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پژوهش و فناوری اختصاص می دهند .میزان سهم پژوهش از
تولید ناخالص در کشورهایی مانند مالزی ،ترکیه و روسیه نیز

در پایان برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم پژوهش از تولید

بیش از یک درصد است .دکتر احمدی رئیس مرکز تحقیقات

برنامه این سهم تنها به حدود نیم درصد رسید و اکنون در

حوزه پژوهش و فناوری نگرانی جدی وجود دارد چراکه سهم

ناخالص ملی به  ۳درصد رشد یابد اما پس از پایان اجرای این

ه
ر
س

آلمان و آمریکا نیز بیش از  ۲درصد از تولید ناخالص خود را به

آستانه برنامه ششم نیز نمی توان امیدی به رشد این سهم

داشت.

براساس اسناد باالدستی کشور قرار بود ایران در سال

 ۱۴۰۴به مرجعیت علمی در منطقه و جهان دست یابد اما با

روند بودجه ای که برای پژوهش و فناوری طی سال های اخیر

در نظر گرفته شده است دستیابی به این مهم با اما و اگرهایی
مواجه است .مقام معظم رهبری بر موضوع پژوهش و فناوری

و کاربردی سازی آنها تاکید فراوانی دارند و بارها در دیدار با
دانشگاهیان و جامعه علمی کشور این دغدغه را بیان کرده اند
اما حرکت در این مسیر به دلیل کمبودهای مالی با کندی مواجه

شده است .این درحالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند
هنوز توجه به پژوهش به یک فرهنگ و باور جدی در کشور

تبدیل نشده و همین امر موجب می شود که صحبت در خصوص
این موضوع در حد شعار باقی بماند  .وزیر علوم نیز امیدی به

افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نه در سال جاری و

نه حتی در سال آینده ندارد.

سیاست علمی کشور نیز در همین زمینه معتقد است :اکنون در
پژوهش از تولید ناخالص ملی تنها در حدود نیم درصد متوقف

شده است .او تاکید کرد :ما باید بازنگری جدی در نظام بودجه

ریزی و منابع مربوط به امر پژوهش و فناوری داشته باشیم.

ایشان اعتقاد دارد :اگر می خواهیم در عرصه های رقابت

علمی و پژوهشی حضور جدی داشته باشیم با رویکرد فعلی

نمی توانیم به ماموریت ها و اهداف موردنظر دست یابیم.

برنامه ریزی در حوزه پژوهش و فناوری کشور نیازمند

بازنگری اساسی است تا بتوان شاهد حضور بخش خصوصی و
بخش های دولتی باشیم .پژوهش و فناوری موضوعاتی هستند
که هرساله درخصوص آنها در محافل علمی و آموزشی صحبت

های زیادی صورت می گیرد و مسئوالن نیز معتقدند که بدون

وجود این دو عنصر نمی توان به توسعه و پیشرفت دست یافت

اما زمانی که پای عمل پیش می آید پژوهش تنها به عنوان
عنصری نمادین است که در پایین ترین سهم از اختصاص

بودجه قرار می گیرد.

اهداف مختلفی برای حوزه پژوهش و فناوری کشور در

ایشان معتقد است :متاسفانه رقم خوبی در مجموع از

قالب برنامه های بلند مدت و میان مدت ترسیم شده اما فاصله

شماره مجوز97/09/08/100 :

علیرغم اینکه در قانون برنامه پیش بینی شده بود که حداقل

دولت و مجلس باید آستین همت را باال بزنند و در این حوزه

ماهنامه نگاه نو دانش

این امر محقق نشد .دکتر منصور غالمی در گفتگو با خبرگزاری

اهداف علمی و فناورانه دست یابیم.امید است مسئوالن و دست

بعید است رقم بیشتری در اختیار پژوهش قرار گیرد.

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور گام های موثری بردارند
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(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 :سید علی شهربانویی ،مریم همتی آهویی ،سعید بیرانوند ،علیرضا صدری
عکس جلد :محمد علی آشتیانی نژاد
عکاسان این شماره  :محمد علی آشتیانی نژاد ،هدیه علیان نژاد ،مبینا شیخ
چاپ :مرکز چاپ فرهنگ

ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

درآمدهای کشور برای بودجه های پژوهشی دیده نشده،
در سال  ۹۶این بودجه پژوهشی به یک درصد برسد ،متاسفانه

مهر وی افزود :با این برنامه ای که من می بینم در سال  98نیز
کشورهای مختلف به دلیل اینکه پژوهش و فناوری را یکی

از مهم ترین اولویت های توسعه می دانند به دنبال افزایش

سهم پژوهش از تولید ناخالص خود هستند به نحوی که

براساس آمارهای موجود کشورهایی مانند ژاپن ،کره جنوبی و
سوئد بیش از  ۳درصد از تولید ناخالص خود را به پژوهش و
تحقیقات اختصاص می دهند .همچنین کشورهایی مانند چین،

زیادی تا عملیاتی سازی این برنامه ها وجود دارد بنابراین

حساسیت و واقع بینی بیشتری داشته باشند تا در افق  ۱۴۰۴به
اند کاران اجرائی کشور در خصوص افزایش بودجه تحقیقاتی
زیرا بدون زیر ساخت های پژوهشی امکان خروج از بحران و

تحقق اقتصاد مبتنی بر توان داخلی و توسعه اقتصادی و
اجتماعی دور از دسترس خواهد بود.

موفق و پیروز باشید.

مکتب اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود،
مکتبی فلسفی است ،مبنی بر اینکه انسان
تقدم
موجودی است که وجود او بر ماهیت اش ّ
دارد؛ بدین معنا که انسان پیش از اینکه جهان
اطراف خود را بشناسد و یا حتی پیش از اینکه
خود را به دیگران بشناساند،وجود می یابد،
متوجه خود می گردد و آن گاه در جهان سر
ّ
بر می کشد و تعریفی از خود ارائه می دهد .و
سرگردانی ،احساس وانهادگی و تنهایی و دلهره
،بیچارگی و غم نوستالژی از ویژگی های اصلی
این مکتب است که این مسائل را سارتر بنیان
های اصلی اندیشۀ یک اگزیستانسیالیست می
خواند .وجود خارجی همان عین و تحقق و
حصول اشیا و اشخاص در خارج است« .ماهیت»
پاسخی است كه در برابر سؤال از حقیقت هر
«چیز» داده شود .تعریف درخت ،بیان ماهیت
آن است؛ بنابرین ،هر شیء خارجی را می توان
دارای دو بخش دانست :یكی «هستی» آن ،چون
می بینم كه حضور دارد و هست ،دیگر ذات و
خصوصیات آن (كه آنرا از دیگر اشیاء متمایز می
سازد) و آنرا در تعریف آن و در پاسخ به سؤال
«آن چیست؟» می گویند و نام آن ماهیت است.
«اگزیستانسیالیسم( )Existentialism
اصطالحیست که به کارهای فیلسوفان مشخصی
از اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم
اطالق میشود که با وجود تفاوتهای مکتبی
عمیق در این باور مشترک اند که اندیشیدن
فلسفی با موضوع انسان آغاز میشود نه صرف ًا
اندیشیدن موضوعی .در هستیگرایی نقطۀ
آغاز فرد به وسیله آنچه «نگرش به هستی»
یا احساس عدم تعلق و گم گشتگی در مواجه
با دنیای به ظاهر بیمعنی و پوچ خوانده
میشود ،مشخص میشود .اگزیستانسیالیسم
از واژه ی اگزیستانس به معنای وجود بر گرفته
میشود .اصطالح اگزیستانسیالیسم یا «فلسفۀ
وجودی» را ا ّولین بار کی یِرکِگور تحت عنوان
دیالکتیک اگزیستانس به کار برد .سورن کی
یِرکِگور (، )1855-1813فیلسوف مسیحی
دانمارکی ،کسی که با «وجود» «،انتخاب» و
«تع ّهد» یا «سرسپردگی» فرد سروکار داشت
و اساس ًا بر الهیات جدید و فلسفه ،به خصوص
فلسفه وجودی(اگزیستانسیالیسم) تأثیر
گذاشت .به او لقب پدر اگزیستانسیالیسم
داده اند )Wikipedia(».و بعدها به مفهومی
که هایدگر از معنای بودن یا هستی (به عنوان
مسأله بنیادی فلسفه) مراد می کرد ،اطالق شد.
این اصطالح در آثار هایدگر و سارتر ،تاکید
بر تقدم هستی بر ماهیت (به لحاظ زمان و
اهمیت) ،را بیان می کرد.

4

ما موقتاً آن را چنین تعریف می کنیم:
«فلسفه ذهن فرد در مواجهه با دنیای متحول
معاصر ».اگزیستانسیالیست ،معتقد است که
هستی هر کسی ،واقعه ای منحصربه فرد و
مقدم است ( .در برابر این عقیده که ماهیت
یا جوهر انسان ،شخصیت و سرنوشت هر
کسی را تعیین می کند ) .و معتقد است که
ماهیت یا ذات هر کسی  ،محصول تدریجی
و دایم التغییر هستی او در جریان زمان است.
ماهیت انسان را مجموعه گذشته اش شکل
می دهد که در لحظه هم بر آن می افزاید.....
اگزیستانسیالیست معموالً شیوه ناتورالیستی را
از دیدگاه زیست شناسی و تاریخ رد می کند
و بینش پدیدار شناختی را از دیدگاه بررسی
آگاهی و بررسی واقعیت عینی (به عنوان پدیده
ای که بر آگاهی حادث می شود) ،ترجیح می
دهد.
پس از جنگ جهانی دوم جریان تازهای به
راه افتاد که میتوان آن را« اگزیستانسیالیسم
ادبی» نام نهاد .از نمایندگان این جریان تازه
میتوان سیمون دوبووآر ،ژان پل سارتر ،آلبر
کامو ،بوری ویان و علی شریعتی را نام برد.
))Wikipedia
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
سارتر:
از میان اگزیستانسیالیست های
فرانسوی،نخستین بار ،سارتر قایل به اصالت
بشر شد و انسان را در رأس وجود قرار داد.
او با تأکید بر اصالت بشر ،وجود واجب(حقیقت
مطلق) را رد می کند  ،تا انسان را در برابر
خویش مسئول و به عمل وادار سازد .تمام
جهان را در ارتباط انسان در می یابد و اظهار
می کند  « :به نظر من نویسنده با سخن گفتن
به تمامی از خود باید از جهان به تمامی سخن
گوید(» .سارتر)18 :1354،
او با این سخن ،به دو مقصود خویش اشاره
می کند :یکی اهمیت انسان و مسئولیت بزرگ
او ،و دیگری توجه به جهان واقع و سخن
گفتن از تمامی وجوه آن به عنوان یک واقعیت
موجود که انسان را از آن گریز و گزیری نیست.
واقعیتی بیرون از وجود انسان که هر چه هراس
آورتر و هولناکتر می گردد ،درون انسان را نیز
تحت تأثیر خود قرار می دهدو به آشفتگی
و دلهرۀ او نیز دامن می زند ؛ا ّما این جهان
«هست» و نمی توان از آن به ذهنیات درون
خویش و به خیال بافی پناه برد ؛ باید با آن
روبرو شد و آن را درک کرد( .دست غیب)1354،
(موسوی ،کاظم ،فاطمه همایون)1388 ،

«از دیدگاه این مکتب  ،فرد انسانی ابتدا به
وجود خود پی می برد  ،خود را می شناسد و
پس از آن به شناخت جهان می پردازد و سپس

تعریفی از خود ارائه می نماید .جهان عرصۀ
عمل او قرار می گیرد و بر اساس غایت مطلوب
خویش  ،به تغییر آن دست می زند .بنابراین،
قسمتی از آنچه را که هست نفی می کند تا
امکان طرح حقیقتی را که مطلوب اوست ،به
وجود آورد.حقیقت را بر اساس و به وسیلۀ
آنچه هست و نیز با فرارفتن از آن به وجود می
آورد.
در نتیجه حقیقت بر پایۀ امکان دگرگونی
عمل انسانی
انسان و جهان بنا شده است که با ِ
جهت یافته و به وجود می آید»(.سارتر1380،
)45-46 :
ادبیات
قالب
از
را
وجودی
ی
فلسفه
آنچه
ّ
ناگزیر می کند  ،می توان در این سه عامل
خالصه کرد :
الف) رویکرد پدیدارشناسانۀ فالسفۀ
وجودی
ادبیات با این
سازگاری
دلیل
ترین
اصلی
ّ
فلسفه را باید در رویکرد پدیدارشناسانۀ آنان
جستجو کرد.پدیدارشناسی رهیافتی است
که در قرن اخیر و با آثار «ا ِدموند هوسرل»
پایه گذاری شد ،رهیافتی که تقریباً غالب این
فالسفه از آن متأثر بوده اند .هوسرل تحت این
عنوان ،روشی را در پژوهش های فلسفی به
میراث گذاشت که از سوی فالسفۀ وجودی به
کار گرفته شد.
مکاتب فلسفی ای که پیش از پدیدارشناسی
مورد اقبال فالسفه و دانشمندان قرار گرفته
بودند  ،غالباً یا مانند پوزیتیویسم بر تجربه
و مشاهده استوار بودندو یا اینکه از استنتاج
برای رسیدن به آنچه که خود آن را حقیقت
می دانستند ،استفاده می کردند.هوسرل ا ّما
این مکاتب را ناقص می دانست و نسبت به
آنها نگاهی انتقادی داشت چنان که درباره ی
پوزیتیویسم می گفت « :کاری که پوزیتیویسم
می کند این است که میان شناخت هائی که ما
می توانیم داشته باشیم ،یکی از انواع شناخت
را ممتاز می کندو کل شناخت را تابع آن می
گرداند(» .رشیدیان)30،
این توصیف و گزارش که در روش
پدیدارشناسی مورد توجه است در حقیقت
ادبیات و به
همان حلقۀ پیوند فلسفۀ وجودی با ّ
ادبیات و رمان نیز
ویژه با رمان است  ،چرا که در ّ
آنچه دیده می شود ،توصیف است و نه استنتاج
و مشاهدۀ تجربی و آزمایشگاهی.
ب) تل ّقی فالسفۀ وجودی از انسان
چون هستی -در -جهان
نوع تلقّی این فالسفه از انسان ،آنان را به
سوی آثار ادبی و به ویژه داستان یا داستانهای
کوتاه می کشاند .انسان «هستی -در – جهان»
و به تعبیر هایدگر دازاین ( )Daseinاست.
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(هایدگر )1386:87،این اصطالحی بود که
هایدگر برای نقد دوآلیسم ذهن و جسم دکارتی
مطرح کرد و پس از او سایر فالسفۀ وجودی نیز
آن را پذیرفتند .دوآلیسم دکارتی بسیارمعروف
است .دکارت انسان را به جسم و روح( ذهن)
تقسیم می کردو البته برتری را نیز از آن ذهن
می دانست.پذیرش این دیدگاه انسان را کم کم
از جهان واقعی پیرامونش بیرون می کشید و از
او موجودی تجریدی و بیرون از زمینۀ واقعی
زندگی اش ارائه می داد .تا آنجا که می شد
دربارۀ این انسان به گونه ای کام ً
ال مستقل ا ّما
انتزاعی بحث کرد ...ا ّما فالسفۀ وجودی ،انسان را
بدون جهانش غیرقابل تص ّور می دانستند  ،انسان
در جهان است و برای شناخت او باید به برخورد
توجه کرد  ،بسیاری از مفاهیم این
او با جهانش ّ
فلسفه نیز در برخورد انسان با جهانش پدیدار
می شوند ؛ به عنوان نمونه «کالیگوال» ( نام
شخصیت اصلی نمایش نامه ای به همین نام
ّ
کامو)زمانی به این حقیقت که «انسان ها می
میرند و خوشبخت نیستند (.کامو-18 :1347،
 )9می رسد که دروزیال ،خواهر و معشوقه اش
می میرد.
ج)تغزّلی و عاطفی بودن اندیشۀ فالسفۀ
وجودی
فالسفۀ وجودی مانند گذشتگان و اسالف
فیلسوف خود ،خشک و منسجم نمی نویسند.آثار
آنها شکلی پاره پاره و گسیخته داردو به گونه ای
نیست که بتوان از آغاز شروع کرده ،به سرانجامی
رسید ؛ چند جمله تشکیل یک موضوع را می
دهدو بالفاصله با شروع بند تازه ،موضوعی دیگر
آغاز می شود ،به گونه ای که برقراری ارتباطی
منطقی میان این بندها کار چندان آسانی نیست.
این فالسفه ،فالسفه ای سیستماتیک به معنای
آکادمیک آن نیستند .به جای آنکه آثار خود را
منطقی و استداللی بنویسند،تغ ّزلی و عاطفی می
نویسندو به جای آنکه احکام آنها بر قضایای عقلی
استوار باشد ،بر احساس و عاطفه تکیه دارند .با
وجود این ،اگر تغ ّزلی اندیشیدن فالسفۀ وجودی
به آنها اجازۀ نوشتن آثار معمول و سیستماتیک
فلسفی را نمی دهد ،در عوض به آنها این امکان
ادبیات نزدیک
را می دهد که خود را به مرزهای ّ
کنند.
ً
دقیقا به همین خاطر مشاهده می کنیم آن
دسته از این فالسفه که توانائی نویسندگی دارند
،به سوی رمان و نمایش نامه می روند و آنهائی
که از موهبت شاعری برخوردارند  ،آثاری خلق
می کنند که یا مانند«چنین گفت زردشت »
حد
شعرگونه اندو یا مانند «جاودانگی اونامونو» ّ
ادبیات و فلسفه اند.
فاصلی میان ّ
این گرایش به خلق آثار ادبی  ،جدای از
برخورد متفاوت این فالسفه با س ّنت عقل گرائی
رایج اروپا ،به دلیل جایگاه ویژۀ احساسات
و عاطفه ی انسانی و اندیشۀ آنهاست .کسانی
که آثار این فالسفه و به خصوص نیچه ،اونامونو
و کی ی ِرکِگور را خوانده اند ،در آنها رگه های
برجسته ای از عقل گریزی دیده اند ،تا آنجا

