکنیک مورد بحث در عکسبرداری
و فیلمبرداری سینمایی عبارت است از
نوردهی به فیلم با یک نور رنگی مشخص
که باعث افزایش شدت یک رنگ در کل
تصویر می گردد پیش از نور دهی یا اکسپوز
نهائی فیلم یا پیش از فیلم برداری یا عکس
برداری از صحنه مورد نظر این تکنیک دو
نتیجه دارد.
 .1درست نمودن وضعیت رنگی تصویر
بر اساس خالقیت هنری عکاس و فیلم
بردار.
 .2اضافه نمودن یک تن مایه رنگی
ثابت به نوری که صحنه را روشن کرده و
تصویر را بر روی فیلم یا سطح حساس به
نور تشکیل داده .
 .3از این تکنیک برای شکیل دادن جلوه
خاص در تصویر استفاده می شود مثال:
افزودن یک تنال رنگی به بخش های تیره
یا سایه تصویر بدون آن که در بخش های
روشن تصویر تاثیری بر جای گزارد.
 .4از این تکنیک در عکس برداری نجوم
نیز استفاده می شود.

کاربرد فیلتر : ND
 .1کاربرد فیلتر  NDدر مکان های
مختلف جلوگیری از شدت منابع نوری
بدون تغیر دما رنگ؛ به منظور جلوگیری
از شدت نور منبع نور مصنوعی _پرژکتور _
فیلتر  NDهیچ گونه تغیری در رنگ نمی
کند فقط شدت نوررا کمو زیاد می کند.
 .۲جلوگیری از فرا نوردهی؛ مکان های
که نور بسیار شدید است و بسته ترین
دیافراگم پاسخگو نباشد با فیلتر NDمی
توان نود دهی رابه حد نرمال رساند.
 .۳دستیابی به دیافراگم مطلوب؛ جهت
دستیابی به گسترده مطلوب دیافراگم
(دیافراگم های میانی) استفاده از فیلتر
 NDاین مکان را فراهم می سازد.
 .۴جلوگیری از کنتراست شدید مناطق
مختلف صحنه؛ با استفاده از ورقه استاتی
فیلتر  NDروی قسمت هایی که نور شدید
است نور را متوازن ساخت.
منبع:

نوری مقدم ،مهدی و یغموری ،رعنا ،تکنیک های
عکاسی ،عکاسی عمومی

منابع:

 .1زندی فر ،سمیه ( )1391رابطه هوش فرهنگی و
مهارتهای مدیریتی با عملکرد مدیران درمان سازمان
تامین اجتماعی استان فارس .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمیواحد مرودشت  -دانشکده علوم تربیتی
و روانشناسی.
 .2عباس زاده ،مهدی ( .)1394بررسی تاثیرات هوش
هیجانی و هوش فرهنگی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان با
رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری موردمطالعه :سازمان
آموزش وپرورش استان یزد .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه علم و هنر یزد ،دانشکده علوم انسانی.
 .3فرجی ،حدیث ( .)1395رابطه سرمایه فکری با
رضایت شغلی و عملکرد معلمان دوره دوم ابتدایی منطقه
13شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
 .4شعبانی ،حسن( ،)۱۳۸۴مهارتهای آموزشی و
پرورشی چاپ نوزدهم-تهران سمت
 .5شهابی ،بهنام ()۱۳۸۵بعد انسانی چابکی سازمان
،مجله تدبیر -شماره ۱۷۵
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فناوری و فرهنگ ( بخش هشتم )

فناوری های نوین ارتباطی و
تاثیر آنها بر ارتباطات انسانی
امروزه در عصری زندگی می کنیم که
دگرگونی های عظیمی در دنیا به وقوع
پیوسته ویا در حال وقوع است .تحوالت
عظیم در حوزه فناوری های نوین ارتباطی
و صنایع اطالعاتی ،پیامدهای اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خاصی را
در پی داشته و دارد .تکنولوژی های نوین
ارتباطی با بسط و گسترش بزرگراه های
اطالعاتی و استفاده از امکانات ماهواره
ای و کامپیوتری در جهان ،اثرات قابل
توجهی بر رفتارهای فردی و جمعی انسان
ها گذاشته که این اثرات را می توان در
بخشهای اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی
و بسیاری دیگر مورد بررسی قرار داد .این
اثرات به قدری برجسته و پررنگ است که
توجه بسیاری از متفکران و اندیشمندان را
به خود معطوف ساخته است ،که نظرات
متنوع ،متعدد و گاه متناقضی را در این
راستا ارائه کرده اند.
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ابعاد روابط انسانی:
روابط انسانی از جمله مهمترین شاخصه های
فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند که بسیاری از
ابعاد و جنبه های زندگی بشری را متاثر می سازد.
روابط انسانی شامل سه بعد اساسی ارتباط فرد با
خود ،ارتباط فرد با دیگران و ارتباط جمعی یا عمومی
می شود.
در مرتبه نخست هر یک از ما ابتدا با خود ارتباط
برقرار می سازیم و جریان تفهیم و تفاهم را در درون
خود انجام می دهیم ،که این یک نوع ارتباط درونی
است .ارتباط با خود دربرگیرنده مشکالت درونی یا
حل تعارضات درونی فرد است .این ارتباط عالوه بر
برنامه ریزی برای آینده ،عملکرد عاطفی و ارزیابی
خود و دیگران و روابط میان خود و دیگران را مورد
توجه قرار می دهد .ارتباط با خود ،خود را مورد
توجه و محور اصلی بحث و گفتگو قرار می دهد؛
این ارتباط باید شناخته شود زیرا پایه و مبنایی برای
ارتباطات بعدی است .نباید تصور شود که این نوع
ارتباط فقط در تنهایی و انزوا انجام می گیرد ،زیرا
این ارتباط در تمام احوال و در میان جمع و جماعات
نیز وقوع یافتنی است در واقع ارتباط با خود ،عملی
پیوسته ،مداوم و فراگیر است.
