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تمامی خیزشهای مردمی دانست که در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی تجلی یافته
است.

ورود حضرت امام (ره) و پیروزی انقالب ،دو روز تاریخی این ماه محسوب میشوند و

«یوم اله» نامیدن روزهای بهمن از این رو بسیار بجاست .برای خیلی از ایرانیان بهمن

ماهی است که با سرودهای حماسی ،ملی و انقالبی همراه است و با شنیدن دوباره آنها
حال و هوای انقالب مجددا تداعی میشود .تولد فردوسی شاعر بزرگ کشورمان نیز در

بهمن ،بر حماسی بودن این ماه میافزاید .امسال ماه بهمن ،ورود پر نشیب و فراز انقالب

اسالمی در چهارمین دهه حیات خود را به دنبال دارد .به همین دلیل ،رهبر معزز انقالب
با صدور بیانیهای مهم در این رابطه به فصل جدیدی از زندگی ایرانیان پرداخته و ضمن
تبیین این چهاردهه اشاره فرمودند« :انقالب اسالمی آماده تصحیح خطا های خویش است

اما تجدید پذیر نیست»

در این بیانیه ،معظم اله ،ضمن تاکید بر ترکیب تعلم و پژوهش با معنویت و اخالق،

توجه به اقتصاد ،عدالت و مبارزه همه جانبه با فساد و سایر مولفهها را مورد توجه قرار
داده و در این ارتباط بیانات مهمی ذکر فرمودند که بسیار مورد توجه آحاد مردم بویژه

جامعه علمی و پژوهشی کشور قرار گرفت.

ماهنامه «نگاه نو دانش» ضمن ارج نهادن به چهاردهه حیات و حضور انقالب اسالمی،
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شماره مجوز97/09/08/100 :

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 :محمد علی آشتیانی نژاد
سر دبیر :محسن علینی
هیأت تحریریه :علي ابراهيمي ،سيما ويسي نژاد ،علی اشرف حامدی اغول بیک ،زهرا صبوری ،الهه اله دادی
ویراستار :مریم بیژنی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست :زهرا صبوری
همکاران این شماره :سعید بیرانوند ،مریم همتی آهویی ،سید علی شهربانویی ،زینب زکریازاده خطیر ،فریبا ابوالقاسمی ،فرهاد آذرنک
عکس جلد :پیام قبادی
عکاسان این شماره  :محمد علی آشتیانی نژاد
چاپ :مرکز چاپ فرهنگ

ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

ورود آن را به فصل جدید امری مبارک میداند و این ایام را به همه دست اندرکاران نظام

علمی-کاربردی تبریک و تهنیت عرض میکند.

موفق و پیروز باشید.

بررسی تطبیقی علم النفس از دیدگاه
عرفای ایرانی ،هندی و متکلمان اسالمی
(بخش اول)

چکیده

ن َفس ،جوهری است که ذات ًا مستقل
است و در فعل نیاز به مادّه دارد و متعلق
به اجساد و اجسام است .به عبارت دیگر
جوهری است مستقل قائم به ذات خود
که تعلق تدبیری به اَبدان دارد.ابن سینا
در کتاب شفا در اثبات وجود نفس می
فرماید :نخستین چیزی که دانستن آن بر
ما واجب است؛ این است که وجود نفس
را ثابت کنیم و پس از آنکه وجود آن به
ثبوت رسید از توابع آن گفتگو کنیم.
تنها اقوام ایرانی نبوده اند که به مسأله ی
توجه و اهتمام ورزیده
نفس و شناخت آن ّ
توجه به فرهنگ
با
اند ،بلکه هندیان نیز
ّ
و آداب و رسوم-شان از روزگار کهن به
دنبال شناخت نفس و ا ِشراف بر چگونگی
عملکرد آن بوده اند.
در قرآن و کتب فلسفی -عرفانی
به ک ّرات از نفس و مفاهیم مرتبط یاد
شده است .مفهوم آنیما و آنیموس
در روانشناسی یونگ با قرین و قرینه
مطابقت دارد .باور به موجودات ملکوتی و
نفوس در آموزه های ادیان الهی به چشم
می خورد ولی وقتی پای تحلیل های عینی
به عمل می آید برخی دانشمندان وجود
و تأثیرات آن ها را باور ندارند .نتیجه ی
این امر ،انکار ابعاد گسترده ای از وجود
انسان هاست که شواهد آن در متون
دینی ،فلسفی ،عرفانی ،روانشناسی و
عصب شناسی یافت می شود .به نظر می
رسد انجام تصویر برداری از موجودات
غیر ارگانیک ،در تبدیل این واقعیات به
علم الیقین کمک کننده باشد و روش
های مستندسازی ،بتواند تح ّولی عمیق
در مدیریت روانپزشکی غربی ایجاد کند
و نگرش دینی را ابعادی نو و غیر قابل
تشکیک بخشد.
واژگان کلیدی :متک ّلمان اسالمی،
عرفای هندی ،عارفان ایرانی ،علم النفس