که این شبهه به وجود آمده است که فالسفۀ
وجودی عقل ستیزند ،ا ّما باید یادآور شد که
مشاهدۀ چنین نشانه هائی دلیل بر عقل ستیز
بودن و یا احساساتی بودن تمام و کمال آنها
نیست ؛آنگونه که از تحقیقات محقّقان در این
باره می توان فهمید  ،فلسفۀ وجودی نه اندیشه
ای عقل گرا به مفهوم دکارتی آن و نه اندیشه ای
است که صرفاً بر پایۀ احساسات و عواطف انسانی
استوار باشد .تف ّکر در این فلسفه جمع این دو
است.
«فلسفۀ وجودی فلسفۀ احساس صرف نیست
 ،بدین معنا که اعتقادات آن را بیش از آن که
عقل پی ریخته باشد  ،احساس پی ریخته است...
در این فلسفه  ،ما با عاطفه ی خام مواجه نمی
شویم ،بلکه با عاطفه ای مواجه می شویم که
تابع تدبّر طوالنی بوده است ...در این فلسفه
تصدیق می شود که احساسات ما نیز راهی است
که ما را به حقیقت فلسفی می رساند(» .مک
کواری)1377:154،
حاصل کالم آنکه گریز از تف ّکر صرفاً انتزاعی
و اعتقاد به اینکه اراده ،عاطفه و تعقل سه ق ّوۀ
تمایز ناپذیر انسانی اند ،فالسفۀ وجودی را به این
باور می رساند که پیام را باید بیشتر از طریق
رمان ،داستان ،نمایش نامه و  ...به دیگران رساند.
ّ
»(خطاط،نسرین دخت ،عیسی امن خانی،
)7-3 :1387
«فالسفۀ وجودی بر این باورند که انسان
ماهیتی از پیش تعیین شده ندارد  ،وی همیشه
در حال انتخاب امکان رهائی است که پیش روی
اویند ؛با این انتخابهاست که وی ماهیت خویش
را می سازد .در حقیقت در این فلسفه انسان
سیال ،بدون تعریفی
موجودی است
نامتعین و ّ
ّ
متعین و از پیش تعیین شده...و این بی اعتقادی
ّ
به ماهیتی مشخص و از پیش تعیین شده،
شخصیت پردازی در رمان و درست
سازگار با
ّ
نقطۀ مقابل شخصیت پردازی در داستان های
است.شخصیت پردازی در رمان و نمایش
کوتاه
ّ
نامه ،اگر نه همیشه ،بلکه بیشتر ،به گونه ای
است که با انسانی که در فلسفۀ وجودی نشان
داده می شود ،همانندی هائی دارد .در رمان ،ما
شخصیت های ایستاو سیاه و سفید کمتر سر
با
ّ
شخصیت های رمان ،از آغاز تا
و
داریم
کار
و
ّ
پایان در حال تح ّول ،دگرگونی و شدن است ،این
چیزی است نزدیک به انسان در فلسفۀ وجودی.
»(همان)8-9:
بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان تحت
تأثیر مکتب فلسفۀ وجودی عالوه بر ذکر نام
فالسفۀ وجودی در آثارشان ،از اصطالحات
فلسفی آنان نیز در جای جایِ آثار خویش یاد
کرده اند.به عنوان مثال « :دکتر شریعتی در
برداشت خود از هنر و فلسفۀ آن از بسیاری
مفاهیم وجودی ،خاصه آنچه در هستی و نیستی
آمده است ،کمک می گیرد« ».بیگانگی¬ ،هست
 ،نیست و  »...مفاهیمی است که وی بارها از آن
استفاده می کند:
بیگانگی :
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دلیل آفرینش هنری در نظر دکتر شریعتی
در ا ّولین گام  ،احساس بیگانگی انسان هاست
با جهان پیرامون ؛جهانی که نه تنها با او یک
گوهر نیست بلکه نسبت به او از گوهری پست
تر برخوردار است .در نظر فالسفۀ وجودی نیز
انسان با جهان پیرامونش از یک گوهر نیست.
این اندیشمندان به بیگانگی انسان کام ً
ال واقفند.
به یاد داشته باشیم که «بیگانه» عنوان یکی از
شاهکارهای آلبر کامو است.
«برای اگزیستانسیالیسم ها – حتی
اگزیستانسیالیسم های مذهبی چون کی ی ِرکِگور
– این اشتباه آمیز است که تالش خود را صرف
اثبات عرضیت طبیعت تمام اشیاء نمائیم .کی
ِیرکِگور مسیحی مومنی بود که به وجود خداوند
همچون فرد مذهبی باایمان و با اشتیاقی معتقد
بود ،او اعتقاد داشت که انسان از بارگاه کبریائی
در اثر گناهی به زمین افکنده شده است.ا ّما ،او
همچون مسیحیان دیگر اعتقاد نداشت که انسان
درد بیگانگی() Alienationخود را از خداوند
با انجام اعمال نیک و یا توسل به تفکرات نیک
می تواند کمتر نماید.به عقیدۀ او «وجود»خداوند
و نیز آفرینش جهان توسط او همواره به صورت
معمائی الینحل باقی خواهد ماند و بشر را قدرت
ّ
استدراک آن نخواهد بود.
بنابراین ،ولو مسیحیت و ایمان مذهبی
اساس یک« سِ ّر غیرقابل استدراک» بدان گونه
که کی ی ِرکِگور آن را توجیه کرده است  ،قرار
بگیرد و یا آن طور که نیچه عنوان کرده است
« خدا ُمرده است ».یعنی انکار خداوند  ،هستی
جهان – و در نتیجه هستی انسان – بی معنا و
همه چیز پوچ است.همه چیز پوچ است برای
آنکه معنائی بر چیزی محتمل نیست .از این رو،
چیزی خارج از انسان« به جز خودش» وجود
ندارد،آنچه که می تواند نشان دهندۀ وضع انسان
در این جهان باشد ،این است که او در این جهان
وجود دارد ولی نمی داند چرا؟ و نیز راهی برای
او وجود ندارد که از طریق آن دریابد چرا؟فقط
هنگام درد و دلتنگی است که انسان به وجود
خود و معنای خویش پی می برد .او در این حال
سنگینی مسئولیتی را بر دوش خود احساس
می کند که روزگاری به «خدا» تعلق داشت.
(فرهنگی)17 :1366،
منابع:
ّ .1
«،ادبیات و
خطاط ،نسرین ،عیسی امن خانی )1387(،
ّ
فلسفه ی وجودی (اگزیستانسیالیسم) »،تهران ،پژوهش های
زبان های خارجی.
 .2سارتر ،ژان پل  ،) 1354(،آن چه من هستم،ترجمه
مصطفی رحیمی ،تهران ،نشر آگاه،چاپ ا ّول.
، )1380( .3اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ،ترجمه ی
مصطفی رحیمی ،تهران نیلوفر ،چاپ دهم.
 .4فرهنگی ،علی اکبر « ،)1366(،اگزیستانسیالیسم و
آموزش و پرورش»  ،تهران  ،فلسفه و کالم  :کیهان اندیشه
 ،شماره ی . 13
 .5موسوی ،سید کاظم ،فاطمه همایون)1388( ،
«،اگزیستانسیالیسم « هدایت»و بن بست نوستالژی در سگ
ولگرد»  ،نشریه ی ادب پژوهی  ،شماره ی . 10
 .6والتر بیمل )1388(،بررسی روشنگرانه اندیشه های
مارتین هایدگر،ترجمه بیژن عبدالکریمی،تهران،سروش
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خنده و طنز ()Humor Appeal
طنزروشی قدرتمند برای قانع کردن
مخاطب به شمار می رود .بسیاری از
پیامهای رسانه ای از این شیوه استفاده
می کنند تا توجه ما را بیشتر به خود جلب
کنند و از این راه موجب شوند پیام انها با
احساسی ،خوب و مفرح در ذهن ما همراه
شود .هنگامیکه میخندیم ،احساس خوبی
داریم .بنابراین ،اگر آگهی تبلیغاتی بتواند
ما را بخنداند ،می تواند این احاساس
خوب را به محصول مورد نظرش در ذهن
ما پیوند بزند .در نتیجه هنگامی که ما در
فروشگاهی به محصول مورد نظر آن پیام
برخورد می کنیم همان احساس نشاط به
خرید محصول آنها منجر می شودتبلیغ با
جاذبه خنده و یا جاذبه ترس هر دو زیر
مجموعه تبلیغ با جاذبه احساسات است و
یا به تعبیری تبلیغ احساسی است .به یک
اعتبار می توان گفت پیامی که با محتوای
خنده ارایه می شود در نقطه مقابل پیامی
است که با محتوای ترس ارایه می شود.
تبلیغاتی که با محتوای خنده ارایه می
گردد ،در زمره تبلیغاتی است که بهتر از
همه شهرت یافته و در میان تبلیغاتی که
به نمایش در می آید بیشتر از بقیه به
یاد می ماند و در مورد آن صحبت می
شود .در کشور ایاالت متحد بسیاری از
متخصصان تبلیغات برای رساندن پیام
خود به مخاطب از این روش بهره می
گیرند.
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متخصصان تبلیغات برای استفاده از تبلیغ
با محتوای خنده دالیل چندی دارند .از جمله
اینکه پیامهای مفرح و خنده آور در جلب و
جذب توجه مشتری و ایجاد تمایل او ،نسبت
به تبلیغات جدی ،اثر بخش تر به نظر می
رسد .این نوع تبلیغ همچنین با تغییر نگرش
و ایجاد احساس مثبت نه تنها تمایل و عالقه
مخاطب را به تبلیغ بیشتر می کند بلکه گرایش
و احساس او را به کاالها یا خدمات شرکت ما
شدت می بخشد .همچنین عنوان می شود که
تبلیغ با جاذبه خنده از یک جهت دیگر نیز
اثر بخش به نظر می رسد و آن عبارت است
از این که از آن جایی که خنده ذهن افراد را
به خود معطوف می کند از این رو احتمال این
که مخاطب را به انتقاد در مقابل تبلیغ بکشاند
کمتر می کند.
تکرار
پیام های رسانه ای هر چقدر بیشتر تکرار
شوند ،بیشتر در ذهن ما تثبیت و همین
امرموجب اعتماد بیشتر ما به آنها می شود.
این تکرار به دو روش انجام می شود :یکی از
روشها تکرار تصاویر ،صداها با کلماتی خاص
در درون پیام است برای اینکه معنای اصلی
پیام در ذهن ما مستحکم شود .دیگری
تکرار کامل و چندباره پیام مانند آگهی های
بازرگانی تلویزیونی ،تابلوهای تبلیغاتی کوچک،
تارنماها (سایت ها) ،تابلوهای تبلیغاتی محیطی
(بیلبورد) ،یک خبر مهم و  ...است تا بیشتر در
ذهن ما تثبیت شود .گاهی هم در کمپین های
تبلیغاتی تجاری و سیاسی ،یک شعار واحد به
شیوه های مختلف و در پیام های رسانه ای
متفاوت تکرار می شود تا بیشتر ملکه ذهن و
زبان ما شود .تکرار یک مطلب ،احتمال پذیرش
آن را نزد مخاطب باال میبرد .فن «تکرار» گاهی
توسط یک رسانه شکل می گیرد و گاهی توسط
چند رسانه هم سو اجرا می شود .طبیعی است
تأثیر روش دوم در اقناع مخاطبان به مراتب
بیشتر است .او در چنین مواردی احساس می
کند همه دارند یک مطلب را می گویند ،پس
حتما درست است.
همراهی با جماعت
ما ضرب المثلی داریم که می گوید:
«خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت شو».
این فن به شما القا می کند که عده ای زیاد
مشغول کاری هستند یا به چیزی خاص
عقیده دارند و برای شما بهتر است که به آنها
بپیوندید .وقتی یک تبلیغ تلویزیونی نشان می
دهد که تعدادی زیاد از افراد پولشان را در فالن
بانک می گذارند یا در طول سال گذشته ،فالن

محصول در اروپا بیشترین فروش را داشته
است ،یعنی اینکه اگر چنین کاری نکنید،
متضرر می شوید.
افراد زیبا
زیبایی دوست داشتنی است و هیچکس
نیست که این موضوع را انکار کند؛ بنابراین
افراد زیبا ،برای جذب و جلب توجه شما
الگوهای خوبی هسند؛ لذا در انتخاب آدم هایی
که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی با آگهی های
بازرگانی تلویزیونی حضور دارند ،حتی آدمک
های (مانکن) داخل و بنزین مغازه ها از این
قاعده پیروی می شود.
تطمیع یا رشوه دادن
شیوه ای است برای ترغیب کسی تا به
شما برای رسیدن به هدفتان کمک کند.
همین شیوه در متقاعدسازی افراد برای کاری
یا پذیرفتن عقیده ای خاص هم می تواند به کار
گرفته شود .حراج ،تخفیف ،قرعه کشی ،هدیه
رایگان ،یکی بخر چند تا ببر و ...نمونه هایی از
فن تطمیع هستند.
ادعای آشکار
بعضی وقتها پیامهای رسانه ای مستقیم و
با سند و مدرک آشکار ،ادعاهایی قابل آزمایش
را مطرح می کنند برای اینکه توجه شما را
به خود جلب کنند ،به طور مثال سازنده یک
قوطی محتوی ماده ای غذایی ،وقتی که اجزا
و عناصر سازنده آن را با میزان دقیق کالری و
درصد روی محصول خود مشخص می کند ،به
واقع دارد با این روش شما را قانع می کند؛
اما آیا این برای شما امکان پذیر است که
آن محصول را به آزمایشگاه مخصوصی ببرید
و درستی و نادرستی آن اجزا و درصدها را
مشخص کنید؟
روش اخالقی
اين نوع روش بر تشخيص مخاطبان درباره
درست يا غلط بودن چيزي تكيه مي كند.
ازروش اخالقي وقتي استفاده مي شود كه
هدف ،وادار كردن مردم به حمايت و طرفداري
از پاره اي از مسايل اجتماعي است .مسایلی
نظیر محیط زیست پاک تر ،مناسبات نژادی
برتر ،تساوی حقوق زنان و کمک به مستمندان.
سازمان مارچ آو دایمز در آگهی خود عنوان می
کند «خداوند ،شما را سالم و تندرست آفریده
است ،به کسانی کمک کنید که این طور
آفریده نشده اند» که مصداق همین معناست.
با روند رو به رشد کمی و کیفی تبلیغات در
کشورمان ،تبلیغات در خصوص مسایل کالن و
اجتماعی نیز رشد زیادی یافته است .تبلیغاتی
که جهت پاکیزه نگه داشتن هوای شهر تهران،
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مصرف کم آب ،کمک به بیماران هموفیلی،
کمک به افراد دیابتی ،کمک به سالمندان و
مواردی از این دست که از سیمای کشورمان
پخش می شود در زمره پیام ها با روش
اخالقی طبقه بندی می شودکه از موفقیت
نسبی خوبی نیز برخوردار بوده است.
روش احساسی:
در تبلیغ با این نوع روش ،برخالف روش
منطقی سعی در تحریک احساسات فرد و
برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این
طریق است .در برخی از کتاب های تبلیغات،
تبلیغ با جاذبه خنده و با جاذبه ترس را زیر
مجموعه تبلیغ با جاذبه احساسات می دانند و
در برخی از کتاب ها آنها را مستقال در نظر می
گیرند .به هر تقدیر در این جزوه تمامی آنها
مورد بررسی جداگانه قرار گرفته است و عالوه
بر آنها جاذبه های دیگر نیز مطرح شده است.
هدف تبلیغ با روش احساسی عبارت است
از ایجاد و برقراری ارتباط میان کاال و مصرف
کننده است که آن را استراتژی اتصال می
گویند .تبلیغ با روش احساسات احتمال درک
بهتر پیام را برای مخاطب فراهم می آورد و
بنابراین بیشتر در ذهن مخاطب حک شده و
باقی می ماند و بیشتر فرد را با کاال درگیر
می کند.
تبلیغ با جاذبه احساسات در عین حال که
ممکن است اثر بهتری بر روی فرد بگذارد،
با این همه نمی توان از طریق آن اطالعات
مفید و کافی و مناسبی را در خصوص کاال به
مخاطب انتقال داد.
مدل های اقناع (لیکرت ،الپیه،
السول ،الزارسفلد ،لوین و هاولند)
 .1ليكرت:
ليكرت معتقد است من ذهنم را از هر
چيزي و قضاوتي خالي مي كنم ،سپس با
انتخاب جامعه خاصي كه مي خواهم از آن
نظرسنجي كنم ،ابتدا شناخت كافي نسبت
به آن گروه و جامعه بدست مي آورم (مثال
ورزشي ،مذهبي و  )...سپس با در نظر گرفتن
نوع نگرش آن جامعه دست به نظرسنجي مي
زنم و سواالتم را متناسب با آن جامعه مطرح
مي كنم.
از نظر ليكرت كساني كه نظر خاصي ندارند
جزء طيفي از مردم هستند كه مي توانند ايده
و نظر ديگري داشته باشند .طيف ليكرت 5
مرحله اي است كه از بسيار زياد تا بسيار كم
را شامل مي شود( .بسيار زياد /زياد /نظري
ندارم /كم /بسيار كم)
 .2الپيه:
الپيه درباره رابطه نگرش و رفتار مطالعه
انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه رفتار لزوما
تحت تاثير نگرش نيست .الپيه مطالعه خود را
اين گونه بررسي كرد.
الپيه يك زوج چيني را به آمريكا فرستاد.
آن هم در زماني كه تصور مردم آمريكا نسبت