مرتبه دوم ارتباط با دیگران ،فراگرد تفهیم
وتفاهم و تسهیم معنی میان یک شخص و انسان
های دیگر ،حداقل یک نفر دیگر است .این ارتباط به
دالیل گوناگون از قبیل :حل مسائل و مشکالت خود
با دیگران ،رفع تضادها و تعارضات ،رد وبدل کردن
اطالعات ،درک بهتر خود ،رفع نیازهای اجتماعی
همانند نیاز تعلق به گروه ؛ جمع و دوست داشتن
و دوست داشته شدن ،انجام می گیرد .ارتباط با
دیگران به گونه ای جدی و برانگیزاننده برای هر
انسانی مطرح می شود .ارتباط با دیگران در بیشتر
موارد در شرایط رسمی برگزار می شود و شامل
ارتباط چهره به چهره بوده که از طریق کالمی و یا
غیر کالمی انجام شدنی است.
و در گام سوم ارتباط جمعی یا عمومی نیز
نوعی از ارتباط است که بر اساس آن فرد با تعداد
کثیری از انسانهای دیگر ارتباط برقرار می کند این
ارتباط در اکثر موارد بر اساس هدف اطالعاتی و یا
اقناع و متقاعد سازی شکل می گیرد؛ ولی عالوه بر
آن ممکن است هدف آن مشغول کردن ویا ایجاد
وضعیت تفریحی برای دیگران باشد ،یا آنکه به
معرفی ،خوشامدگویی و یا موارد دیگر که مرتبط با
جمع زیادی از انسانهاست ،می پردازد .ارتباط جمعی
ممکن است بی واسطه و یا با واسطه و از طریق
مجراهای گوناگون و بویژه با استفاده از رسانه ها،
وسایل نوین ارتباط جمعی  ،چند رسانه ای ها و ...
انجام گیرد.
ارتباط فرد با دیگران و ارتباط عمومی از جمله
نیازهای طبیعی و به حق انسانی است ،به طوری که
آبراهام مازلو در هرم سلسله مراتب نیازهای انسانی،
نیازهای اجتماعی و قدر و منزلت را در رده دوم و
سوم پس از نیازهای جسمانی و ایمنی قرار داده
است ( .فرهنگي.) 1379،
فناوری نوین ارتباطی و جوامع بشری
اثرات قابل توجه فناوری های نوین ارتباطی بر
جوامع انسانی در بخش های اجتماعی ،اقتصادی،
روان شناسی و حقوقی را می توان به شرح ذیل

توضیح داد:
اثرات اجتماعی
 -1نداشتن قدرت جایگزینی :قبل از آمدن
رسانه های چندوجهی (  )Multy Mediaاگر
چنانچه افراد جامعه به یکی از وسایل ارتباط جمعی
دسترسی نداشتند ،می توانستند نیازهای خود را با
جایگزین کردن رسانه ای دیگر برطرف کنند ،ولی
با رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی و ادغام چند
رسانه با هم بر روی یک خط پیوسته ،دیگر نمی توان
رسانه ای را جایگزین این مجموعه کرد.
 .2در عصر فناوری های نوین ارتباطی برخالف
دوران شفاهی و کهکشان گوتنبرگ که ارتباط از
منبع پیام ( مانند نشریات ،رادیو ،تلویزیون ،تلفن
و تلگراف ) یکسویه بود و گیرنده پیام نمی توانست
بازخور ( ) Feed backداشته باشد ،اکنون با
ایجاد سیستم های نوین مانند تلفن تصویری و
تله کنفرانس ،امکان ارتباط جمعی دوسویه فراهم
شده است .بزرگراه های اطالعاتی  ،همچنین نوعی
بازگشت به ویژگی های ارتباطات فردی با واسطه را
فراهم کرده اند.
 .3دروازه بانان خبر  :ضرورت ادامه حیات دروازه
بانان خبر در سیستم های نوین ارتباطی  ،مولتی
مدیاها و اینترنت برای گزینش اطالعات و در اختیار
قرار دادن آنها برای مشتریان و مخاطبان .صاحبان
کامپیوترها نمی توانند بنشینند و از میان میلیاردها
اطالعات آنچه را که می خواهند انتخاب کنند به
نظر می رسد رسالت خبرنگاران در آینده ،کمک به
مشتریان اینترنت باشد .از این رو ،صاحبان اندیشه
های ارتباطی ،اهمیت می یابند و الزم است در جهان
سوم به جای تربیت پزشک ،به تربیت متخصصان
ارتباطات بیشتر اهمیت داده شود.
اثرات اقتصادی
 .1تسلط اقتصادی :امروزه صاحبان وسایل
ارتباط جمعی بر جامعه حاکم هستند .به قول رایت
میلز قب ً
ال نخبگان حاکم بودند و صاحبان وسایل
ارتباط جمعی ،رابط آنها با جامعه بودند .ولی اکنون
صاحبان رسانه ها دیگر واسطه نیستند ،که خود عین
قدرتند بی هیچ واسطه ای.