4

مقدمه
ّ
نَفُس ،جوهری است که «ذاتاً مستقل است و
در فعل نیاز به ما ّده دارد و متعلق به اجساد و
اجسام است .به عبارت دیگر جوهری است مستقل
قائم به ذات خود که تعلق تدبیری به اَبدان دارد .به
تصرف و تدبیر
تعبیر دیگر ،جوهری است میرا و در ّ
نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحانیت آن از
ن َفس کمتر باشد و آن واسطه ی روح حیوانی است
و آن واسطه ای دارد که قلب باشد( ».مالصدرا:1383،
ج4ص)55

 .1انواع نفس
«در نزد اسماعیلیه یکی از ارکان(،عقل ،نفس،
جد،فتح و خیال) بوده است ».انواع نفس از دید
عرفای ایرانی عبارتند از :
«.1نفس اَعلی .2نفس ا َ ّماره  .3نفس انسانی
 .4نفس بهیمی  .5نفس جزوی  .6نفس حسی .7
نفس حیوانی .8نفس متعلّم  .9نفس رحمانی .10
زکیه  .11نفس سبعیه  .12نفس ناطقه .13
نفس ّ
نفس سماویّه .14نفس عاقله  .15نفس غاذیّه .16
قدسیه  .18نفس کلّ ّیه .19
نفس فاکره .17نفس
ّ
نفس ل ّوامه  .20نفس محجوبه  .21نفس مطمئ ّنه
ملکیه .24نفس
 .22نفس معیشه  .23نفس
ّ
نباتیه  .27نفس
نامیه .26نفس ّ
منطبعه  .25نفس ّ
مولّده( ».فرهنگ معین،ج)138 : 4
نگاه متفاوت ابن سینا به مسأله ی « مادی یا
مادی نبودن نفس و نسبت آن با جسم ،بقایای
فنای نفس پس از بدن ،به ضمیمه ی نوآوری
های او در مباحثی چون اثبات وجود نفس،
ماهیت ذهن ،ادراکات حسی ،حس باطن ،قوای
عقلی ،تعامل نفس و بدن ،نسبت عقل فعال با
عقل انسانی ،مسائل فراوان علم نب ّوات و رابطه ی
آن ها با ماهیت و کارکرد نفس و ده ها مسأله ی
دیگر ،باعث می شد تا او نفس شناسی را جدا
از مجموعه طبیعیات به طور مستقل مطالعه کند
و در حقیقت ،علم النفس را از نو بر پایه هائی
متفاوت با دیدگاه ارسطو ،بنیان نهد و تدوین
نماید( ».دیباجی ،بی تا)1:
ابن سینا در کتاب شفا در اثبات وجود نفس
می فرماید« :نخستین چیزی که دانستن آن بر
ما واجب است؛ این است که وجود نفس را ثابت
کنیم و پس از آنکه وجود آن به ثبوت رسید از
توابع آن گفتگو کنیم .گوئیم در میان توده ی
اجسام دسته ای از اجسام را می بینیم که با اراده
حرکت می کنندو تغذیه و تولید مثل می نمایند
و این امور برای این اجسام از حیثی که جسم اند،
نیست وگرنه همه ی اجسام در این خواص شرکت
داشتند پس باقی می ماند که در ذات این اجسام
برای کارهای مذکور مبادی دیگری باشد ...و آن
چیزی که این کارها از آن صادر می شود و بالجمله
هر امری که مبدأ باشد برای صدور کارهائی که
پیوسته به یک طریق عدم اراده نباشد ،ما آن را
نفس می نامیم( ».ابن سینا)1388 ،

قصیده ی عینیه روحیه :مهم ترین قصیده
عربی اوست در کیفیت هبوط و حلول روح در
جسم و بازگشت به عام مجرد با بیانی شیوا.
صاحب طبقات االطباء تعداد ابیات آن را بیست
بیت شمرده است .افرادی بر این قصیده شرح
نوشته اند؛ از جمله :شیخ عبدالواحد بن محمد
جوزجانی ،عفیف الدین تلمسانی (متوفی 690ق)
به نام الکشف و اللبیان فی علم معرفه االنسان،
سلیمان المحوزی بحرانی ،داوود انطاکی ،سدید
االدین منانی ،محی الدین ابن عربی و میر سید
شریف جرجانی قصیده ای خمریه ابن فارض را
بسیار متاثر از این قصیده ای عالی ابن سینا می
دانند .در این قصیده او نفس را هم چون کبوتری
معرفی می کند که در عالم باال سکنی داشته و به
سوی بدن آمده و به آن پیوسته است.
«هبطت الیک من المحل االرفع
ورقاء ذات تعزر و تمنع» که در واقع تمثیل شیخ
الرئیس از روح تمثیل کبوتر است.
«فرود نفس در اینجا یعنی صدور آن از علّت
اصلی اش  ...یعنی نفس قبل از بدن ،نه با ویژگی
نفس بودن بلکه به عنوان کمالی از کمال های
علّتش ،در عالم الهی موجود بوده است ( ».مالصدرا،
) 358: 1410