به چيني ها ،ذهنيت مثبتي نبود .اين زوج به
جاهاي مختلف مثل هتل ،رستوران و  ...رفتند
و ديدند رفتار مردم آمريكا با آنها خوب بوده.
اما وقتي يك پرسشنامه را به طور جداگانه به
مردم آمريكايي كه با چيني ها روبه رو شدند
تحویل دادند ،آن ها گفتند كه اگر چيني ها
را ببينند با آنها رفتار خوبي نمي كنند ،ولي
همين افراد در عمل رفتار خوبي با چيني ها
داشتند .الپيه اين مسئله را مطرح كرد كه
لزوما نگرش متاثر از رفتار نيست.
از نظر الپيه دو نوع ارزش وجود دارد:
ارزش فردي و ارزش ملي و بيشترين تضاد
وقتي است كه میان اين دو ارزش اختالف
وجود داشته باشد.
 .3السول:
السول اين مساله را مطرح كرد كه چه
كسي ،چه چيز ،از چه مجرايي ،با چه تاثيري
پيام را مطرح مي كند.
السول مي گويد براي اينكه بتوانيم ميزان
تاثيرگذاري تبليغ را دريابيم بايد مراحل مورد
باال را در نظر بگيريم .بايد بدانيم از چه كسي،
چه چيزي ،چه مجرايي و چه تاثيري استفاده
كنيم .يعني مخاطب را بشناسيم .چه تبليغي
را بسازيم و از چه مجرايي پخش كنيم و
بعد تاثير آن را بررسي كنيم و بنگريم كه با
استفاده از اين فنون آيا توانسته ايم بر مخاطب
تاثير بگذاريم و نگرش آنها را تغيير دهيم یا نه.
 .4الزارسفلد:
الزارسفلد مي گوييد سعي در تغيير نگرش
افراد نداشته باشيم بلكه بايد تالش شود نگرش
موجود تقويت شود .چون در يك زمان محدود
نمي توانيم نگرش افراد مخالف را تغيير دهيم
بلكه باید نگرش افراد موافق را در همان زماني
كه داريم تقويت كنيم.
 .5لوين:
لوين مطالعات خود را درباره رژيم غذايي
مطرح كرد چگونه و با چه روشي مي توانيم
رژيم غذايي مردم منطقه اي را تغيير دهيم؟
لوين معتقد است كه با استفاده از رهبران
فكري است كه مي توان تاثير بيشتري روي
افراد گذاشت .مثال استفاده از هنرمندان و
ستارگان معروف در تبليغات تاثيرات بيشتري
را بر روي مخاطب به همراه دارد .البته
ستارگان بايد محبوب باشند نه اينكه صرفا
مشهور باشند.
 .6مدل اقناع هاولند و همكاران
شش مرحله اساسي اقناع از نظرهاولند:
.1در معرض پيام بودن  .2توجه به پيام .3
درك پيام  .4پذيرش نتيجه گيري پيام  .5ياد
گرفتن نگرش جديد  .6تبديل نگرش به رفتار.
 .1در معرض پيام بودن
هاولند معتقد است در اولين مرحله اقناع
شنونده (مخاطب) بايد پيام اقناع گر را بشنود
و در معرض پيام باشد تا متوجه پيام شود
پس حضور هر دو يعني فرستنده و گيرنده
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الزامي است.
اقناع گر بايد جامعه مخاطب و دسترسي
او به رسانه هاي مختلف را بشناسد و بداند
توسط كدام رسانه مخاطب را در جريان پيام
قرار دهد (كانال درست انتخاب شود) .نهايتا
اگر نتوانست پيام را خوب انتقال دهد روش
انتقال پيامش را عوض كند مثال اگر روزنامه
جواب نداد تلويزيون را انتخاب كند.
 .2توجه به پيام
پيام بايد داراي جذابيت باشد .اين جذابيت
به هر نحوي مي تواند باشد و نتيجه اش اين
مي شود كه فرد يا سازمان حرف شما را گوش
مي كند.
 .3درك پيام
براي آنكه مخاطب تحت تاثير پيام قرار
گيرد ،حداقل بايد نتيجه گيري مربوط به پيام
رادرك كند.
 .4پذيرش نتيجه گيري پيام
براي آنكه تغيير نگرش صورت گيرد ،الزم
است مخاطب نتيجه گيري مربوط به پيام را
قبول كند.
 .5ياد گرفتن نگرش جديد
در نتيجه اقناع فرد نگرش جديدي را
جايگزين نگرش قبلي مي كند( .اقناع پيچيده
مداوم) اگر مخاطب نگرش جديد را فراموش
كند پيام قادر به تاثير گذاشتن به فرد در
آينده نخواهد بود.
 .6تبديل نگرش به رفتار
اگر پيام بر رفتار تاثير بگذارد نگرش جديد
مي تواند رفتار را در موقعيت ،هدايت كند
نگرش به رفتار تبديل مي شود .هدف اصلي:
اقناع گر رفتار اقناع شونده را ببيند.
هاولند و همكارانش تئوری یادگیری را به
چهار مرحله تقسیم كردهاند.
از نظر آنها پیام اقناع كننده هنگامی
اقناعی است كه در هر یك از مراحل روانی زیر
به گیرنده پیام پاداش دهد .1 :پیام باید توجه
گیرنده را جلب كند؛  .2ادله پیام باید درك
و فهم شود؛  .3گیرنده پیام باید استداللهای
پیام را بیاموزد و آنها را به عنوان حقیقت
بپذیرد؛  .4ما هنگامی براساس این یادگیریها
و اعتقادات عمل خواهیم كرد كه انگیزهایی
برای انجام آن داشته باشیم.
منابع:
 -1بُهنر ،جِ رد؛ وان ِک ،میکائیل؛( )1384نگرشها و تغییر
آنها؛ علی مهداد؛ چاپ اول؛ انتشارت جنگل.
 -2بینگر ،اتولر؛( )1376ارتباطات اقناعی؛ علی رستمی؛
چاپ اول؛ مرکز تحقیقات ،مطالعات و سنجش
 - 3حکیم آرا ،محمدعلی ()1384؛ ارتباطات
متقاعدگرایانه و تبلیغ؛ چاپ اول؛ انتشارت سمت.
 -4سیرز و دیگران ،)۱۹۹۱(،به نقل از حسن پاشا
شریفی(.)۱۳۸۱اصول روان سنجی و روان آزمایی.تهران،
رشد ،چاپ هشتم ،صفحه ۴۱۳
 - 5گنجی ،مهدی .دکتر حمزه گنجی .زمینه روان
شناسی اتکینسون و هیلگارد.
 -6متولی ،کاظم ()1384؛ افکار عمومی و شیوه های
اقناع؛ چاپ اول؛ انتشارت بهجت
 -7محسنیان راد ،مهدی ( ،)1369ارتباط شناسی
انتشارات سروش ،تهران
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شیوه نگارش مقاله

بدون شك يكي از مشكالت اساسي كساني كه
در آغاز راه نوشتن و خلق يك اثر علمي هستند،
همانا مسئله چگونه نوشتن است .اين مشكل در
واقع دغدغـه همه كساني است كه مي خواهند
دست به قلم برده و مطالبي در قالب گزارش،
مقاله ،كتاب و ...بنويسند ،و به علل و عوامل زيادي
از جمله شيوه هاي آمـوزش در نظام آموزش و
پرورش و خانواده و اجتماع بر مي گردد كه
نيازمند بحث و بررسي دقيق از سوي متخصصان
مربوطه است و كالبد شكافي عميق اين مسائل
در اين مختصر نمي گنجد .البته تاكنون مطالب
نسبتاً زيادي در رابطه با شيوه نوشتن مقاله به
رشته تحرير درآمده است و هر كدام با رويكرد و
ديـدگاه خاصـي اين مسئله را مورد بررسي قرار
داده اند .اما از آنجا كه هر پديده اي را مي توان
از منظر و ديدگاه هاي مختلف نگريست ،نگارنده
قصد دارد تا شيوه نوشتن را براي عالقه مندان به
شكلي ساده و روان بيان كند تا خواننده بتواند
مسائلي را كه به ذهنش خطور مي كند بدون
هيچگونه دلهره و نگراني بر روي كاغذ بياورد.
بديهي است كه نوشتن امري اكتسابي است و
از طريق فراگيري برخي فنون اوليه و ممارست
و تمرين كافي حاصل مي گردد .بنـابراين،
ورزيـدگي در نوشـتن مستلزم داشتن پشتكار و
تمرين زياد است .گاهي اوقات پيش مي آيد كه
يك انديشه خوب و بديع به ذهن خطور مي كند
امـا نمـي تـوان آن افكـار را در قالـب كلمات بر
روي كاغذ آورد .اين مسئله براي همه ما كمابيش
اتفاق افتاده و مختص گروه يا قشري خاص نمي
باشد و متأسفانه اغلب باعـث دلسـردي و گـاهي
منجر به دست كشيدن از نوشتن براي هميشه يا
مدتي طوالني مي گردد .راه حل چنين مشكلي
كنار گذاشتن ترس از نوشتن است .به منظور وارد
شدن به بحث اصلي شايد بد نباشد تا در اينجا اين
سؤال اساسي را مطرح كنيم كه چرا بايد بنويسيم
و نوشتن چه ارزشي دارد؟ مسلماً هر كس براي
پاسخ به اين سؤال ،داليلي را ذكر خواهد كرد
كه در مجموع مهمترين آنها را مي توان اينگونه
برشمرد. 1 :بيان مسائل و مشكالت موجود 2-
.انتقال مهارت و دانش خود به ديگران . 3-به جا
ماندن اثر و انديشه . 4-نزديك شدن انديشه و
عمل . 5-ورزيدگي در نگارش . 6-مطرح كردن و
شناساندن توانايي هاي خود به ديگران در محيط
كار و جامعه -. 7صيقل خوردن دانسته هاي ذهني
و رفع نواقص آن -. 8رشد ايده هاي نو و ايجاد
انگيزه پژوهش بيشتر در آن زمينه . 9-رشد و
گسترش آگاهي هاي انسان (فتاحي)1384 ،
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پيشنياز نوشتن
نوشتن نيز مانند هر كاري نياز به فراهم
كردن يكسري مقدمات دارد ،و مستلزم
رعايت برخي نكات و پيشنيازها است .اصوالً
خلق يك اثر خوب بـه خصـوص اگر قرار
باشد در قالب مقاله ،كتاب ،پايان نامه و...
باشد نياز به سرمايه گذاري اوليه و برنامه
ريزي دقيق دارد تا محصـولي ارزشـمند
و قابـل رقابـت توليـد شـود .مهمترين
سرمايه براي نوشتن ،داشتن مطالعه كافي و
برخورداري از دانش الزم در حوزه موضوعي
مورد عالقه است .براي نوشتن مقاله به
دو صورت مي تـوان عمل كرد .يك روش
اين است كه بخواهيم ابتدا در يك حوزه
موضوعي تحقيق كنيم و بر اساس نتايج و
يافته هاي تحقيق مقاله بنويسـيم .و ديگـر
ايـن كـه مستقيماً موضوع يا مقولهاي را
به قصد تهيه مقاله انتخاب كنيم و در آن
زمينه شروع به نوشتن كنيم .براي نوشتن
مقاله به اين روش مي توان با مطالعه
منـابع دايره المعارفي شروع كرد .سپس با
جستجو در بانك هاي اطالعاتي ،اينترنت و
استفاده از كتابشناسي ها ،مي توان كتابهاي
تخصصي و منابع اطالعاتي ديگر از قبيل
مقاله ،پايان نامه و ...را شناسايي و گردآوري
كرد .پس از گردآوري منابع اطالعاتي ،ابتدا
سرفصلها و مندرجات آنها مرور شود .پس
از آن بخشهاي مهم و مرتبط به دقت مورد
مطالعه قرار گرفته و از نكات مهم يادداشت
برداري شود.
انواع مقاله
مقاالت را از چند ديدگاه مي توان دسته
بندي كرد .يكي از اين دسته بندي ها مي
تواند بر اساس محتواي اطالعات مقاله
باشد كه از اين منظر مقـاالت بـه چهـار
نوع تحقيقي ،تحليلي ،مروري و گردآوري
تقسيم مي شوند. 1 :مقالة تحقيقي
(پژوهشي) :برگرفته از تحقيقي است كه به
تازگي پايان يافته است و چون متكي بر
يافته هاي تحقيقاتي است ،گزارش تحقيق
نيز به آن گفتـه مي شود. 2 .مقالة تحليلي:
اين نوع مقاله كه به نام مقاله نظري نيز
شناخته مي شود ،مقاله اي است كه مؤلف
با استفاده از منابع پژوهشـي پيشـين،
نظريـة خاصـي را در حوزة كار خود مطرح
مي نمايد .در اين نوع مقاله نويسنده ممكن
است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد ،آنها