 .2خصوصی سازی :واگذاری مالکیت رسانه ها
به بخش خصوصی و ارائه تز خصوصی سازی در
کشورهای درحال توسعه به منظور فروش انحصاری
اطالعات توسط صاحبان شبکه های ارتباطی
انحصاری و تغییر برخی مفاهیم اقتصادی مانند:
تغییر معیارهای رشد و توسعه -ثروت ملی به جای
درآمد ملی و موارد دیگر.
 .3تجمیع انحصارات :ادغام هرچه بیشتر
انحصارات تبلیغاتی و افزایش سرمایه های کالن
صاحبان ارتباط جمعی در دست کسانی چون
برلوسکونی در ایتالیا ،بیل گیتس در مایکروسافت ،تد
ترنر در سی.ان.ان و رابرت مرداک در استار تی.وی.
(البته این افراد هر کدامشان یک امپراطوری ارتباطی
نوین را هدایت می کنند)
 .4بازار پیام :جایگزینی خرید و فروش اطالعات
به جای خرید و فروش سهام کارخانجات و شرکت
های چند ملیتی ،به دلیل نیاز مدیریت ها در
کشورهای در حال توسعه به اطالعات همیشه و هر
آن به اطالعات و اخبار جدید نیازمندند و بابت آن
مبالغ هنگفتی می پردازند.
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 .5فضای بی انتهای اخبار :افزایش سرسام آور
اطالعات بشری حاصل از ماهواره های زمین شناسی،
و جاسوسی و سرریز شدن اطالعات به دلیل رشد
روزافزون اطالعات و دشواری روزافزون دسته بندی
اطالعات و ارقام جهت استفاده مطلوب.
ترافیک سنگین داده ها در بزرگراه های اطالعاتی
باعث می شود بسیاری از اطالعات حاصل از تکنولوژی
های نوین ارتباطی دست نخورده باقی می مانند .اگر
روزی بشر ،مشکل نداشتن اطالعات را پیش رو
داشت ،حاال از مشکل عدم توانایی جهت استفاده از
سیل بی امان اطالعات رنج می برد.
اثرات سیاسی
 .1تحوالت سیاسی  :تحوالت سیاسی ناشی از
گسترش وسایل ارتباط جمعی با گسترش حیطه
عمل رسانه های جمعی ،امکان دخالت در جهت
دهی رویدادهای سیاسی توسط صاحبان رسانه ها را
بیشتر کرده است .به عنوان نمونه ،رویدادهای چین
و تظاهرات سیاسی دانشجویان  ،جریانات فتنه انگیز
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و نحوه
پوشش خبری آن توسط رسانه های غرب و یا پوشش
خبری تظاهرات سراسری در فرانسه و انگلیس و
بسیاری دیگرکه در هر یک از این رویدادها ،شبکه
های تلویزیونی ماهواره ای همچون شبکه سی.ان.ان
 ،بی بی سی  ،العربیه  ،فاکس نیوز و بسیاری دیگر
افکار عمومی جهان را در شناخت این رویدادها به نفع
طیفی خاص ساماندهی می کردند.
 .2تاریخ انقضاء :کاهش اقتدار چهره های سیاسی
و دولت ها ،زایل شدن اسطوره مردان قدرتمند ،به
دلیل اطالع مردم از زوایای مختلف زندگی معمولی
آنها ،اندیشه های سیاسی شان ،شکست ها و خالصه
عادی شدن رفتارهای آنان توسط دوربین های خبری
و وسایل ارتباط جمعی .اگر روزی مردان سیاسی در
پشت اتاق های دربسته تصمیمات سیاسی را اخذ و
یا دور از چشم مردم عادی زد و بند داشتند ،اکنون
به دلیل افزایش آگاهی عمومی ،دست آنها رو شده
است و دیگر آن حالت اسطوره ای را ندارند .دیگر هاله
ای از اوهام پیرامون شخصیت آنها نیست .حتی در
کشورهای جهان سوم نیز حجاب پیشین ،که واسطه
ای میان مردم عادی و صاحبان قدرت بود از میان
رفته است.
اثرات حقوقی
 .1مفاهیم جدید :در هم ریختن قواعد حقوقی و
پدیدار شدن آسیب های جدید اجتماعی ،ازنظرحقوقی
به دلیل عدم تسلط دولت ها بر بزرگراه های اطالعاتی
و احتمال سرقت ،دزدی ،قتل و موارد دیگر جرایم
فردی ،نیاز به فصل تازه ای در حقوق دارد که کار
تدوین آن با توجه به ضعف مفرط سازمان های بین
المللی کنونی بسیار دشوار به نظر می رسد .به عنوان
مثال ،نشریه «ال پائیس» خبر داد که  :یک نوجوان
توانسته است با استفاده از اطالعات کسب شده از
شبکه اینترنت ،بمب ناپالم بسازد .همچنین بازار
تولید نرم افزارهای تقلبی رو به افزایش نهاده است،
به نحوی که در حال حاضر  96درصد نرم افزارهای
خاورمیانه تقلبی و غیرمجاز است و این موضوع
ضرورت تصویب برخی میثاق ها و معاهدات را میان
دولت ها ایجاب می کند.