را با استفاده از شـواهد اسـتحكام بخشـد،
آنهـا را به شكل ديگري بيان كند يا آنها
را مورد تأمل و ترديد قرار دهد. 3 .مقالة
مروري :اين مقاله به تحليل كالن و ارزيابي
انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قب ً
ال
منتشر شده اسـت .مؤلـف مقالـه مـروري
از طريـق مقولـه بنـدي ،يكپارچه سازي،
و ارزشيابي متون منتشر شدة پيشين ،سير
پيشرفت پژوهش هاي جاري را در جهت
روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال
مي كند. 4 .مقاله گردآوري :اين نوع مقاله
صرفاً به گردآوري و انعكاس نقطه نظرهاي
مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با
موضوعي خاص مي پـردازد و در واقـع
كـار تازهاي را عرضه نمي كند .تفاوت
آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه
نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با
مقاله مروري اين تفاوت را دارد كه الزامـاً
بـه سنجش و ارزيابي كليه آثار قبلي نمي
پردازد.
البته عالوه بر  4مورد ذكر شده ،گونه
هاي ديگري از نوشته هاي مجالت وجود
دارند كه از فراواني كمتـري برخوردارنـد؛
نظيـر ياداشـت هـاي انتقـادي ،نقـد و
بررسي ،گزارش كوتاه و ...كه براي پرهيز
از اطاله كالم از توضيح آنها خودداري مي
شود (حري .)1380،با توجه به اينكه نوشته
حاضر بيشتر بر مقاله تحقيقي تأكيد دارد،
الزم است ابتدا اجزاء مقاله تحقيقي و در
ادامه شيوه نوشتن اينگونه مقالـه هـا مـورد
بحـث و بررسي واقع شود.
اجزاء مقاله
عنوان عنوان هر اثر جلوه اي از هويت
آن اثر است؛ خواه اثر هنري باشد يا علمي.
عنوان فشرده اي منضبط از مطالب متن
است (همان) :عنوان بايـد مختصـر ،گويا و
جذاب باشد تا بتواند عالوه بر ايجاد انگيزه
مطالعه در خواننده ،او را در انتخاب مقاله
مورد نيازش راهنمايي كند
چكيده
چكيده خالصه كوتاهي از مقاله همراه با
نكات اصلي متن مقاله است و به گونه اي
تنظيم مي شود كه خواننده را در تصميم
گيري براي مراجعه يا عدم مراجعه به اصل
مقاله قادر مي سازد .محتواي چكيده حاوي
مطالبي است كه نويسنده مقاله بر آنها
تأكيد ورزيده است .طـول چكيـده معمـوالً
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تـابع نـوع مقالـه در دسـت چكيده نويس
است( .نشاط ،ج )1
مقدمه
مقدمه سرآغاز هر مطلب يا مبحث
است و با اشاره به مسائل و مشكالت
موجود در آن زمينه ،يافته هاي قبلي در
باره موضوع مورد بحـث را بـه اختصـار
شـرح مي دهد و در پايان به ارائه راه حل
مي پردازد .درواقع پيوند ميان نويسنده و
خواننده از طريق مقدمه صورت مي گيرد و
ضـروري اسـت كـه روان و جـذاب باشـد
(ابوالحسني)1381 ،
متن اصلي
متن يا بدنه اصلي مقاله شامل اهداف،
روش كار ،پيشينه پژوهش ،محدوديت ها و
نارسايي ها ،يافته ها و نتيجه گيري است.
بنابر اين بايد پيام اصـلي نويسـنده را به
طور مفصل بيان كند به نحوي كه خواننده
با مطالعه آن بتواند نتيجه مورد انتظار را
دريافت نمايد .معموالً پس از بدنه اصلي
مقاله ،يعني در پايـان مقالـه يـا تحقيق از
كساني كه در تهيه نوشته يا تحقيق به او
كمك كرده اند تشكر و قدرداني مي كند.
آخرين بخش مقاله فهرست ماخذ است.
شيوه نوشتن مقاله
براي نوشتن مقاله ،بايد مراحل و
اقداماتي به صورت گام به گام طي كنيم
كه در اينجا به بررسي آنها مي پردازيم1 :
.مشخص كردن موضوع كلي  .داشتن انگيزه
الزم براي يافتن موضوع مناسب و توجه به
نيازهاي جامعه از مسائل مهم در اين مرحله
است. 2 .بررسي و تحليل موضوع به لحاظ
ارزشمندي و امكان پذيري .براي ارزشيابي
و امكان پذير بودن نگارش مقاله مي توان
چند سؤال طرح كرد :موضوع مقاله تا چه
اندازه ارزشمند و بديع است؟ از چه جنبه
اي و براي چه كساني مفيد خواهد بود؟
آيا تهيه چنين مقاله اي امكان پذير است
و موانع ومشكالت احتمالي انجام كار كدام
است؟ در صورتي كه بتوانيم براي اين
پرسش ها پاسخي مناسب بيابيم ،طبيعتاً
مراحل نوشتن آسان تر خواهد بود. 3 .طرح
ريزي مقدماتي و تدوين ساختار كلي تهيه
فهرست مقدماتي مطالب ،تهيه عنوان
بخش هاي اصلي و فرعي ،توجه به هدف
و طيف مخاطبين ،هماهنگي میان ساختار
و نوع مقاله و مشورت بـا افـراد صاحب نظر
از مواردي است كه در اين مرحله بايد در
نظر گرفته شود. 4 .تعيين برنامه زماني
براي انجام كار (مديريت زمان) زمانبندي
مناسب و انجام مرحله به مرحله كارها از
مسائلي است كه تهيه و تدوين مقاله را در
مدت زمان از پيش تعيين شده امكان پذير
مي سازد. 5 .جستجو براي يافتن منابع

اطالعاتي پايه منابع اطالعاتي پايه شامل
دايره المعارفهاي موضوعي ،خالصه مقاالت
و ...است .6 .جستجو براي يافتن اطالعات
مرتبط (تهيه كتاب شناسي مقدماتي)
پس از مطالعه و بررسي منابع پايه ،با
استفاده از برگه دان كتابخانه و يا از طريق
جستجو در شبكه هاي اطالعاتي (اينترنت)
مي توان كتاب شناسي اوليه را تهيـه و
منابع اطالعاتي تخصصي را شناسايي و
گردآوري كرد .7 .مطالعه منابع اطالعاتي
مهم و مرتبط براي محدود و مشخص
كردن موضوع و رويكرد مقاله .با مطالعه
منابع اطالعاتي اصلي و كليدي مي توان
دامنه موضوعي را مشخص كرد .عالوه بر
اين اعتبار و غناي مقاله بستگي به منابعي
دارد كه مـورد اسـتفاده قرار مي گيرد.
 .8مطالعه عميق منابع گردآوري شده و
يادداشت برداري هدفمند.9مرتب كردن
يادداشت ها بر اساس فهرست مطالب و
بازنگري و پااليش آنها .10 .نوشتن متن
مقاله (نسخه اوليه) بهتر است نوشتن مقاله
با مطالب ساده تر شروع و از پرنويسي و
اطاله كالم خودداري شود .توجه به هدف،
ساختار و مخاطب و رعايت انسجام و پيوند
منطقـي ميان بخش ها و پاراگراف ها و
رعايت آيين نگارش صحيح از نكات مهمي
است كه نويسنده مقاله بايد به آن توجه
كند. 11 .مرور متن اوليه و اصالح آن (تهيه
نسخه دوم 12.مشورت با افراد متخصص و
صاحب نظر و اصالح نهايي مقاله . 13تهيه و
تدوين چكيده ،كليدواژه ،مقدمه و فهرست
ماخذ و در پايان تهيه نسخه نهايي مقاله
نكته قابل تأمل در اين مورد اين است كه
تمام موارد ذكر شده در اين بند بايد پس از
اتمام نوشتن متن اصلي صورت گيرد ،و در
واقع چكيده برگرفتـه از كـل متن است ،و
مقدمه بر اساس متن نوشته شده تهيه مي
گردد ،در حاليكه گاهي اوقات برخي افراد
در پاسخ به فراخوان مقاالت سـمينارها و
كنفـرانس هـا ابتـدا چكيده يا خالصه مقاله
خود را تهيه و ارسال مي كنند و اگر چكيده
مقاله مورد قبول برگزار كنندگان واقع شد
اقدام به تهيه متن كامل مقاله مي كننـد T
ايـن كار مسلماً به ساختار و محتواي مقاله
لطمه خواهد زد .همچنين در خصوص
فهرست ماخذ بايد توجه داشت كه يكي از
اصول اخالقي و مهم در نگـارش ،اسـتناد
به منابع و ماخذي است كه در حين كار
مورد استفاده قرار مي گيرد .استناد و ذكر
منابع مورد استفاده عالوه بر ارج نهادن به
آثار ديگران ،باعث افزايش اعتبـار و ارزش
اثر خواهد شد. 14 .انتخاب مجله مناسب و
ارسال مقاله براي چاپ و انتشار آن توجه
به سابقه ،درجه اعتبار ( علمي -پژوهشي،
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ترويجي و )...و خط مشي مجله (گرايش
موضوعي) ،مدت زمان انتظار براي چـاپ
مقالـه ،از نكـاتي اسـت كـه هنگام انتخاب
مجله بايد مد نظر گرفته شود.
معيارهاي كنترل طرح و ساختار
اوليه مقاله
اگر بخواهيم بر اساس پژوهشي كه
در حوزه موضوعي مورد عالقه خود انجام
داده ايم ،مقاله بنويسيم ،مي توانيم با طرح
چند سؤال به ارزيـابي طـرح و سـاختار
اوليه مقاله بپردازيم - .دليل انجام تحقيق
چه بود؟  -چه فرضيه هايي مورد آزمايش
قرار گرفتند و چه نتايجي به دست آمد؟
 چه روشهايي مورد استفاده قرار گرفتو اطالعات چگونه جمع آوري شد؟  -چه
پيشنهادهايي براي انجام اينگونه پژوهش
ها در آينده وجود دارد؟ همانطور كه مي
دانيم هر نويسندهاي به قصد چاپ و نشر
مقاله اش در مجالت معتبر دست به قلم
برده و مطلبي را مي نويسد .از طرف ديگر
مي دانـيم كـه هـر مجله اي با توجه به
خط مشي خود ،كيفيت و محتواي مقاالت
دريافت شده را مورد بررسي و ارزشيابي
قرار مي دهد .بنابراين بهتر است پرسش
هايي كه از طرف داوران مجله براي ارزيابي
مقاله مطرح مي شوند ،پيشاپيش از سوي
نويسنده مطرح و به آنها پاسخ مناسب داده
شود .اين روش عالوه بر صيقل خـوردن
مقالـه باعث مي شود تا نارسايي هاي
احتمالي آن برطرف شده و از استحكام الزم
برخوردار گردد.
براي نوشتن بايد از همين امروز شروع
كرد .بنويسيد ،اصالح كنيد تا ترس از
نوشتن را از میان برده و به مرحله ورزيـدگي
برسيد .هيچوقت انتظار نداشته باشيد كه
بدون تمرين عملي ،اولين نوشته شما بي
عيب و نقص از كار درآيد و مطمئن باشيد
نويسندگان سرشناسي كه امروز بـا آثار
ارزشمند آنها آشنا هستيم نيز اين مراحل را
گام به گام سپري كرده اند .بنابراين اگر مي
خواهيد در اين راه موفقيتي كسب نماييد،
بدون هيچ وقفه و ترديدي از همين حاال
قلم را برداريد و شروع به نوشتن كنيد.
فهرست ماخذ:
 .1ابوالحسني ،محسن .)1381(.چگونه مقاله علمي
بنويسيم و آن را به چاپ برسانيم .تهران :انستيتو پاستور
ايران.
-2حري ،عباس )1380(.آيين نگارش علمي .تهران:
ّ
هيأت امناي كتابخانههاي عمومي كشور ،دبيرخانه.
-3فتاحي ،رحمتااهلل )1384(.كارگاه شيوه نگارش
مقاله تحقيقي .به همت انجمن كتابداري و اطالع رساني،
 29ارديبهشت.
-4نشاط ،نرگس .چكيده و چكيدهنويسي .دايره
المعارف كتابداري و اطالع رساني .ج  ، 1ص 721
-5بشیری ،جواد( ،)1385برگرفته از مقاله شیوه
نگارش مقاله ،دفتر هدایت استعداد های درخشان
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تبلیغات چیست؟ ( از مفهوم تا کاربرد)
( بخش دوم)

مدیریت تبلیغات:

مدیریت تبلیغات شامل تجزیه و
تحلیل ،طرح ریزی ،اجرا و کنترل برنامه
های تبلیغاتی یک سازمان به منظور
برندسازی و افزایش سودآوری و ارزش
آن سازمان است .تبلیغات فعالیت
های خاصی در بازاری کردن کاالها با
هدف آگاه ساختن مردم از محصوالت
و خدماتی است که به فروش میرسد.
تبلیغ در حالی که مردم را آگاه میسازد
و کاال را مشهور میکند ،آنان را نیز به
امری ترغیب مینماید .تبلیغات را با
توجه به شکل و نوع ارسال پیام یا شیوه
اجرای و القایی آن به تبلیغات مستقیم
و تبلیغات غیر مستقیم و از لحاظ
موضوعی عمدت ًا به تبلیغات تجاری و
تبلیغات سیاسی تقسیم میکنند .چنین
تقسیم بندی برای تسهیل فهم نقش و
کارکرد تبلیغات است و در عمل غیر
ممکن به نظر میرسد)isiarticles.com( .

تبلیغات ،هزینه های تحقیقات و
رفاه اجتماعی:

تحلیل اثر رفاهی تبلیغات به شدت به
اثر تبلیغات به قیمت های بازار بستگی
دارد .در بسیاری از شرایط ،تبلیغات
که قیمت های بازار را بیشتر (یا کمتر)
می کند ،از نظر مردم بیش از اندازه (یا
کمتر) است .هنگامی که تبلیغات دارای
اطالعات مفیدی باشد باعث می شود که
هزینه ی تحقیق مشتری کاهش پیدا
کند و حتی اگر قیمت های بازار هم
افزایش پیدا کند ،هم تولید کننده و هم
مصرف کننده رضایت خواهند داشت.
()2005 ,Andrew Stivers

دسته بندی تبلیغات بر اساس میزان
نفوذپذیری:
 Above The Line = ATLهمانند
تبلیغات تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و ...
 Below The Line = BTLهمانند
تبلیغات فروشگاه ها ،اسپانسرینگ ،بیلبورد
و ...
 Through The Line = TTLدر واقع
همان تبلیغات یکپارچه و  360درجه است.
یعنی استفاده همزمان از  BTLو .ATL
(اردشیری چم)1397 ،

تبلیغات یعنی ابالغ یک پیام از طریق
یک رسانه به گروهی معین ،با صرف
هزینه و در یک رابطه غیر شخصی.
()modir.tv/what is advertising

باید توجه داشت که کلیه  5موردی که در
تعریف باال ذکر شد (ابالغ یک پیام ،از طریق
یک رسانه ،به گروهی معین ،با صرف هزینه و
در ارتباطی غیرشخصی) باید در تبلیغ مدنظر
قرار گرفته شود ،در غیر اینصورت فعالیت ما
شامل تبلیغات نخواهد بود.
تبلیغات یک نوع ارتباط است که از الگوی
مشخصی پیروی میکند:
مروری بر مدل های تبلیغاتی:
مدل اولیهی  AIDAدر حدود  75سال
قبل طراحی شده و اواخر قرن گذشته با
افزودن حرف  Sبه صورت  AIDASتکامل
یافته و اکنون به عنوان ابزاری رایج در تبلیغات
و فروش کاربرد دارد.
مراحل مختلف این مدل عبارتند از:
 .1توجهAttention :
 .2عالقهInterest :
 .3تمایلDesire :
 .4تصمیم به خرید و عملAction :
 .5رضایتSatisfaction :
طبق ابزارهای این مدل تبلیغاتی ،مجری
تبلیغات ابتدا باید در ارتباط با مشتری های
احتمالی ،مدل را اجرا نموده و سپس در
بلندمدت و با کسب رضایت مشتری آن را به
 AIDASتوسعه دهد.
 )1جلب توجه (:)Attention
در مرحله اول باید بتوانیم توجه مشتری
احتمالی و مخاطب خود را نسبت به کاال
یا خدمات جلب کنیم .برشمردن صفات و
ویژگی های متمایز نظیر کیفیت ،جدید بودن،
استفاده از آخرین تکنولوژی ها ،کمیاب بودن،
کاهش هزینه ،صرفه جویی و  ...می تواند برای
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معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد محسن وزیری مقدم

جلب توجه مشتریان از طریق رسانه های
مختلف استفاده شود.
 )2عالقه (:)Interest
مرحله دوم بعد از جلب توجه ،تحریک
حس کنجکاوی مخاطب است تا به این وسیله
به پیام تبلیغاتی گوش دهد .اعالم خشنودی
و رضایت خریداران و مشتریان قبلی می تواند
در این بخش اثرگذار باشد.
 )3تمایل (:)Desire
اکنون جلب توجه و عالقه در مخاطب و
مشتری احتمالی ایجاد شده است به گونه ای
که پیام تبلیغاتی را شنیده و میزان رضایت
استفاده کنندگان از آن کاال و یا خدمات را
هم دریافت کرده ،لذا اکنون نیاز به خرید
کاال یا استفاده از خدمات را حس می کند
که با اقداماتی نظیر وعده تخفیف ،یا جایزه و
امتیازات ویژه برای خریداران این میل درونی
در مشتریان احتمالی ایجاد می شود.
 )4عمل (:)Action
این مرحله بخش مهمی از روند تبلیغات
است .چرا که اکنون مخاطب پیام های
مختلفی از کاالها و یا خدمات متفاوت دریافت
کرده و حال باید اقدام به تصمیم برای خرید
نماید .بدین معنا که متقاعد شود هیچ ابهامی
برای انتخاب این کاال وجود نداشته و اقدام به
خرید نماید.
 )5رضایت (:)Satisfaction
رضایت مشتری عملی است که پس از
مصرف کاال یا استفاده از خدمات در او ایجاد
می شود و همین امر باعث تداوم خرید و
گرایش مثبت به یک کاال ،خدمت ،یا بنگاه
اقتصادی است.
به موازات مدل  ،AIDASمدل دیگری
به نام مدل  STEINERارائه و توسعه داده
شده است که مراحل آن شامل موارد زیر است:
 .1آگاهی ()Awareness
.2شناخت ()Understanding
 .3عالقه ()Interest
 .4تعیین ()Nomination
 .5ترجیح ()Preference
 .6قبول و تصمیم به خرید ()Action
 .7رضایت ()Satisfaction
ادامه دارد ...
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«می دانید که هنر یاددادنی نیست.
بلکه نوعی کشف و درک است .همه چیز
در طبیعت هست .باید بتوان آن ها را از
درونش بیرون کشید».
محسن وزیری مقدم ()1397-1303