اثرات روانی
 .1تکروی بشر :تنهایی انسان در جهان اطالعات و
ادامه فردگرایی شدید به دلیل امکانی که تکنولوژی
های نوین ارتباطی و اطالعاتی در خصوص کار در
خانه (  ) Home workingو یا دورکاری برای
انسانها پدید می آورند ،دیگر نیازی نیست که فرد

از خانه خارج شود و در محیط اجتماعی ضمن انجام
کارهای روزمره از ارتباطات چهره به چهره و اجتماعی
استفاده کند و نیازهای اجتماعی و قدر و منزلتی که
مازلو بدان اشاره کرده  ،برآورده شوند ،در نتیجه افراد
به دلیل خصلت انسانی و اجتماعی خود در دراز مدت
و در صورت تداوم دائمی چنین شرایطی به تدریج
دچار افسردگی های روحی و روانی شده  ،احساس
خال و  ...می کنند که نهایتاً این امر می تواند سالمت
روحی و جسمی افراد جامعه را به مخاطره اندازد که
تبعات آن نه تنها فردی بلکه اجتماعی خواهد بود( .به
عنوان مثال افراد می تواند قبوض خود را از طریق
رایانه پرداخت نمایند و یا نویسندگان می توانند از
درون منزل ،مطالب خود را به تحریریه بفرستند،
تحریریه ای که دیگر وجود ندارد ،چرا که حتی صفحه
روزنامه نیز روی شبکه های ارتباطی بسته می شود،
اص ً
ال روزنامه ای منتشر نمی شود ؛ ولی روزنامه خرید
و فروش می شود ،البته نه در بازار بلکه در منازل و از
طریق رایانه های خانگی)
 .2صنعتی شدن هنر :بیم آن می رود که خالقیت
های هنری انسانی جایش را به طرح های پیچیده
کامپیوتری بدهد .اکنون طرح های کامپیوتری با
قابلیت های باال ،جایگزین نقاشی سنتی می شود که
فاقد احساسات صادقانه نقاشان سنتی است ».میالن
کوندرا « در مقاله تحلیلی « رمان و اروپا» می نویسد:
« این ایده ها که در کامپیوترها نوشته می شوند که
تمامی اندیشه اصیل و فردی را در هم کوبد و بدین
ترتیب ،رشد جوهر فرهنگ اروپایی عصر جدید را مانع
شود.
 .3سرگشتگی انسان به دلیل حجم انبوه و تراکم
اطالعات .بنابراین ما در عصری زندگی می کنیم که
انفجار اطالعات در آن اجتناب ناپذیر است و وقوع
جامعه اطالعاتی ،گسترش فناوری های نوین ارتباطی
و اطالعاتی ،با تمامی پیامدهای مثبت و منفی اش
در حال تکوین است .افزایش فناوری های جدید می
تواند این اثر مفید را داشته باشد که در امر انفجار
اطالعات اختیارات بیشتری به کاربران بدهد .این
اختیارات به استفاده کنندگان کمک می کند با
تراکم اطالعات یا تاخیر معنی ()Meaning lag
مقابله کنند .استفاده کنندگان با گزینشگری بیشتر
می توانند کنترل بیشتری بر جریان اطالعات داشته
باشند .هر کس می تواند اطالعات مورد نیاز را گزینش
کرده و بقیه را حذف کند.
فناوری جدید ممکن است مستلزم ایجاد مشاغل
جدید نیز باشد؛ یعنی راهنمایانی که در مسیر بیابانی
الکترونیک به ما کمک می کنند .این افراد به استفاده
کنندگان کمک می کنند تا اطالعات را دسته بندی و
جدا کرده و از تراکم آن جلوگیری کنند .بعضی از این
صاحبان مشاغل جدید ممکن است نوع توسعه یافته
کتابداران سنتی باشند ،یعنی کارشناسانی که به افراد
کمک می کنند ،اطالعات را پیدا کنند؛ ولی این کار
را از طریق سیستم های الکترونیکی اطالعات انجام
می دهند .دیگران ممکن است نوع جدیدی از ادغام
کننده و ترکیب کننده اطالعات باشند ،یعنی کسانی
که تکه های کوچک اطالعات را به شیوه ای معنادار
کنار هم می گذارند .همچنین می توانیم انتظار داشته
باشیم که بعضی از این کمک ها در پردازش اطالعات،
از خود رایانه به دست آید .روزی در آینده هنگامی
که ما در حال استفاده از رایانه برای به دست آوردن
اطالعات هستیم ،ممکن است با عاملی به کنش و
واکنش بپردازیم که دستور ما را انجام دهد .عامل می
تواند در حالی که ما خفته ایم کار ما را انجام دهد.
مث ً
ال می تواند صدها بانک اطالعاتی را در طول شب
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برای ما جستجو کند و روز بعد روزنامه ای شخصی را
نشان دهد که فقط برای ما درست شده است .احتمال
دارد عاملی در شبکه نیمه هوشمند ظاهر شود ،به
طوری که بتوانیم با او صحبت کنیم .یک هدف عمده
عامل این خواهد بود که بازیافت رایانه ای اطالعات را
برای استفاده کننده هر چه بیشتر دوستانه سازد؛ اما
شکل عامل چیزی نخواهد بود که بازیافت رایانه ای
اطالعات را برای استفاده کننده هر چه بیشتر دوستانه
سازد و همچنین شکل عامل چیزی نخواهد بود که
تصور کنیم خیلی هوشمند است؛ زیرا عامل اشتباه
می کند.
بدیهی است اطمینانی وجود ندارد که این فناوری
های جدید ارتباطی در دسترس همه قرار گیرد تا
همه به طور برابر از آنها استفاده کنند .یک نگرانی
این است که فناوری جدید ،به علت گران بودن و
این احتمال که افراد دارای تحصیالت ،بیشتر از آن
استفاده کنند ،به نوعی گسترش شکاف میان داراهای
اطالعاتی و ندارهای اطالعاتی کمک می کند که
نتیجه می تواند نوعی شکاف آگاهی باشد.
دیگر نتیجه فرعی نامطلوب گزینشگری عرضه
شده با فناوری جدید این است که این فناوری افراد
مخاطب را به جایی خواهد برد که خود را از اطالعاتی
که ممکن است به نظرشان ناخوشایند یا مخل آسایش
بیاید ،دور نمایند .شاید فرایندهای مواجهه گزینشی و
درک گزینشی با فناوری جدید ارتباطی بیشتر شود.
این امر می تواند نوعی از بحث آزاد را که یک جامعه
آزاد نیاز به انجام آن دارد ،به شدت کاهش دهد.
اما برای مقابله با نتایج منفی عصر اطالعات،
باید با آموزش و تربیت شهروندان آنان را به شکل و
شیوه درست استفاده از رسانه های همگانی از رادیو
و کامپیوتر تا تلویزیون و اینترنت آشنا کرد .به قول
مک لوهان تربیت عبارت از حفاظت شهروندان در
برابر باران رادیواکتیو رسانه هاست .یکی از راه های
مقابله با این خطر آن است که شنوندگان و بینندگان
رسانه های همگانی خود را در تولید یا انتخاب برنامه
های این رسانه ها شرکت کنند .در خصوص اخالل در
روابط انسانی نیز آموزش این امر ضروریست که روابط
الکترونیکی هرگز نمی تواند جایگزین روابط انسانی
و چهره به چهره باشد ،چرا که این ارتباط فاقد ابعاد
انسانی ،احساسی ،عاطفی و ...است؛ بنابراین اتکا بیش
از حد به اینگونه ارتباط بدون رعایت حد اعتدال ،هیچ
سودی جز افسردگی و اختالل های روحی و روانی را
برای اشخاص به همراه نخواهد داشت.
 ،Home workingبه معنای کار در انزوا ،از راه
کاهش تماس های اجتماعی واقعی به افزایش شیوع
افسردگی ،دلهره و فرسودگی های روانی کمک خواهد
کرد .برخی پژوهشگران معتقدند که برای جبران این
کمبود باید تماس های مجازی میان انسان ها را از
راه کامپیوتر و تلویزیون گسترش داد؛ اما این روابط به
طور قطع نمی توانند جایگزین ارتباطات زنده شوند.
بنابراین تقویت روابط اجتماعی و برقراری ارتباطات
انسانی از نوع چهره به چهره می تواند از بروز آسیب
های روحی و روانی عصر اطالعات به میزان قابل
توجهی بکاهد.
در مورد مقابله با انباشت اطالعاتی نیز ،آموزشهای
اصولی و تقویت سواد سایبرنتیکی که توانایی انسان
در جستجو و دریافت اطالعات و تشخیص سره از
ناسره را تقویت می کند ،می تواند راه حل مطمئنی
باشد( .سورين و جيمز تانكارد. )1382 ،
ادامه دارد ...
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ُجستاری در تاریخ صدر اسالم؛
بررسی اجمالی بروز اختالف وچند دستگی
در امت اسالمی (بخش دوم)

مقدمه
توجه به تاریخ صدر اسالم
با
ّ
درمییابیم که یک دگرگونی عظیم
در مسیر و جهت آن واقع گردیده که
باعث بروز اختالف و چنددستگی در
ا ّمت اسالمی شد ،حقایقی که دانستن
آن برای هر مسلمان الزم و ضروری
است .اینکه چگونه افراد ظاهرا ً
مسلمان با چه آمال و آرزوهایی
اهداف خطرناکی را برای خود رقم
زدند و برای نیل به آنها چگونه مسیر
اسالم را دچار انحراف و ا ّمت اسالمی
را دچار اختالف و انفکاک کردند.
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ـ جریان دگرگونی امر خالفت
پیامبر(ص) پیوسته از ابتدای دعوت و انذار
مردم برای پذیرفتن اسالم و پرستش خدای
جاهلیت ،مسئلة
یکتا و دوری از شرک و عادات
ّ
توجه قرار میداد و
وصایت و خالفت را مورد ّ
همواره میفرمود« :این امر بر عهدة خداست»
و به مناسبتهای مختلف و طبق فرمان
معرفی
خداوند متعال ،علی(ع) را در این جایگاه ّ
میفرمود ،بهطوریکه هر چه پیامبر(ص) به
سالهای آخر عمر خویش نزدیک میشد ،این
جدیتری به خود میگرفت ،لذا
معرفی شکل ّ
ّ
گروه دوم از منافقین داخل مدینه در برابر
آن واکنش نشان دادند و برای رسیدن به
هدف خود که زاییدة آمال و آرزوهایشان بود،
شروع به توطئه کردند .ایشان در توطئههای
خود تا مرحلة طرح و اجرای ترور پیامبر(ص)
پیش رفتند ( مجلسی1392 ،ق ،.ج  .)89 :28هرچند
منافقین قریش از همان ابتدا سعی داشتند
با رفتارهایی که از خود بروز میدادند؛ مانند
دیبیه و عهدنامة آن
مخالفتهایشان با صلح ُح ّ
(ابنهشام ،1385 ،ج  ،)215 :2رهبری پیامبر(ص) را
زیر سؤال ببرند و از این راه ،خود را مسلمانتر از
پیامبر بنمایانند ،ا ّما هیچ گاه در این امر توفیق
حاصل نمینمودند ،البتّه این گونه حرکات که
در تاریخ دهسالة عمر ایشان بعد از هجرت کم
نبود ،یک فایده برایشان در بر داشت و آن اینکه
افرادی که در مسلمانی آنان ا ّما و اگر بود و
دیگرانی که در پی فرصت برای انتقامجویی از
پیامبر(ص) و اهل بیت گرامی او بودند ،شخص
ل خود را مییافتند تا در وقت الزم دور او
ایدهآ 
را بگیرند و برای رسیدن به اهداف شوم خود او
را یاری نمایند.