محسن وزیری مقدم در  5خرداد ماه
 1303در تهران متولد شد .عالقمند به
موسیقی بوده و همزمان که در دانشکده
هنرهای زیبا مشغول به تحصیل بود به مدت
 2سال هم تمرین نوازندگی ویلن می کرد.
در سال های  1328تا  1332که مصادف
با آغاز جنبش نوگرایی در نقاشی ایران بود،
بسیاری از هنرمندان آن دوران با این سبک
هنری همراه شدند و استاد وزیری مقدم نیز
تحت تاثیر مکتب امپرسیونیست و «ونگوگ»
قرار گرفت .منظره ،تک چهره و صحنه هایی
از زندگی مردم را با مضامین سنتی و با شکلی
نو به تصویر می کشید .مجموعه نقاشی های
او در سال  1331و در انجمن ایران و آمریکا
به عنوان اولین نمایشگاه انفرادی ایشان در
معرض دید همگان قرار گرفت.
این پیشگام هنر نوگرای ایران ،نقاشی را
زیر نظر استاد علی محمد حیدریان و استاد
مادام امین فر ،فرا گرفت .در خاطرات او می
خوانیم که مهندس فروغی را به عنوان مهم
ترین معلم معنوی خود معرفی می کند.
فروغی معمار ،نقاش و مدرس دانشگاه بود،
و طبق گفته وزیری مقدم در تغییر ذهنیت
او تاثیر بسیاری گذاشت .درست در زمانی
که نقاشی روسی در فضای آن دوران کشور
عمومیت می یافت ،مهندس پس از بازگشت
از فرانسه تعداد زیادی باسمه های نقاشی
و لیتوگرافی آثار نقاشان امپرسیونیست و
پست امپرسیونیست را آورده و بر دیوارهای
دانشگاه نصب کرد .وزیری مقدم از روی کار

آن ها رنگ و فرم را شناخت و تکنیک و
ظرافتشان را فرا گرفت.
در مرداد ماه  1334به ایتالیا رفته و
در آکادمی هنرهای زیبای رم مشغول به
فراگرفتن هنر در بخش های متفاوتی شد
که همین امر زمینه حضورش را در دنیای
هنر به شکلی ویژه تغییر داد .اولین سال های
حضورش در این کشور با اوج جنبش هنر
انتزاعی «تاشیسم»« ،هنر بی فرم» و «هنر
دیگر» همراه بود.
در بیست و نهمین «بی ینال جهانی
ونیز» در سال  1337شرکت کرد و اثر «شهر
ایرانی» را ارائه نمود .و پس از آن نیز در
نمایشگاه های بسیاری در اروپا و ایران حضور
یافت .در همان سال به نوعی نقاشی آبستره
تک فام با استفاده از ریتم خطوط و حرکات
سریع دست ،پرداخت که به نوعی تداعی گر
فضای کیهانی بود و توانست با یکی از همین
آثار در مسابقه بین المللی نقاشی شهر وارنا،
دیپلم افتخار و جایزه نخست وزیر ایتالیا را
کسب نماید.
در سال  1338و با موضوع پایان نامه در
مورد پیت موندریان و تاثیر او در هنر قرن
بیستم و چگونگی روش کار او از طبیعت
گرایی تا آبستره ،تحصیالتش را به اتمام
رساند .در همان سال و پس از یک سفر
تفریحی به ساحل دریاچه آلبانو Albano
ماسه های سیاه آنجا و تاثیری که حرکت
انگشتانش بر روی ماسه ها به لحاظ تضاد
رنگی سیاه و روشن ایجاد کرده بود به نوعی
حرکت ،ریتم و فضا دست یافت و بعدها به
همین شیوه ،آثار هنری خالقانه و زیبایی را
ایجاد کرد.
بد نیست بدانیم استاد عالوه بر طراحی و
نقاشی در ساخت مجسمه نیز تبحر خاصی
داشت و آثار هنری بسیاری در این زمینه از
ایشان وجود دارد.
وزیری مقدم با وجود کهولت سن ،تا آخر
عمر همچنان به فعالیت های هنری ادامه
داده و برخی از آثارشان در گالری اعتماد به
نمایش درآمد .استاد در سن  94سالگی و در
شهر رم درگذشت.
تألیفات استاد وزیری مقدم:
 .1شیوه طراحی
 .2راهنمای نقاشی
 .3طراحی
منابع:
 .1زندگینامه :محسن وزیری مقدم ( ،)1397-1303کد خبر
www.hamshahrionline.ir ،127360
 .2محسن وزیری مقدم درگذشت ،کد خبر 97061607998
www.isna.ir
 .3بیوگرافی محسن وزیری مقدم ،هنر مقاومتresistart. ،
ir
 .4محسن وزیری مقدم honargardi.com

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 28آذر ماه 1397

11

بازنگری برنامه های درسی علمی-کاربردی
از منظر برنامه ریزی درسی مشارکتی

با عنایت به اینکه برنامه درسی
در آموزش عالی به دلیل ماهیت
منعطف و آزادی دانشجویان در
برخی انتخاب ها ،نسبت به مقاطع
پیشین شرایط متفاوتی دارد ،این
تفاوت در نظام آموزش های علمی
کاربردی نیز جاری و ساری است .بر
این اساس بازنگری و تجدید نظر در
برنامه های درسی علمی  -کاربردی
از مولفه های مهم برنامه ریزی درسی
مهارتی است که با هدف رفع نواقص
و نارسایی های یک برنامه ،تقویت
بخشی یا تمام آن ،ایجاد گرایش یا
گروه درس با رویکرد نیازآفرینی و
آینده نگری یا توسعه آن ،نگاهی
به درج محتوا و مهارت های بروز،
تجدید نظر براساس نتایج پژوهش
ها و یافته های فنآوری جدید صورت
می گیرد.
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دانشگاه جامع علمی-کاربردی با
هدف بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل
مراکز آموزش علمی-کاربردی و نیز تاکید
بر استفاده از رویکرد نگرش سیستمی و
برنامه ریزی مشارکتی بخشی از ماموریت
تجدید نظر در برنامه های درسی را به
مراکز مجری دوره های علمی-کاربردی
محول می نمایدکه این مهم مزایای عمده
ای دربردارد:
 مراکز به دلیل درگیر بودن با اجرا،بازخورد های ارزنده ای را دراختیار دارند.
 مدرسین علمی – کاربردی بهعنوان عناصر کلیدی در اجرای سرفصل
ها بعنوان عضو کمیته های علمی و
تخصصی در طراحی یا بازنگری برنامه
های درسی مشارکت مستقیم خواهند
داشت.
 دانشگاه از اصل برنامه ریزیمشارکتی بعنوان یکی از شاخص های
اساسی توسعه علمی استفاده بهینه بعمل
خواهد آورد.
برنامه های درسی سند رسمی یک
نظام آموزشی است که به عنوان انتقال
دهنده دانش و اطالعات و فراهم سازی
زمینه رشد و کسب مهارتهاست و بسیار
مهم تلقی می شود .بر این اساس توجه
به کیفیت آنها امری ضروری در آموزش
عالی به ویژه نظام آموزش های علمی -
کاربردی است .لذا دانشگاه جامع علمی
کاربردی همواره تالش دارد بعد از چند
دوره پذیرش و اجرای آنها « ،مساله
بازنگری » را جزء فرآیند های تخصصی و
کاری خود مورد توجه قرار دهد.
به همین دلیل نوشتار ذیل در زمینه
بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی
تهیه شده است که ضرورت دارد در ادامه
به تفاوت آموزش های علمی کاربردی با
آموزش های مرسوم دانشگاهی پرداخته
شود.

تفاوت آموزش های عالی مهارتی
با آموزش های مرسوم دانشگاهی
صرف نظر از یکسان بودن و مشابهت
مقاطع برخی مقاطع تحصیلی ،تفاوت
های عمده ای بین نظام آموزش
مرسوم دانشگاهی (آکادمیک)که توسط
دانشگاههای دولتی و غیر دولتی به اجرا
در می آیند با نظام آموزش عالی مهارتی
که توسط ساختارهای آموزشی تحت
نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی
اجرا می شوند وجود داردکه در ذیل به
تعدادی از تفاوت های مهم اشاره می
شود:

 .1اولین تفاوت شاخص در فرایند
نیازسنجی آموزشی است ،پذیرش برای
دوره های مرسوم دانشگاهی معموالً
براساس تقاضای دانشگاهها وبا هدف
پاسخ به تقاضای آموزش اجتماعی صورت
می گیرد لذا هیچگونه هدف اشتغال به
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عنوان هدف اصلی بر آنها مترتب نیست.
اما نیازسنجی آموزشی در نظام آموزش
عالی مهارتی بعنوان یک هدف اساسی
براساس نیازسنجی و نیازآفرینی دربخش،
محصول و تولیدات غالب بخش ونیاز
بازارکاروجامعه صورت می پذیرد وبه
محض مرتفع شدن این نیاز از اجرای
دوباره یا چندباره یک دوره توسط دفتر
گسترش آموزش عالی مهارتی دانشگاه
جامع علمی-کاربردی ممانعت بعمل می
آید.
 .2دومین تفاوت فاحش با وجود مشابه
بودن عناوین برخی از برنامه ها  ،تفاوت
در محتوای برنامه های درسی مصوب این
دو نظام است .محتوای آموزشی برنامه
های درسی دوره های مرسوم دانشگاهی
موضوع محور است اما محتوای آموزشی
برنامه های درسی دوره های آموزش عالی
مهارتی شغل و حرفه محور است.
 .3تفاوت شاخص سوم اینکه ،در
برنامه های درسی نظام آموزش عالی
مهارتی با اتکای به پرکردن گپ و خالء
بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
دانش ومهارت منابع انسانی ،حتی
االمکان سعی می شود از زیاده آموزی و
یا کم آموزی که از شاخصه های اصلی
آموزش کالسیک دانشگاهی است پرهیز
شود .لذا محتوای آموزشی و مهارتها در
قالب حداقل  60درصد مهارتی ،کاربردی
 ،شغلی و حداکثر  40درصد دانشی،
طراحی می شوند ،این مساله در نظام
آکادمیک دقیقاً عکس مساله است.

با حداکثر استفاده از مشارکت متخصصین
شغلی ،متخصصین دانش ،مدرسین علمی
– کاربردی و پژوهشگران وبرنامه ریزان
درسی مهارتی تهیه یا بازنگری می شوند.
براین اساس کمیته های علمی–
تخصصی برنامه ریزی درسی با حضور
متخصصان حرف ومشاغل حوزه ذیربط،
مدرسین با تجریه و متخصص مرکز،
مدیران ومتولیان تشکل های غیر دولتی
تشکیل و بازنگری کاردانی و کارشناسی
حرفه ای آغازمی گردد.
در نشست تخصصی کمیته ها برای
بازنگری یک برنامه درسی شاخص ها و
معیارهای ذیل مد نظر قرار می گیرند:
 .1تعداد پذیرفته شدگان و ثبت نام
شدگان این رشته ها در سه سال گذشته
 .2بازخورد های حاصل از اجرای این
برنامه ها توسط مدرسین
 .3تغییرات حاصل شده در حرف
ومشاغل حوزه ذیربط
 .4نیازهای دانشی و مهارتی فعلی
وآتی بازار تولیدات
 .5عالئق و مباحث روان شناختی
مخاطبین به این دوره ها
 .6فناوری های جدیدی که در حوزه
برنامه درسی ذیربط ایجاد شده اند.
همچنین در کمیته های تخصصی بر
اساس معیارهای فوق روی تعداد برنامه
های درسی ،به صورت رشته مجزا یا با
گرایش نیز بحث و تبادل نظر به عمل
آمده و تصمیاتی اتخاذ می گردد.

 .4چهارمین تفاوت شاخص این
دونظام نحوه و فرایند طراحی برنامه های
درسی است .با عنایت به موضوع محوری
بودن نظام مرسوم دانشگاهی ،برنامه های
درسی دانشگاهها صرفاً براساس ساختار
دانش تخصصی ،توسط متخصصان
دانشگاههای دارای هیات امنا ،تهیه و
در شورای گسترش آموزش عالی وزارت
علوم ،تحقیقات وفناوری به تصویب
رسیده واجرایی می شوند .حال آنکه،
در نظام آموزش عالی مهارتی با عنایت
به شغل و حرفه محور بودن آموزش ها،
انجام ،برنامه درسی با استفاده از آنالیز
شغل و وظیفه در کارگروه ها یا کمیته
های علمی -تخصصی برنامه ریزی درسی
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فناوری و فرهنگ (بخش نهم)

تاثیر فناوری در تغییرات اندیشه
تكنولوژي و تكنيك هاي به كارگيري
ابزار همواره نقش مهمي در تحوالت
زندگي بشر داشته است.گاه تحوالت
تكنولوژيك چنان زندگي بشر را تحت
تاثير قرار مي دهد كه برخي از متفكران
و جامعه شناسان اساس تاريخ بشريت را
بر اساس نوع ابزاري كه توليد كرده طبقه
بندي مي كنند.
اما انقالب تكنولوژيك جرياني است
كه از دو قرن پيش تاكنون دگرگونيهاي
عميقي در دنيا به وجود آورده است.
جريان صنعتي شدن  ،رشد شهرنشيني،
افزايش توليد  ،گسترش وسايل ارتباطي
و  ...تنها جلوه هاي خارجي يا پديده هاي
ظاهري انقالب صنعتي محسوب مي شوند.
زندگي خانوادگي ،زندگي مذهبي،
ادبيات ،هنر ،ايستارهاي سياسي و غيره
 ،همه و همه عميق ًا و سريع ًا درمدت زمان
كوتاهي دستخوش دگرگوني قرار گرفته
اند و هنوز نيز هم انقالب تكنولوژيك
ادامه دارد :جامعه روستائي را دگرگون
مي سازد ،فرهنگهاي سنتي كهن را از هم
مي پاشد و راه توسعه اقتصادي  ،اجتماعي
وسياسي را براي كشورها مي گشايد .از
طرف ديگر وسايل ارتباط جمعي بر زندگي
خصوصي و كانون هاي خانوادگي ما مسلط
و چيره شده است وبزودي نيز سيستمي
قوي از ماهواره ها كره خاكي را احاطه
خواهد كرد كه در قالب شبكه اي وسيع از
ارتباط راه دور نه فقط به ما امكان تماس
فوري با ساير نقاط زمين را مي دهد  ،بلكه
اطالعات مختلفي را هم مي تواند دراختيار
ما بگذارد .بنابراين انقالب تكنولوژيك به
اين زودي پايان نخواهد گرفت و ادامة
آن اجتناب ناپذير است ( .اينترنت و تغيير
فرهنگی ،هلن صديق بنای ، ١٣٨٥ ،مرکز تحقيقات
و مطالعات رسانه ای روزنامه همشهری )
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امروزه با توجه به فن آوري هاي نوين،
به جرأت مي توان گفت كه جوامع بشري
بصورت روزانه با هم درارتباط هستند و
همين رابطه نزديك باعث شده تا سبكها و
روش هاي زندگي جديد با شتاب بيشتري
در سطح دنيا در حال چرخش و تغيير
باشد در حال حاضر با پيشرفت ارتباطات
 ،جوامع دستخوش تغييرات بسياري شده
اند و رسانه هاي همگاني مانند تلويزيون
 ،ماهواره و حتي اينترنت در سطح جامعه
جايگاهي را دارند كه پيش ازاين كسي
تصور آن را نداشت.
رسانه هايي چون تلويزيون و ماهواره
بيش از ساير ابزارهاي رسانه اي ،در اين
تاثير گذاري نقش دارند .اين نوع رسانه
هاي جمعي طي چند دهه گذشته توانسته
اند بينندگان زيادي را به سوي خود جذب
كنند و در نتيجه موضوع سبك زندگي نيز
خواه ناخواه با آنها پيوند تنگاتنگ پيدا كرده
است .چنانكه بسياري از انديشمندان عصر
ما ،وسايل ارتباط جمعي را حتي محور
شكل دهي به انديشه مي دانند« .مارشال
مك لوهان» نظريه پرداز معروف معتقد
است كه هر كس وسايل ارتباط جمعي را
در اختيار داشته باشد ،فرهنگ عام را تحت
نفوذ دارد.
وي گفته است كه اگر ارشميدس
دانشمند يوناني نقطه اتكايي مي خواست تا
جهان را دگرگون كند  ،من رسانه ها را مي
خواهم تا جوامع را دگرگون سازم !
رسانه ها  ،داراي اثرات وسيع و گوناگوني
هستند ،از قبيل تاثيرات رواني ،تاثيرات
سياسي ،تغيير عقايد ،ارزش ها ،مهارت ها و
سليقه ها و دركل تغيير سبك زندگي.
امروزه رسانه هاي همگاني نفوذ قدرت
فرهنگي را شتاب و تنوع فراواني داده اند.
«آنتوني گيدنز» جامعه شناس انگليسي در
همين زمينه مي نويسد« :ظهور تلويزيون
بر الگوهاي زندگي روزانه به شدت تاثير
گذارده است؛ لذا افراد ،رسانه ها را در حكم
يك همراه و مشاور امين بر مي گزينند واز
او حرف شنوي دارند .تماشاي تلويزيون به
دو گونه هدفمند و غير هدفمند تقسيم
مي شود و آنها كه بدون هدف به تماشاي
تلويزيون مي نشينند ،دلبستگي بيشتري به
آن دارند و بيشتر هم تحت تاثير قرار مي
گيرند اينكه مردم چگونه اوقات فراغتشان
را سپري كنند ،چيدمان منزلشان چگونه

باشد ،قرارهاي گفتگو را در كجا برگزار
كنند و يا سفر را كجا و با چه كساني بروند.
واقعيت اين است كه رسانه ها مي توانند
در دراز مدت ساختارهاي ارزشي جامعه را
بسازند يا دگرگون كنند؛ چراكه تاثير پديده
اي مثل تلويزيون و برنامه هاي ماهواره اي
بر افكار عمومي و تغيير نگرش افراد به
مسايل اجتماعي و فرهنگي از ديگر رسانه
ها وسيعتر و عميق تر است.
تلويزيون بسرعت مي تواند طيف وسيعي
از اعضاي جامعه را تحت تاثير قرارداده و
موانع زماني و مكاني را برطرف كند و امواج
خود را حتي به دورترين نقاط كشور ارسال
دارد و براي دريافت پيام هايش نيازي به
سوادخواندن و نوشتن مخاطب ندارد.
درنتيجه مي تواند براي بخش وسيعي از
اعضاي جامعه در حال توسعه ،نقش يك
آموزشگاه موثر را ايفا كند.
تلويزيون در حوزه زندگي خصوصي
مردم ،بخش اعظم لحظه هاي زندگي افراد
را به خود اختصاص مي دهد .به عالوه چون
اين رسانه به صورت شفاهي و عيني با
مخاطبان ارتباط برقرار مي كند ،تاثير آن از
لحاظ رواني عميق است.همچنين استفاده از
اين وسيله ارزانتر و ميسرتر است .تلويزيون
با ارائه تصوير ،جاذبه بيشتري دارد و سيل
اطالعاتی كه از سوي برنامه هاي تلويزيون و
شبكه هاي ماهواره جاري مي شود بتدريج،
جامعه را در خود غرق مي كند و افراد هم
كه خواه ناخواه ،در اين جو اطالعاتي تنفس
مي كنند از آن تغذيه مي شوند و به مرور
در جريان مسير ايجاد شده قرار مي گيرند.
در بسياري از جوامع مردم در تماس با
رسانه هاي ديداري و شنيداري مثل ماهواره
بدون توجه به تعلق خاطر فرهنگ ملي خود
صرفا دريافت كننده محصوالت فرهنگي
هستند .به همين دليل ،ماهواره به غرب اين
امكان را مي دهد كه از مسيري كوتاه وكم
هزينه و با هدف قرار دادن مباني ارزشي و
فرهنگي جوامع ديگر ،آنها را درحالت انفعال
و بي تفاوتي قرار دهد.
انسان هزاره سوم محكوم به استفاده
ازانواع فناوري هاست .كامپيوتر ،موبايل،
تلويزيون . .... ،اما همه فناوري ها لزوما قابل
لمس نيستند .فرهنگ و سبك زندگي از
اين جمله است .آپارتمان نشيني ،آرايش
در خيابان و مكان هاي عمومي و  ...آدمي
به اين كاالها و روش هاي مدرن به قدري
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توجه كرده ،كه درسبك آن غرق شده است
به نحوي كه دو نكته مهم درباره آ نها را،
هرگز احساس نمي كند .اول اين كه ،اين
پديده جوان و نوظهور است و كمتر از نيم
قرن از عمر آن نمي گذرد و هر ايدئولوژي
كه در پشت آن زندگي است در تالش مي
باشد تا تفكر خويش را غالب كند .دوم،
ورود هر يك از رو شها و تكنولوژي هاي
فوق ،تغييرات بنياديني در زندگي ،احساس،
تفكر ،شيوه زيست و فرهنگ انسان امروزي
بوجود آورده كه بيشترين تاثير و تغيير را
درجوانان ايجاد كرده است .پيام مي دهد و
فهم پيام را نيز آسان مي كند( .داللی)١٣٧٥ ،
رسانه های نوین چیست؟
در دوران معاصر رسانههای نوین
( )New mediaشامل شبکههای
اجتماعی مثل فیسبوک ،توییتر و گوگل
پالس و شبکههای اجتماعی تخصصی نظیر
 Linkedinمی باشد.
رسانههای جدید ویژگیهایی دارند که
بر خالف رسانههای الکترونیک ،مثل رادیو
یا تلویزیون ،رسانههایی هستند که بر بستر
اینترنت و در مواردی ،ماهوارهها بار میشوند
و در آن بستر ،به کاربران خود خدماتدهی
میکنند .برای استفاده از این رسانههای
نوین ،عم ً
ال باید امکانات زیرساختی باشد؛
چه سختافزاری و چه نرمافزاری که بتوان
از ظرفیتهای این رسانهها به شکل مناسب
استفاده کرد .اینترنت و نسلهای بعدی آن،
که امروزه از آنها به عنوان وب  ،1وب ،2
وب  3و حتی وب مفهومی یاد میشود،
همگی بر بستر اینترنت هستند.
سختافزارهایی که جدیدا ً ما شاهد آن
هستیم ،مثل تلفنهای همراه هوشمند
یا تبلتها و سایر ابزارهای همراه ،تقریباً
بدون اینترنت بیمعنا هستند .اگرچه یک
سری امکانات را بدون اتصال به اینترنت
در اختیار صاحبان خود قرار میدهند ،اما
اساساً با اینترنت معنا پیدا میکنند .به
هر حال ،همهی رسانههای نوین (New
 )mediaبر بستر اینترنت معنادار
میشوند .اینترنت نسلهای مختلفی را
پشت سر گذاشته است؛ از سایتهای
اینترنتی و سرویسهایی مثل ایمیل و سایر
خدمات الکترونیک تا نسلهای بعدی آنها
که به وبالگها رسیدیم و سپس نوبت به
شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک ،توییتر
و گوگل پالس و شبکههای اجتماعی
تخصصی نظیر  Linkdinرسید.
شبکه اجتماعی فیس بوک با یک
میلیارد کاربر اعالم کرد که برگزاری جام
جهانی  2014در برزیل به بزرگترین رویداد
در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
به گفته فیس بوک ،بیش از 350

میلیون کاربر این شبکه اجتماعی در سراسر
جهان در فعالیتهای مرتبط با جام جهانی
از جمله ارسال نظر ،الیک ،پست و غیره
مشارکت داشتهاند که تاکنون بیسابقه
بوده است .تاثیر تبلیغات انجام شده بر روی
یوزپلنگ آسیایی در جام جهانی برزیل در
راستای حساسیت سازی و آگاهی رسانی
به صورت گسترده به ویژه در داخل کشور
بوده است .یکی از آثار این اقدامات نیز در
پیام رئیس جمهور به بازیکنان تیم ملی
مشخص شد که ایشان بازیکنان تیم ملی
را یوزپلنگان ایرانی خواندند .محافظت از
حیوانات از جمله موضوعاتی است که در
دنیای مجازی بسیار بدان پرداخته شده
است .وب سایت های خاصی طراحی و
ایجاد شده و این امکان فراهم آمده که
کسانی که مایل به داشتن حیوان خانگی
یا اهدای کمک مالی برای نجات حیوانات
هستند ،از طریق اینترنت اقدام نمایند.
امروز مشارکت در اقدامات خیرخواهانه
بسیار آسانتر شده است .چرا که افراد می
توانند به کمک فناوری و تنها با یک کلیک
در راهی که بدان عالقه و باور دارند ،با
دیگران سهیم باشند .این امر با توجه به
اقبال گسترده نسل جدید از اینترنت ،بسیار
کارگشا بوده و به ویژه در موفقیت شکل
نوین تبلیغات خدمات عمومی نقش مهمی
ایفا می کند.
نکته مهم-1 :تبلیغات خدمات عمومی
در فضای وب ،دامنه خود را بسته و محدود
نکرده و به موضوعاتی پرداخته است که در
همه جوامع از اهمیت بسیاری برخوردارند.
 -2فراگیر و ارزان بودن اینترنت این امکان
را ایجاد می کند که این نوع تبلیغات نسبت
به تلویزیون با سهولت بیشتری منتشر شده
و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
اتفاقی که امروز شاهد وقوعش هستیم،
نفوذ و گسترش فناوری و دستاوردهای
آن در همه ابعاد زندگی است .حتی
مقوله ای مانند تبلیغات خدمات عمومی
نیز که موضوعی عام المنفعه است ،نیز از
این جریان شتابنده تاثیر پذیرفته و دچار
تحول گشته است .در سایه وسعت دامنه
و جذابیت فضای مجازی ،مردم در سرتاسر
جهان می توانند در مورد موضوعاتی که
ارتباط مستقیم با جامعه و زندگی آنان پیدا
می کند ،با هم اطالعات رد و بدل کنند،
گفتوگو و چاره جویی کنند و یا مبلغی
برای یک کار خیر اختصاص دهند .پیشرفت
فناوری برای تبلیغات خدمات عمومی
پدیده خجسته ایی است( .نشریه مطالعات
رسانه های نوین  ،ص ) 25-15
آشنایی با جامعه اطالعاتی
جامعهای را که در آن کیفیت زندگی،
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گستره دگرگونی اجتماعی ،و توسعه
اقتصادی بهگونهای روزافزون به اطالعات و
بهرهوری از آن متکی است جامعه اطالعاتی
( )Information Societyمیگویند.
در این جامعه ،استانداردهای زندگی
و الگوهای کار و فراغت ،نظام آموزشی ،و
فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی از پیشرفت
اطالعات و دانش فنی تأثیر میپذیرد .نشانه
این امر ،تولید رو به گسترش کاالها و
خدمات مرتبط با اطالعات و اشاعه آنها از
طریق حلقه گستردهای از رسانهها ،بهویژه
فنآوریهای چندرسانهای الکترونیکی ،و
بهطور کلی غلبه فنآوری اطالعات در امر
ذخیره ،پردازش و انتقال اطالعات است.
جامعه اطالعاتی جامعهای وابسته به
خدمات اطالعاتی رسانههای همگانی است
و با آهنگی سریعتر از دیگر جوامع و با
سلطه بیشتر بر اندوختههای علمی و تجربی
پیش میرود .در چنین جامعهای ،ارتباطات
عامل واقعی انتقال برای ایجاد تحول در
افراد بهمنظور دستیابی به اطالعات است و
ارزشهای اطالعاتی عامل تعیینکننده در
توسعه جامعه محسوب میشود.
تاریخچه:
از دهه  1970در غرب ،به ویژه در
کشورهای پیشرفته ،تحول عظیمی در
حوزه اطالعرسانی صورت گرفته است.
در دهه  1980رایانه وارد کارخانهها و
ادارات شد ،تشکیالت اقتصادی دارای
بخش اطالعرسانی گردید و دادوستدهای
جهانی بهصورت شبانه روزی از طریق
شبکههای ارتباطی سرعت بیشتری یافت.
در دهه  ،1990افراد با ساعات کار کمتر،
بازدهی بیشتری را ارائه دادند و کارهای
اداری بهسمت بینیازی از کاغذ پیش رفت
(.)23:3
الوین تافلر ( )Alvin Tofflerدر
کتاب موج سوم ،تمدن بشر را متأثر از سه
موج عمده دانسته است که با هر موج تاریخ
تمدن وارد فصل نوینی میشود .اکنون ،با
شکوفایی صنعت الکترونیک و رایانه ،بشر
وارد عصر اطالعات شده است.
در دوران حاضر ،عامل رشد اقتصادی؛
سرمایه ،نیروی انسانی ،یا مواد خام نیست
؛ بلکه دانش و اندیشههای جدید است .به
همین سبب ،بسیاری از صاحب نظران بر
این باورند که جامعه جدید با جامعه صنعتی
تفاوتهای آشکار دارد و برخی آن را جامعه
فراصنعتی نام نهادهاند( .بهشتی)1373 ،

ادامه دارد ...
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ُجستاری در تاریخ صدر اسالم؛
بررسی اجمالی بروز اختالف وچند دستگی
در امت اسالمی (بخش سوم)

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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حجةالوداع تا آخرین لحظات عمر
ّ )2
پیامبر(ص)
سال دهم هجری سالی بود که جبرئیل(ع)
پیامبر(ص) را از پایان عمرش خبر داد و از
جانب خداوند ،آن حضرت را مأمور انجام فریضة
حج و فریضة والیت نمود (مجلسی.)1392 ،
ّ
ابالغ فریضة حج جز در حج امکانپذیرنبود؛
زیرا دستورها و احکام الهی حج باید در حین
مناسک حج آموزش داده شود ،ا ّما اینکه ابالغ
والیت در موسم حج چه جایگاهی دارد ،باید
پذیرفت که این بهترین تدبیر الهی بود در
جمعیت بسیاری از مسلمین در
هنگامی که
ّ
یک زمان و یک مکان ،آن هم حین اَعمال
حج در م ّکه اجتماع میکنند ،امر والیت به
ا ّمت اسالم ابالغ شود؛ زیرا هر حاجی مبلّغ
دیگری برای ابالغ این پیام خواهد شد و
بهترین سوغات حاجی برای خانواده ،دوستان
و اطرافیان خود بیان وقایع پیش آمده در سفر
است.
پیامبر(ص) در میان انبوهی از مسلمانان
مراسم را آغاز فرمودند و در عرفات و مِنی،
مقدمة ابالغ
هنگام طواف سوار بر قصواء،
ّ
والیت را آغاز کردند و در عرفه خطبة نسبتاً
طوالنی ایراد فرمودند که در اواخر آن حدیث
معروف ثقلین است « :هان! ای مردم! در
سخنان من د ّقت کنید و بیندیشید .من در
میان شما دو چیز گرانبها به جا میگذارم که
اگر به آنها چنگ بزنید ،هرگز گمراه نمیشوید
و نمیلغزید :یکی کتاب خدا و دیگری عترت و
اهل بیتم .آن دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا
َس ِر حوض به من رسند» (همان).
منافقان با شنیدن این پیامها مرحلة جدید
اقدامهای خود را آغاز کردند .آنها به چیزی
جز نیل به هدف فکر نمیکردند و برای نیل
به آن هیچ محدودیّت و مانعی را پس از
ایراد سخنان شفّاف پیامبر(ص) برنمیتافتند.
پس از ایراد خطبه در عرفه ،عزم ایشان برای
برچیدن وصایت و خالفت علی(ع) راسختر
گردید .پنج نفر از ایشان در کعبه گرد هم
آمدند و عهدنامهای تنظیم کردند و بر سر آن
میثاق بستند و تا پای جان هم َق َسم شدند.
این عهدنامه همان صحیفة ملعونه است که
پیشتر شرح آن آمد و حضرت علی(ع) آن را به
ُرخ برخی از منافقین میکشید (هاللی ،ج.)2
اصحاب این صحیفه عبارت بودند از :خلیفۀ
جراح ،سالم و عثمان،
ا ّول و دوم ،ابوعبیدة ّ
و مفا ّد آن این بود که علی را از رسیدن به
خالفت منع و خالفت را بین خودشان حفظ