ویلفرد مادلونگ از قول کایتانی مینویسد:
«نظریّة المنس (مثلّث قدرت ابوعبیده و دو تن
از همپیمانانش) مناسبترین تبیین ریشههای
خالفت است .الهامبخش اقدامهای مشترک این
مثلّث ،خلیفۀ دوم بود .او شعور عملی و سیاسی
محمد(ص) را پیشبینی
الزم را داشت و رحلت ّ
کرده بود و قول و قرارهای الزم برای مسئلة
جانشینی را با پشتکار و به بهترین وجه تدارک
دیده بود» (مادلونگ.)31 :1388 ،
ع ّ
المه عسکری زیر عنوان شعارهای
اجتماعکنندگان در سقیفه ،به شعارهای دو
گروه انصار و مهاجرین (قریش) حاضر در سقیفه
میپردازد و در پایان میگوید« :پس از بیان
آنچه گذشت ،میتوانیم داستان کودتای سقیفه

را درک کنیم» (عسکری 54 :1388 ،و  )55و آنگاه
به کودتای سقیفه و چگونگی بیعت با ابوبکر
میپردازد .استاد رسول جعفریان دربارة انتخاب
خلیفة ا ّول مینویسد« :در انتخاب خلیفۀ ا ّول
قرائنی وجود دارد که حکایت از نوعی توطئة
حداقل ،تفاهم و هماهنگی حزب
قبلی و یا ّ
مخالف بنیهاشم پیش از بیعت داشت»
(جعفریان.)232 :1389 ،

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
(به خاطر بیاورید) هنگامى را که پیامبر یکى
از رازهاى خود را به بعضی از همسرانش گفت،
ولى هنگامى که وى آن را افشا کرد و خداوند
پیامبرش را از آن آگاه ساخت ،قسمتى از آن را
براى او بازگو کرد و از قسمت دیگر خوددارى
نمود .هنگامى که پیامبر همسرش را از آن
خبر داد ،گفت :چه کسى تو را از این راز آگاه
ساخت؟ فرمود :خداوند عال ِم و آگاه مرا باخبر
ساخت! (التّحریم .)3/وقتی به این کالم وحی
متوجه این موضوع میشویم
الهی مینگریم،
ّ
که دو نفر از همسران پیامبر(ص) با دانستن
سری از جانب ایشان ،برای پدرانشان جاسوسی
ّ
سر را به اطالع پدرانشان رساندند
آن
و
نمودند
ّ
سر ،توطئة ایشان برای به دست گرفتن
و آن ّ
ّ
قیت
ف
مو
و
پیامبر(ص)
رحلت
از
بعد
خالفت
ّ
ّ
آن دو نفر بود و باألخره اینکه عالمه عسکری
در ذیل این آیه چنین بیان میکند« :نقشة
آن دو برای بعد از حیات پیامبر(ص) است که
خود زیربنای سقیفه شد .آن نقشه چنان بود
جراح ،سالم ،موالی
که ا ّولی و دومی ،ابوعبیدة ّ
حذیفه ،و عثمان برای رسیدن به حکومت
أبی ُ
بعد از پیامبر(ص) همسوگند شدند و این قرار را
در نامهای نوشتند و آن را به امانت نزد ابوعبیده
جراح گذاشتند» (عسکری.)30 :1388 ،
ع ّ
المه مجلسی در باب سوم از جلد ،28
بحاراألنوار ابتدا به نقل از کافی با ذکر اسانید از
قول امام باقر(ع) آورده است که ایشان فرمود:
«با پدرم داخل کعبه شدیم .بعد از اقامة نماز بر
روی سنگ سرخ مرمرین بین دو ستون ،پدرم
فرمود :در این محل گروهی جلسه کردند که اگر
رسول خدا(ص) از دنیا رفت ،نگذارند خالفت
به دست ا َ َحدی از اهل بیت او بیفتد .من از او
پرسیدم :آنها که بودند؟ فرمود :ا ّولی و دومی و
جراح و سالم» .سپس به نقل از تفسیر
ابوعبیدة ّ
علی بن ابراهیم قمی ذیل آیات  7تا  10سورة
ّ
مجادله ،از قول سلیمان بن خالد میگوید« :از
محمد باقر(ع) دربارة اینکه خدا میفرماید
امام ّ
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اگر سه نفر نجوا کنند ،خداوند چهارمی آنهاست،
آنها کیانند؟ فرمود :فالن ،فالن و أبوفالن اَمی ُنهم.
آن هنگام که در داخل کعبه جمع شدند و بین
محمد از دنیا
خود صحیفهای نوشتند که اگر
ّ
رفت ،نگذارند امر خالفت به اهل بیت او بازگردد».