کنند .برای همین بود که ُع َمر در هنگام مرگ
جراح و سالم ،موالی حذیفه،
از فقدان ابوعبیدة ّ
تأسف میکرد و میگفت« :اگر ایشان
اظهار ّ
زنده بودند ،بیشک خالفت را به آن دو واگذار
میکردم» (جوهری .)1413 ،در تعیین ُع َمر
به عنوان خلیفة دوم هم این جریان آشکار
میشود .ابوبکر هنگام مرگ ،عثمان را طلبید
الرحیم .این
الرحمن ّ
و گفت بنویس« :بسماهلل ّ
آن چیزی است که ابوبکر بن أبیقحافه به
وصیت میکند .ا ّما بعد ...در اینجا
مسلمانان
ّ
ابوبکر بیهوش شد ،عثمان نوشت :ا ّما بعد ...من
بر شما ُع َمر بن ّ
خطاب را خلیفه قرار دادم و از
خیر شما کوتاهی نکردم و چون ابوبکر به هوش
آمد ،گفت :بخوان .عثمان نوشته را خواند.
ابوبکر گفت :اهللاکبر! ترسیدی مسلمانها بعد
از من گرفتار اختالف شوند؟ بله ،همین را
میخواستم بگویم» (عسکری.)1388 ،
در زمان مرگ ُع َمر ،او نیز شورا را طوری
ترتیب داد که عثمان برای خلیفه شدن رأی
بیاورد .این شواهد تاریخی به واسطة اهل س ّنت
نیز نقل گردیده است و هیچ گونه جایی برای
انکار برایشان وجود ندارد .ایشان بعد از هم َق َسم
شدن با واقعة بزرگتری روبهرو شدند؛ واقعهای
نص قرآنی هم بر تأیید خالفت حضرت
که ّ
علی(ع) وارد اذهان بیش از یکصد و بیست
هزار مسلمان شده بود .اینجا بود که منافقین
برای جلوگیری از پیشرفت و استحکام پایههای
خالفت و بر باد رفتن آرزوهای بیستسالة خود
طرح قتل پیامبر(ص) را کشیدند تا اینکه در
گردنة «هرشی» دست به کار شدند و همانند
گردنة راه تبوک به مدینه ،شتر پیامبر(ص) را
دره سقوط
ب َِرمانند تا به همراه
ِ
راکب خود به ت ِه ّ
کند و باعث مرگ پیامبر شود!
این گروه نیز همان دوازده نفر و با همان
وضعیت نشان میدهد که
ترکیب بودند .این
ّ
در این مرحله ،رویارویی منافقین قریشی با
پیامبر(ص) و فرمانهای الهی آن حضرت
جدی و تا
دربارة خالفت علی(ع) یک حالت ّ
حدودی علنی به خود گرفته بود ،بهگونهای
ین
که عبداهلل بن ُع َمر میگویدُ « :ک َّنا نُخَ ِّی ُر ب َ َ
اس فِی َز َمن ال ََّنب ِِّی َف ُّنخَ ِّی ُر اَبَابَک ٍر :...در زمان
ال َّن ِ
پیامبر(ص) میان مردم برمیگزیدیم ،پس
ابوبکر را برگزیدیم» (بخاری .)1401 ،در جای
ُول َو َر ُس ُ
دیگر میگویدُ « :ک َّنا نَق ُ
ول اهللِ(ص)
عد ُه أَبُوبَک ٍر :...ما
ب
(ص)
َح ٌّی :أَفضَ ُل أُ َّم ِة نَب ٍِّی
َ َ
میگفتیم که بهترین فرد ا ّمت پیامبر بعد از او،
ابوبکر است ،در حالی که پیامبر هم زنده بود»
(سجستانی ،بیتا).
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خالصة فحوای این روایات آن است که
قبل از رحلت پیامبر(ص) جنگ نرمی در
سطح جامعة مدینه شکل گرفته بود ،چون
بعد از ورود منافقین به مدینه ،اصحاب
صحیفه در کعبه و در منزل ابوبکر جلسهای
منعقد کردند و حاضران در آن جلسه،
امیه؛ مانند
َمد ُع ِوینی بودند از بزرگان بنی ّ
معاویة بن أبیسفیان ،عکرمة بن أبیجهل،
أمیه و دیگران مانند بعضی از
صفوان بن ّ
جمعیت آنان
که
اشعری
ابوموسی
انصار و
ّ
به بیش از سی نفر میرسید .از ویژگیهای
این افراد آن بود که ایشان اَشراف و ا ُ َمرای
قبیلههای خود و در نتیجه ،تأثیرگذار در
جوششهای اجتماعی بودند و دو نفر از
همسران پیامبر نیز که ُع َمر نام آنها را نزد
عباس فاش ساخته بود ،جاسوسهای این
ابن ّ
تشکیالت در خانة پیامبر(ص) بودند .در این
نشست ،صحیفة دوم ،نوشته شد که متن
آن در بخش پیشین آمد .بیعت با علی(ع)
عملیات آمادهسازی
در غدیر شکسته شد و
ّ
جامعة مدینه آغاز گردید .زمزمة برتری
ابوبکر و آزادی در اینکه خلیفه از هر تیره و
طایفهای میتواند باشد ،بلند شد .بنابراین،
ج ّو ناآرامی در مدینه پدیدار شد .در این
موقع بود که پیامبر(ص) برای مقابله با این
بُحران و دفع خطر ،دستور تشکیل سپاهی
را به فرماندهی اُسامةبن زید برای جنگ
مقابل رومیان صادر فرمود .پیامبر(ص) تمام
منافقین و اعوان و انصار آنان را که رقم آنان
را تا چهار هزار نفر اعالم کردهاند ،داخل
این سپاه کرد (عسکری )1387 ،و فرمان
حرکت داد و چندین بار فرمود« :خداوند
لعنت کند هر کس را که از حضور در سپاه
اُسامة تخلّف ورزد» (جوهری.)1413 ،
تشکیل این سپاه در هفتة آخر عمر
پیامبر(ص) با کار شکنیهای منافقین
همراه بود .منافقین در این مرحله به
صورت رسمی و علنی رو در روی پیامبر
قرار گرفتند و بهانههای بسیاری برای
همراه نشدن با این لشکر و نرفتن زیر
پرچم اُسامة بن زید آوردند ،ا ّما پیامبر(ص)
با قدرت تمام ایشان را وادار کردند که با
این لشکر از مدینه خارج شوند و هر که
را از این امر تخلّف کرد ،لعن فرمود .این
شر و خنثی
تدبیر پیامبر(ص) برای دفع ّ
شدن میثاق ایشان برای غصب خالفت بود،
تا مدینه از وجودشان پاک گردد (همان)
و خالفت حضرت علی(ع) بعد از رحلت
ایشان تثبیت گردد .در اینجا ارتباط میان
دو همسر پیامبر و پدرانشان این تدبیر
پیامبر(ص) را خنثی نمود .ایشان در شب
قبل از رحلت ،با اصحاب خود از لشکر اُسامة
خارج ،سپس مخفیانه وارد مدینه شدند و
در یک ارتباط دوطرفه با دخترانشان منتظر
فرصت برای انجام کارهای الزم شدند .یکی

مهم ایشان ،نماز ابوبکر در محراب
از کارهای ّ
پیامبر(ص) بود که عایشه او را خبر کرد و
به او گفت این بهترین فرصت برای توجیه
اقدام فردای توست .پس بشتاب و از این
فرصت بهرة الزم را ببر .پیامبر(ص) برای
خنثی کردن توطئة ایشان با سختترین
عباس
شرایط ،بر روی دوش علی(ع) و ابن ّ
در مسجد حاضر شد .ابوبکر را کنار زد و
خود در حالت نشسته نماز جماعت را
با مسلمین اقامه فرمود و بر پایینترین
پلّة منبر نشست و سخنانی ایراد فرمود.
این سخنان ،آخرین سخنان پیامبر(ص)
در مسجد و در جمع مسلمانان بود .اگر
توجه شود،
کمی با د ّقت به این خطبه ّ
این درک حاصل میشود که پیامبر(ص)
نوید دوران سیاهی را میدهد .پیامبر(ص)
هشدار بزرگی را به مردم میدهد و با آن
حال تب و مریضی ،بار دیگر حدیث ثقلین
را تکرار و به مردم میفرماید« :مبادا مانند
بنیاسرائیل که بر َس ِر جانشین موسی(ع)
اختالف کردند ،اختالف کنید! مبادا بر َس ِر
حوض از شما بپرسم چرا بر َس ِر دو ثقل
که در میان شما خلیفه قرار دادم ،اختالف
نمودید!  ...و باألخره هشدار پیامبر(ص) بر
ارتداد ا ّمت بود (مجلسی .)1392،آخرین
پردة توطئة مرحلة دوم از جانب منافقین
در خانة پیامبر(ص) اجرا شد و آن هنگامی
بود که پیامبر(ص) بعد از آمدن از مسجد به
خانه فرمود :قلم و کاغذی بیاورید تا برایتان
مطلبی را بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه
نشنوید و اختالف نکنیدُ .ع َمر که ریاست
و کیاست این تشکیالت بر عهدهاش بود
و تمام امور را اداره و مدیریّت میکرد ،با
گروهی از منافقین در آنجا حضور داشت.
بالفاصله برخاست و با جملة سخیفی مانع
از این کار شد .او گفت « :این مرد هذیان
میگوید! کتاب خدا ما را کافی است!»
(هاللی.)1416 ،
پیامبر چه میخواست بگوید که از نظر
ُع َمر الزم نبود و کتاب خدا کفایت میکرد؟!
مطلب این نوشته همان چیزی بود که
تشکیالت منافقین قریشی به خاطر آن
مدتها بود تالش میکردند و با توطئههای
ّ
پیدرپی سعی در نابودی آن داشتند .برای
قیت در ممانعت آن ،حتّی از ُکشتن
مو ّف ّ
پیامبر (ص) نیز اِبایی نداشتندْ .
حال ا ّولین
قیت با عمل ُع َمر در پیش روی
جوانة مو ّف ّ
مسلمانان ،در محضر پیامبر(ص) و اهل بیت
او (ع) بر شاخة آرزوهایشان پدیدار گشت.
پس از این واقعة جبرانناپذیر ،پیامبر(ص)
رحلت فرمود ،در حالی که ُع َمر برای رسیدن
قیت بزرگی
به هدف شوم خود صاحب مو ّف ّ
مدت،
شده بود .توطئههای ایشان در این ّ
یعنی از غدیر تا رحلت پیامبر(ص) ،مثمر
ثمر واقع شده بود و ایشان منتظر فراهم
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آمدن زمینه برای اجرای آخرین مرحلة
توطئة خود شدند که همان غصب خالفت
بود.
 )3بعد از رحلت پیامبر(ص)
یکی از برنامههای منافقین برای رسیدن
به هدف خود ،ایجاد زمینه برای باور مردم
بود ،به صورتی که ابتدا با جعل حدیث از
پیامبر(ص) شایعه کردند که پیامبر(ص)
فرموده است نب ّوت و خالفت در یک جا
جمع نمیشود و خداوند نصیب ما اهل بیت
را در آخرت قرار داده است (هاللی.)1416 ،
با این شعار ،پایههای خالفت امیرالمؤمنین
علی(ع) را ُسست کردند .حاال هر گروهی
به این باور رسیده بود که خالفت به هیچ
خاصی تعلّق ندارد و این باور و تحریک
گروه ّ
بعضی از منافقین انصار که در جلسههای
توطئهچینی مأمور به این تحریک شده
بودند ،مانند ُع َویم بن ساعدة ،اسید بن
خُ ضَ یر ،بشیر بن سعد خزرجی ،باعث شد
انصار که به حقْ نقش بسزایی در شکلگیری
مدعی این
و رشد حکومت اسالمی داشتندّ ،
متوجه باشند،
خالفت شوند و بدون اینکه
ّ
بازیچة توطئههای منافقین شدند و سقیفه
توجه
را بر پا کردند .اگر با د ّقت به سقیفه ّ
اهمیت به دست میآید
شود ،این نکتة حائز ّ
که در تمام جریان سقیفه ،بحث و گفتگو
پیرامون لیاقت و برتری انصار نسبت به
دیگر گروهها بود .اگرچه سعد بن عبادة به
معرفی شد ،ا ّما
عنوان نامزد رهبری و خلیفه ّ
هیچ بیعتی واقع نشد .وقتی جلسه خوب
آماده شد ،عوامل منافق انصاریُ ،ع َمر را
که منتظر ایشان بود ،خبر کردند (طبری،
 .)1363او هم مخفیانه ابوبکر و ابوعبیدة
جراح را خبردار کرد و وارد سقیفه و داخل
بحث و گفتگوی ایشان شدند .در تاریخ،
این نکته به صورت واضح مطرح است که
کمکم صحبت انصار برای خالفت رو به
اس
سوی حضرت علی(ع) میرود« :ا َِّن ال َّن َ
ون :إ ِ َّن َر ُس َ
وصی إِلَی
یَقُول ُ َ
ول اهلل ِ(ص) أَ َ
َعل ٍِّی(ع)( :در سقیفه) مردم میگفتند :رسول
وصیت
خدا(ص) ما را به خالفت علی(ع)
ّ
فرموده است» (جوهری .)1413 ،منذِر بن
مدعیان خالفت
أبیأرقم نیز برخاست و به ّ
گفت« :در میان مهاجر مردی هست که اگر
برای به دست گرفتن زمام امور دست دراز
کند ،کسی با او مخالفت نمیکند .منظور
علی بن أبیطالب بود»
منذر بن أبیأرقمّ ،
(یعقوبی ،بیتا).

ادامه دارد...
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همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر
 31تهران با واحد استان تهران شرق در دوره آموزشی
آشنایی با نظام علمیکاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علم 
ی
کاربردی استان تهران شرق ،دوره آموزشی
آشنایی با نظام علمیکاربردی در روزهای
سهشنبه و چهارشنبه ،مورخ ششم و هفتم آذرماه
در سالن اجتماعات واحد استان تهران شرق برای
مدرسان جدید دانشگاه برگزار گردید.
در این دوره ابتدا جناب آقای دکتر یونسی
معاون محترم علمی واحد استانی ضمن
خوشامدگویی به حضار اهمیت برگزاری دوره
را تشریح نموده و برنامههای واحد استانی
برای مدرسان دانشگاه ،از جمله برگزاری دیگر
دورههای آموزشی مصوب و همچنین طرح
پاالیش مدرسان فعال دانشگاه را بیان نمودند.
در ادامه جناب آقای جمالزاده معاون محترم
دفتر مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه با معرفی
ی کاربردی و
اساسنامه دانشگاه جامع علم 
تشریح فعالیتهای دانشگاه اهداف آموزشهای
مهارتی را بیان نمودند و با مقایسه آموزشهای
علمیکاربردی با آموزشهای رایج بر ضرورت و
چرایی تاسیس دانشگاه جامع علمیکاربردی
تاکید نمودند.
در بخش دوم این دوره آموزشی جناب آقای
شمشیری رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب
اعضای هیات علمی و مدرسین واحد استانی با
معرفی سامانههای سجاد و همآوا نحوه استفاده
از این سامانهها را برای مدرسین تبیین نمودند
و در ادامه به برخی از مهمترین دستورالعملها و
آییننامههای امور مدرسان اشاره نمودند.
در ادامه کارگاه جناب آقای دولتآبادی
مسئول حراست و جناب آقای بابایی رئیس اداره
نظارت و ارزیابی واحد استانی مالحظات حراستی
و نظارتی در امور مدرسان را برای حضار تشریح
کردند.
در بخش پایانی کارگاه تعدادی از روسا و
مدرسان باسابقه از جمله جناب آقای دکتر
علینی ،جناب آقای دکتر سلطانی ،جناب آقای
دکتر عظیمی ،آقای مهندس آریاییپور ،و جناب
آقای فراهانی به همراه تعدادی از دانشجویان
مراکز آموزش علمی کاربردی انتظارات و شرایط
پیشروی مدرسان در مراکز آموزش را بیان
نمودند .آقایان رضا سلمانی و محمدعلی آشتیانی
نژاد هم به عنوان دانشجویان برگزیده مرکز 31
برای بیان انتظارات خود به عنوان دانشجو در این
مراسم حضور داشتند.
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ـگاه
ـه نـ
ـت ماهنامـ
ـه نخسـ
ـب رتبـ
کسـ
ـمین
ـریه ،ششـ
ـش نشـ
ـش در بخـ
ـو دانـ
نـ
ـت
ـگاهی حرکـ
ـنواره درون دانشـ
جشـ
 16آذر مــاه ،روز دانشــجو بــر تمامــی
دانشــجویان عزیــز مرکــز آمــوزش علمــی
ـی
ـران گرامـ
ـر  31تهـ
ـگ و هنـ
ـردی فرهنـ
کاربـ
بــاد.