ع ّ
المه مجلسی اضافه کرد که منظور از فالن ،فالن
و أبوفالن ،خلیفۀ ا ّول ،خلیفة دوم و ابوعبیدة
علی بن ابراهیم قمی
ّ
جراح است .آنگاه از قول ّ
آورده است که شاهد این حدیث ،بعد از تالش
ایشان در سقیفه برای اجرای مفا ّد صحیفه و به
دست گرفتن خالفت و بیعت برای ابوبکر ،اواخر
حکومت خلیفۀ دوم است که برای تعیین خلیفة
بعدی میگوید :اگر سالم ،موالی أبیحذیفه ،یا
جراح زنده بودند ،بیشک یکی از آنها
ابوعبیدة ّ
به عنوان خلیفه برگزیده میشد و نیازی به شورا
نبود .این صحیفه به امین جمع ،ابوعبیده سپرده
شد و او آن را در کعبه مدفون نمود و تا اوایل
حکومت ُع َمر در آنجا بود .حضرت علی(ع) به آن
چنین اشاره میفرمایدَ « :ما أَ َح َّب إِل َ َّی أَن أَلقَی
ا ُ
هلل ب َِصحِ ی َف ٍة َهذِه :چقدر دوست دارم که خدا را با
این صحیفه مالقات کنم» (ابنحنبل ،بیتا ،ج .)109 :1
فردای آن روز همگی در نماز صبح پیامبر(ص)
حاضر شدند .پیامبر(ص) رو به ابوعبیده کرد و
َ
فرمود« :بَخٍّ بَخٍّ مِن مِثل َ
مین َه ِذ ِه
صب َ
حت أَ َ
ِک َو َقد أ َ
ُ
األ َّمةِ :تبریک! تبریک به مثل تویی که به یقین
امین این گروه شدی!» (مجلسی1392 ،ق ،.ج :28
 .)105سپس این آیه را تالوت فرمود :پس واى بر
آنان که نوشتهاى با دست خود مىنویسند ،سپس
مىگویند :این ،از سوی خداست ،تا آن را به بهاى
کمى بفروشند .پس واى بر آنان از آنچه با دست
خود نوشتند و واى بر آنان از آنچه از این راه به
دست مىآورند! (البقره .)79/سپس ادامه میدهند
و میفرمایند« :حال و روز این آقایان در این
ا ّمت مانند این آیه است :آنها زشتکارى خود را از
مردم پنهان مىدارند ،ا ّما از خدا پنهان نمىدارند
و هنگامى که در مجالس شبانه ،سخنانى را که
خدا راضى نبود ،مىگفتند ،خدا با آنها بود و خدا
به آنچه انجام مىدهند ،احاطه دارد (ال ّنساء.)108/
در کتاب ال ّنشر و ّ
الطی آمده است که میثاق
ا ّو ّلیه آن موقع انجام شد که پیامبر در مسجد
تمسک به ثقلین (کتاباهلل
خیف مسلمین را به ّ
وصیت فرمود .چهار نفر از ایشان
و عترت خود) ّ
در کعبه وارد شدند و صحیفهای در آنجا نوشتند:
محمد را گرفت و یا ُکشته شد ،امر
«اگر خدا جان ّ
خالفت در خاندان او نباید قرار گیرد» (ابنطاووس،
1409ق ،.ج .)455 :1بعد از واقعة غدیر نیز طرح قتل
پیامبر را در «هرشی» ریختند که نامو ّفق ماند.
پس این آیه نازل شد :بلکه آنها تصمیم محکم
بر توطئه گرفتند .ما نیز ارادة محکمى (دربارة
آنها) داریم! * آیا آنان مىپندارند که ما اسرار
نهانى و سخنان درگوشى آنان را نمىشنویم؟
آرى ،رسوالن (و فرشتگان) ما نزد آنها هستند و
مىنویسند! (ال ّزخرف80/ـ.)79
اصحاب صحیفة ملعونه با عنوان اهاللعقدة و یا
أبی بن کعب در کتابهای اهل
اهلالعقد از قول ّ
س ّنت مانند جلد  4از ُمسترشد جریر طبری و جلد

 3شرح نهجالبالغه ابن أبیالحدید و طبقات کبری
ابنسعد و دیگران آورده شده است که خالصهای
از آن در ادامه ذکر میشود.
ن ُع َمر عوفی و بعضی ُجندب
بعضی ناقل را اب 
معرفی نمودهاند که گفته است:
بن عبداهلل بجلّی ّ
«برای کسب علم به مدینه آمدم .پس داخل
مسجد رسول خدا(ص) شدم .مردم را دیدم
حلقهحلقه نشسته ،با هم صحبت میکردند .به
حلقهای وارد شدم که در آن مردی نشسته بود و
چنان لباس پوشیده بود که انگار تازه از سفر آمده
است .چیزی میگفت که من این طور شنیدم:
« َهلَ َ
آسی
اب ال ُع َ
ک اَ َ
صح ُ
عب ِة َو الَ َ
قدة َو َر ِّب ال َک َ
َعلَی ِهم» و چند بار تکرار کرد .راوی ادامه میدهد:
در کنارش نشستم و اصل ماجرا را پرسیدم،
برخاست ،دوباره پرسیدم .از دیگران پرسیدم :او
أبیبن کعب
کیست؟ گفتند :او ّ
سیدالمسلمین ّ
بی گفت :وای بر تو! چرا نزد من آمدی؟
است .ا ُ ّ
سپس گفت :خدایا! با تو عهد میبندم ،اگر تا
جمعه حیاتی باقی بود ،آنچه را از رسول خدا(ص)
سرزنش سرزنشکنندگان
شنیدم ،بیان دارم و از
ِ
هم نمیترسم و پروایی ندارم که زنده بمانم و یا
ُکشته شوم .راوی میگوید :از پیش او بازگشتم تا
روز جمعه منتظر بمانم ،ا ّما فردای آن روز ،یعنی
پنجشنبه ،برای کاری از خانه خارج شدم .دیدم
مردم شلوغ کردهاند .پرسیدم چه شده است؟!
بی بن کعب ُمرد».
گفتند :ا ُ ّ
احمد بن حنبل میگوید :آنچه از ظاهر
الفاظ روایت به دست میآید ،منظور از «عقد»
أبیبن کعب ،همان معاهده
و یا «عقدة» در کالم ّ
و سوگندنامهای است که برای گمراهی ا ّمت
محمد(ص) و به هالکت رساندن ایشان نوشته
ّ
شد و من آن را در آثار اهل بیت که از طریق
شیعه رسیده است ،دیدهام .میتوان توطئهچینی
منافقین قریش برای رسیدن به هدف خود را که
حذف پیامبر(ص) ،اهلبیت او و به دست گرفتن
حکومت بود ،در سه مرحلة زیر مورد بررسی قرار
داد.
حجةالوداع
 )1قبل از ّ
_توطئة قتل پیامبر(ص) در راه بازگشت از
تبوک
تبوک نام دژ بلند و استواری است که در کنار
چشمة آبی در نوار مرزی شام و شمالیترین نقطة
حجاز قرار داشت .نفوذ و انتشار سریع اسالم و
پیروزیهای درخشان ،بهویژه فتح م ّکه و تسلیم
شدن قریش در برابر اسالم ،پشت دشمنان را به
لرزه درآورده بود .لذا امپراطور روم بر آن شد
که با لشکری عظیم و ّ
منظم و تا دندان مسلّح
بر مسلمانان بتازد و بدین وسیله ،از نفوذ و
گسترش اسالم جلوگیری کند و پایههای متزلزل
حکومت خود را استحکام بخشد .پیامبر(ص)
برای جلوگیری از حملة روم و حفظ اسالم ،به
جمعآوری سپاهی عظیم اقدام فرمود .گردآوری
این سپاه به دلیل توطئة منافقین با مشکالت
جدی به
فراوانی روبهرو شد .منافقین به طور ّ
توطئهچینیهای فراوانی دست زدند ،آنچنان
که پیامبر(ص) برای آمادهسازی سپاه خود به
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زحمت افتاد ،حتّی برای تشکیل سپاه به دنبال
بعضی میفرستاد تا آنها را برای شرکت در
جنگ تحریض نماید .منافقین با نشر اکاذیب
در میان مسلمانان ،عزم ایشان را برای شرکت
در نبرد ُسست میکردند .ایشان برای شکستن
روحیة مسلمانان و ایجاد ُرعب و وحشت در دل
آنان ،از قدرت و تجهیزات آنچنانی رومیان سخن
میراندند و یا دوری راه و گرمای شدید را به
اذهان مسلمانان القاء میکردند .خالصه اینکه
طرح ایشان این بود که تا آنجا که میشد ،از
تعداد سپاه مسلمین بکاهند و در نتیجه ،شکست
برای پیامبر(ص) و سپاهش حتمی گردد .در این
صورت ،پیامبر(ص) در صحنة نبرد ُکشته میشد
و یا اینکه با قبول شکست ،در راه مدینه با حملة
کینهتوزان به شهادت میرسید .مرحلة دیگر طرح
ایشان ،کودتا و اشغال مدینه بود و پیامبر(ص) به
وسیلة جاسوسان خود از مرکز توطئه و طرحهای
ایشان باخبر گشت .مرکز توطئه را آتش زد و بر
سرشان خراب نمود و برای حفظ مدینه از اشغال
ایشان ،حضرت علی(ع) را به جای خود در مدینه
ابقاء نمود و آن حدیث ماندگار را ایراد فرمود« :
ای علی! مدینه اصالح ندارد جز به وجود من یا به
وجود تو و تو از من به منزلة هارونی از موسی ،جز
اینکه پیغمبری پس از من نخواهد بود» (کراجکی،
1410ق ،.ج  .)181 :2بعد از همة تدبیرها و تالشهای
پیامبر(ص) ،سی هزار سپاه به رهبری آن حضرت
عازم تبوک شدند .بدون جنگ و با نهایت صالبت
روم را به عقب راندند و به مدینه بازگشتند .در
راه رفت و بازگشت ،منافقین به ا ِعمال فشار و
آزار پیامبر(ص) ادامه دادند تا آنجا که در یکی
از گردنههای مسیر بازگشت ،طرح قتل پیامبر
را به اجرا گذاشتند .دوازده نفر از منافقین که
هشت نفر ایشان از قریش و چهار نفر آنان اهل
مدینه بودند ،تصمیم گرفتند که شتر پیامبر(ص)
را از گردنههایی که در میان راه مدینه و شام قرار
دره بیفکنند.
داشتَ ،رم دهند و حضرت را در ِ
دل ّ
خدا به واسطة جبرئیل ،پیامبر(ص) را از این
توطئه آگاه ساخت و این توطئه نیز با مدیریّت
عمار
پیامبر(ص) و همکاری حذیفة بن یمان و ّ
یاسر خنثی گردید و پیامبر(ص) به سالمت و
فاتحانه به مدینه بازگشت (سبحانی.)878 :1389 ،
پس از مرور مطالب این بخش درمییابیم
که توطئه از جانب منافقین قریش برای حذف
پیامبر(ص) و اهل بیت او و نیز غصب خالفت به
طور رسمی و تشکیالتی از کی آغاز گردیده است.
الزم به ذکر است که از این دوره ،مخالفتها
در مقابل فرمانها و دستورهای پیامبر(ص) به
صورت علنی آغاز گردیده است ،همچنانکه
بعضی از زمان پیامبر(ص) در خانة آن حضرت،
نقش رابط و جاسوس را بر عهده گرفتند و اسرار
پیامبر(ص) را برای پدرانشان بازگو میکردند و
این نقش را تا لحظة رحلت پیامبر(ص) به خوبی
ایفا میکردند .خداوند بهوسیلة وحی پیامبر(ص)
را آگاه فرمود (التّحریم4/ـ )3و آن حضرت(ص) از
اعمال و رفتار ایشان بسیار آزرده میشدند.
ادامه دارد ...
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