تو از تبار بهاری ،در تنت ،هزار جوانه به رویش
نشستهاند ،هزار جویبار در اندیشهات جریان گرفته است.
چینی حقیقت
تو با زبان قلم آشنایی ،تو با واژهها ،به گل
ِ
میروی .دست در دست کلمات ،پا به پای پرسشها،
کوچه گرد ناشناخته عالم میشوی؛ گاهی در قعرزمین،
گاهی در کهکشان .امروز روز توست .سرزمین علم و
آزادگی ،صالبت قدمهایت را میطلبد .امروز روز توست.
منبعrasekhoon.net :

ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت  27الی
 29آبان ماه در شهر مشهد مقدس برگزار شد .رئیس
دانشگاه علمی و کاربردی خراسان رضوی با بیان اینکه
در برگزاری این جشنواره  ۲۰واحد استانی شرکت
کرده اند ،اظهارداشت :به این جشنواره  ۹۴۶اثر به
دبیرخانه ارسال شده که  ۸۷۶اثر در حوزه های انجمن
برتر ،فعالیت های علمی خالقانه ،نشریات علمی و
دانشجویی ،مسابقات علمی ،محتوای دیجیتال و فضای
مجازی ،کتاب ،اختراع و ابتکارات ،کارآفرینی و آب و
محیط زیست وارد فرآیند داوری شده است.
تشکری افزود :در حوزه نشریه و در گروه علوم
انسانی  ۴اثر ،در گروه فنی و مهندسی  ۵اثر ،در
حوزه مسابقه و در گروه علوم انسانی  ۱اثر ،گروه فنی
و مهندسی  ۲اثر ،در حوزه محتوای دیجیتال و گروه
علوم انسانی  ۲اثر و گروه فنی و مهندسی هم  ۳اثر ،در
حوزه کتاب  ۶اثر ،حوزه اختراع  ۵اثر ،حوزه کارآفرینی
 ۸اثر و بخش ویژه شامل محیط زیست و آب هم  ۲اثر
به عنوان برگزیده انتخاب شده اند.
منبع :خبرگزاری شبستان

روز جهانی معلولین گرامی باد.
بازدیــد از موسســه خیریــه معلولیــن «بچــه هــای
آســمان» _ بــه مناســبت روز جهانــی معلــوالن/
 3دسامبر (12آذرماه)
تعدادی از دانشجویان گروه فرهنگی و روابط عمومی مرکز آموزش علمی
کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران به سرپرستی خانم صبوری مدیریت فرهنگی
دانشجویی و با همراهی استاد ارجمند سرکار خانم همتی آهویی روز دوشنبه
 12آذر ماه ساعت  15از موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان بازدید کردند.
طبق صحبتهای روابط عمومی موسسه بچه های آسمان ،حضور خیران در
کنار کودکان ،معنای زیبایی از انسان دوستی را رقم می زد.
به دلیل معذوریت اخالقی ،امکان نشر تصاویر در ماهنامه میسر نمی باشد.
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برپایی نمایشگاه کتاب و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
دفترکارآفرینی مرکز  31به مناسبت هفته پژوهش

مرکز آموزش علمی کاربردی
فرهنگ و هنر  31تهران به مناسبت
هفته پژوهش ،نمایشگاه کتاب و
نمایشگاه آثار کارآفرینی و پژوهشی
فارغ التحصیل مرکز را از تاریخ 22
آذر ماه برگزار می گردد.
نمایشگاه با همکاری خانم دکتر
حسین زادگان مدیر گروه فرهنگی
مرکز و مسئول انتشارات ققنوس
برپا شده و تا تاریخ  30آذر ماه ادامه
دارد.
محل برگزاری نمایشگاه ،سالن
قرائتخانه مرکز با حدود  200عنوان
کتاب در زمینه های مختلف فرهنگی،
عکاسی ،تاریخی ،روانشناسی ،رمان
و عمومی از انتشارات ققنوس و سایر
موسسات انتشاراتی بوده کتاب ها با
تخفیف  20الی  50درصد قابل ارائه به
دانشجویان و اساتید است.

20

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 28آذر ماه 1397

برگزاری مراسم آئینی شب یلدا
مهر رخشا نکوترين چهر است
شب يلدا تولد مهر است
این همایون شب خیال انگیز
هست درآخرین شب پاییز
بیخ و بن در حماسه گستردست
در نهادش حماسه پروردست
لفظ یلدا اگر چه سریانیست
شب مهرآفرین ایرانی ست
جشن شب یلدای  1397عصر روز دوشنبه  26آذر ماه در سالن
اجتماعات مرکز فرهنگ و هنر  31تهران برگزار و از استقبال بسیار
خوبی از سوی اساتید و دانشجویان برخوردار شد.
مراسم ساعت  16با قرائت قرآن توسط آقای ندایی آغاز شد.
پس از پخش سرود ملی ،مجری برنامه آقای علیپور ضمن خوش
آمد گویی به میهمانان ،به قرائت متن یلدا پرداخت و سپس از گروه
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موسیقی (یاسمن فخاریه ،بنیامین بشارتی ،نیکان پاشایی) و حافظ
خوانی (محیا رحیمی) دعوت به عمل آمد تا برنامه خود را اجرا
نمایند .در بخش بعدی آقایان ندایی و علی آبادی به همراه گروه
موسیقی به اجرای زنده سنتی یلدا پرداختند و پس از آن برنامه
دورهمی را با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر علینی
و اساتید محترم سرکار خانم ها مصدری و بسیجی و جناب آقای
بیرانوند با سواالت صمیمی ادامه دادند.
در این مراسم جناب آقای دکتر ابراهیمی (عضو هیأت موسس
مرکز) و اساتید محترم مرکز خانم ها دکتر شادالویی ،ریزان ،زاهدی،
همتی آهویی و آقایان امین زاده ،بیرانوند و  ...نیز در کنار دانشجویان
حضور داشتند .در خاتمه برنامه از میهمانان پذیرایی به عمل آمد و
پوشش عکس این مراسم نیز بر عهده آقای آشتیانی نژاد و خانم شیخ
بود .همچنین جا دارد از خانم زارع و آقای کریمی بابت همکاری
بسیار خوب آنها در برگزاری این مراسم تشکر نماییم.
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سنگ الجورد

این رواق نیلگون کز الژورد اندوده اند
بادگاری از فراز طارم ایوان اوست
خواجوی کرمانی
بعضی از سنگ ها که جز الینفک
از طبیعت هستند ،به دالیلی همچون
زیبایی ،کمیابی ،استحکام ،خواص،
قابلیت تراش و ...نام گوهر و یا سنگ های
قیمتی و نیمه قیمتی را به خود اختصاص
داده اند و توانسته اند ،انسان زیبا طلب
را جذب خود نمایند و به دلیل صفات
تام برده شده ،در زندگی انسان ها پویا و
ماندگار مانند.
الجورد به فارسی :الژورد (الزورد)؛
به انگلیسی Lafis-Lazuli :؛ به
فرانسه Lapis-Lazuli:؛ به آلمانی:
Lapis-Lazuli؛ به ایتالیاییLapis-
: Lazzuli؛ یکی از سنگ های نیمه
قیمتی است که از عهد باستان در ایران
شناخته شده بود .قدیمی ترین سند
تاریخی که در آن اشاره به نام الجورد
ایران شده ،کتیبه های آشوری است.
انواع الجورد را برحسب محل استخراج
نامگذاری کرده اند :بدخشی ،کرجی،
دزماری ،کرمانی( .خواجه نصیرالدین
طوسی.)87:1391
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الپیس الزولی را در دوران باستان با نام
«سافیر» (یا نام مترادف آن) می شناختند
(ازنوشته های پلینی تاریخ نگار روم باستان).
در قرون وسطی از الپیس الزولی اشیاء زینتی
بسیار ارزشمند تهیه می کردند و به صورت
پودر در رنگهای گران قیمت به عنوان مایه رنگ
استفاده می شود .این سنگ نیمه گرانبها آبی
رنگ و به همین دلیل سنگ آبی ()Bluestone
نیز نامیده شده است .الپیس الزولی سنگی(نه
یک کانی)متشکل از اوگیت ،دیوپسید ،میکا،
هوینیت ،هورنبلند ،پیریت و کانی مهم اصلی
الزوریت همراه با سودالیت( .ادیب )505:1389
سنگ الجورد سنگی حساس به محلول های
قلیایی و اسیدها است ،سختی آن بر مقیاس موس
حدود  6-5است .امروزه بیشتر از الجورد خوش
رنگ و با کیفیت که اغلب از معادن افغانستان
استخراج می گردد ،برای تراش نگین انگشتر و
آویز گردنی استفاده می شود و می توان از سنگ
با کیفیت پایین تر برای ساخت و تولید اشیاء
دکوری ،مهره ها و زیورآالت ارزان تر بهرمند شد.
دانـش باسـتانشناسـي و اطالعـات زمين
شناسي از دو معدن بدخشان و كويته نام مي
برند ،متون اسالمي وجود معـدن الجـورد در
شمال غرب ايران را تأييد مي كند .همچنين
اين كتب عالوه بر جنبه تزييني و شأن زا
بودن سـنگ الجورد ،كاربردهاي ديگر آن را در
رنگرزي پارچه ،لعاب و نقاشي ظـروف سـفالي و
خـواص درماني و پزشكي متعدد بيان مي كنند.
به عبارتي ،نگاه باستان شناسي به الجورد بيشتر
محدود به وجه شأن زا بودن و اهميت اين سنگ
نزد طبقه ثروتمند و حاكم جامعه است ،اما متون
اسـالمي نشان مي دهند الجورد در مشاغل
عاميانه اي چون رنگرزي ،سفالگري و كاشـي
سـازي كـاربرد داشته است ،طبيبـان بـراي
درمـان امـراض و التيـام درد هـاي مردمـان
جامعـه از آن اسـتفاده مي كردند .کاربرد سنگ
الجورد در مصارف مختلف و کمبود سنگهای با
کیفیت از دیرباز موجب شده که نوع مصنوعی و
یا بهسازی شده اکثر سنگها را روانه بازار کنند و
اغلب عنوان سنگ طبیعی و بدون دخالت بشر
بفروش برسانند و همین امر باعث صلب اطمینان
و عدم رضایت مشتریان خواهد شد.
یشم سبز پودر شده خاکستری مایل به قهوای
رنگ یافت شده در نونکیرشن))Nunkirchen
را با رنگ آبی پروسی رنگ کرده بعنوان الپیس
الزولی سویسی( )Swiss lapisدر بازار به
فروش می رسانند .در سال  1954میالدی
اسپینل مصنوعی که با اکسید کبالت رنگ شده
بود در بازار عرضه شد .محتویات کوچک طال در
کنار دانه های پیریت در سنگ الپیس الزولی
کیفیت رنگ آنرا باال برده و بر ارزش آن می
افزاید.
الپیس الزولی ظاهرا به شکل آزوریت
( ،)Azuritدومورتیریت (،)Dumortierite
الزولیت ( ،)Lazuliteسودالیت ()Sodalite

می تواند باشد .بدل های شیشه ای نیز از این
سنگ در بازار عرضه شده است(.ادیب)258:1369
این سنگ دارای برق شیشه ای مانند بوده و
در انواع مرغوب آن انتشار رنگ به صورت منظم
دیده می شود .ناخالصی های پیریت و شیارها
و خطوط طالیی رنگ در سنگ الجورد کیفیت
رنگ را باال برده و باعث ارزش وجلوۀ بیشترآن
می شود و دلیل دیگری بر اصالت سنگ مورد
استفاده است .الپیس_الزولی به رنگ الجوردی
آبی سیر بوده و اگر ناخالصی های آن زیاد باشد
مات جلوه گر می شود و رنگ آن مایل به زرد و
یا سبز می گردد(.موحد ابطحی)62-63 :1391،
الزم به ذکر است که جواهر در ایران از هزاره
چهارم ق.م فراوان شد و به وسیله مواد جدیدی
مانند عقیق ،فیروزه که رنگ درخشان آن ها
جذابتر بود ،مزین گردید و لذا در هزاره سوم
ق.م بود که عیالمیان مردگان خود را با جواهر
بیشتری می آراستند .مثال زیور آالت سیمین به
گردنشان می آویختند و آن را به وسیله قیر به
الجورد مرصع می کردند و نیز گوشواره هایی
از طال ،نقره ،الجورد ،عقیق و سنگ سفید می
ساختند .از میان آثار به دست آمده ،انگشتر
نسبت به سایر زیورآالت زیادتر بوده است.
(اصغرپورسارویی ،آذری؛)142:1392
وجود سنگ الجورد در ابعاد بزرگ و
درخشش شیشه ایی و زیبایی کم نظیرش،
باعث شده که از عهد باستان ،نظر حجاران و
پیکرتراشان را به سوی خود معطوف گرداند.
در کاوشهای باستان شناسی سال های اخیر،
چندین مجسمه با اشکال گوناگون که باسنگ
الجورد تراش داده اند ،بدست آمده است.
داریوش کبیر ضمن نبشته کلی که در شوش
چند سال پیش بدست آمده ضمن توصیف محل
هائی که مصالح ساختمانی را از آنجاها آورده
در خصوص سنگ الجورد می نویسد که آنها را
از مملکت سغد آورده است ولی ژنرال ساکس
در تاریخ ایران تالیف خود نوشته است که از
کوه بیکنی (کوه الجورد) بین دماوند و کاشان
رخنه سنگ الجوردی بوده که از آنجا استخراج
می کرده اند و بعدها جای آن گم شده است.
(ماهنامه آموزش وپرورش)1330:
منابع:
 .1ادیب ،داریوش .)1389(،فرهنگ جامع جواهرشناسی
جهان جواهرات ،تهران :پازینه.
 .2ادیب ،داریوش( .)1369جهان جواهرات (جلد اول
کلیات جواهر شناسی) ،شرکت فرهنگی انتشاراتی یادوارۀ
کتاب.
 .3اصفرپورسارایی ،سمیرا؛ آذری ،زهرا ( .)1392بررسی
زیورآالت زنان در ایران باستان (علمی-ترویجی)Isc/
 .4خواجه نصیر الدین طوسی( .)1391جواهر نامه به
کوشش یوسف بیک بابا پور ،چاپ دوم ،قم :مجمع ذخائر
اسالمی.
 .5ماهنامه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)
(1330خرداد) .کارهای بنگاه علمی تخت جمشید.شماره1
از39تا41
.6موحد ابطحی ،محمد .)1386(،سنگ ها و خواص
اعجاب انگیز ،چاپ هفدهم ،قم :عطر عترت.
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معرفی چند منبع روش تحقیق:
 .1روش تحقیق کیفی دکتر عباس
بازرگان
 .2نبوي ،بهروز ( )1371مقدمهاي بر
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 .3كيوي ،ريمون و كامپنهود ،لوك وان
( )1370روش تحقيق در علوم اجتماعي
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تحقيق در علوم اجتماعي :روشهاي كمي:
فنون و ابزار پيشرفته پژوهش ،جلد سوم،
تهران :نشر ديدار.
 .5بارزان ،ژاك و گراف ،هنري ف.
( )1385پژوهشگر نوين :روش پژوهش
و گزارش ،مترجمين :مجيد خيامدار و
مريم جابر ،زيرنظر :فريبرز مجيدي ،تهران:
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
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سه پایگاه  WOS ، ESTو  JCRاز معتبرترین پایگاه های علم سنجی هستند که
توسط مؤسسه اطالعات علمی  ISIتهیه و روز آمدسازی می شوند.
 .1پایگاه )Essential Science Indicators) ESI
بر مبنای دوره های زمانی  ۱۰ساله ،به ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید
علم از جمله رتبه علمی کشورها بر اساس تعداد تولیدات علمی ،تعدا کل استنادها و نسبت
استناد به تولیدات علمی می پردازد.
 .2پایگاه (Web of Science )WOS
یک فهرست ارجاعات آکادمیک آنالین است که توسط تامسون رویترز تهیه شده است
که در آن امکان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره های زمانی مختلف بر اساس
شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد .در این پایگاه هر مقاله مورد استناد قرار
گرفته ،ما را به سایر ادبیات (کتاب ،ژورنال علمی و غیره) که در حال حاضر و یا درگذشته
به این مقاله استناد کرده اند راهنمایی می کند.
 .3پایگاه (JCR (Journal citation Reprts
به ارائه گزارش های مربوط به میزان ارجاعات به نشریه ها می پردازد.
از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با دیگری
متفاوت است.
حاال  ISIبودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟
بهترین راه ،مراجعه به سایت تامسون است
/http://science.thomsonreuters.com/mjl
به خاطر داشته باشید که  ISIمحسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد!
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