«ابن سینا در ابتدای فن ششم طبیعیات می
گوید :وقتی شناختیم که نفس کمال است ،آن
گاه ماهیت نفس را هنوز نشناخته ایم ،بلکه نفس
بودن نفس را شناخته ایم؛ زیرا نام نفس نه از
جهت جوهریتش بلکه از آن نظر که مدبّر بدن
است و با آن مقایسه می شود،بر نفس اطالق می
شود و به همین دلیل است که در تعریف نفس،
بدن وارد می شود  ...و بدین دلیل ،مطالعه ی
نفس از جمله مباحث علم طبیعی شده است؛ زیرا
بررسی نفس از آن نظر که نفس است ،مطالعه ی
ِ
جهت ارتباط با ما ّده و حرکت است (ابن
نفس از
سینا ،بی تا (ب) )10-9 :

تعریف نفس به کمال بهتر است؛ زیرا هر
صورتی کمال است ،ا ّما هر کمالی صورت نیست
مث ً
ال سلطان کمال شهر است ،ا ّما صورت آن
نیست .بنابراین ،کمال های مفارق (مثل نفس)
در حقیقت صورت ما ّده و فی الماده نیستند؛ زیرا
صورت منطبع در ما ّده و قائم به آن است البته
مگر اینکه قرارداد شود که به کمال نوع ،صورت
نوع گفته شود.
اهمیت نفس شناسی می
ی
درباره
ارسطو
ّ
گوید« :هر دانشی به چشم ما زیبا و ستودنی است.
با این همه ،دانشی را بر دانش دیگر رجحان می
نهی ؛ یا از آن رو که دقیق است و یا از آن رو که
موضوع بحث آن عالی تر و در خور ستایش بیشتر
است .به این دو سبب ،شایسته است که مطالعه
ی نفس را در مقام ا ّول جای دهیم( ».همان)1 :
نوع نگرش ابن سینا به نفس ،به همان روشی
است که بنیان گذاران روانشناسی جدید همانند
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ویلهلم وونت آلمانی و تیچنر امریکائی در مکتب
خود از آن به «درون نگری» یاد کرده اند و برای
ماهیت ذهن آن را به
ماهیت هشیاری و ّ
کشف ّ
کار بسته اند.
روش درون نگری در مرحله ی ا ّول برای
شناخت اشیاء و در مرحله ی دوم برای شناخت
ذهن به کار میرفت .در این روش ،از فرد
آزمودنی خواسته می شد که احساس خود را
فارغ از هر گونه پیش داوری یا اطالع قبلی،
از دیدن یک شیء خاص بیان کند و در واقع
آن چه را می بیند (در یک موضوع خاص) ،یا
احساس می کند ،بگوید ،نه آنچه را فکر می
کند ،یا حدس می زند .روان شناسان با این
روش می خواستند به ادراکات عاری از قضاوت
های قبلی برسند.
ماهیت
ابن سینا این نگاه زیبائی خود را به ّ
َحی بن
نفس در داستان
ّ
تخیلی -فلسفی ( ِّ
یَقظان) نیز آورده است؛ زیرا این زنده ی بیدار
که در جزیره ای متروک و غریب افتاده ،همان
نفس یا روح آدمی است که تا خود را نیابد ،از
آن غربت و مهجوری در نخواهد آمد( ».دیباجی،
بی تا )54 :

بحث از نفس و چون و چرائی آن ،بحث دور
و درازی در فرهنگ و ادب ایران زمین است و از
دیرباز تاکنون دغدغه ی اندیشمندان و شعرای
ایرانی بوده است ،از جمله ی ایشان می توان به
محمد بن جالل الدین بلخی اشاره کرد
موالنا
ّ
که در آثار خویش و از جمله در اثر گرانقدر
مثنوی معنوی بارها و بارها از نفس و شناخت
آن سخن به میان می آورد :
ای شَ هان ُکشتیم ما خصم برون
ماند خصمی زو بَتَر در اندرون
ُکشتن این ،کار عقل و هوش نیست
شی ِر باطن ُسخره ی خرگوش نیست
دوزخ است این نفس و دوزخ اژ ؟؟؟
کم و کاست
کو به دریاها نگردد ّ
هفت دریا را در آشامد هنوز
سوزش آن خلق سوز
کم نگردد
ِ
سنگ ها و کافران سنگدل
اندر آیند اندرو زار و خَ جِ ل
هم نگردد ساکن از چندین غذا
تا ز حق آید َمر او را این ندا
سیر گشتی سیر؟ گوید ن ِه هنوز
اینت آتش ،اینت تابش ،اینت سوز
عالَمی را لقمه کرد و درکشید
معده اش نعره زنان َهل مِن َمزید
حق قدم بر وی نهد از المکان
آنگه او ساکن شود از ُکن َفکان
چونکه جز ِو دوزخست این نفس ما
طبع ُکل دارد همیشه جزوها
این قدم حق را ب ُ َود کو را ُکشد
غی ِر حق خود که کمان او کشد؟
در کمان ننهند ا ِّل تی ِر راست
این کمان را باژگون کژ تیرهاست
واره از کمان
راست شو چون تیر و َ
کز کمان هر راست ب ِجهد بی گمان
چونکه واگشتیم ز پیگا ِر بُرون
روی آوردم به پیگا ِر درون
َقد َر َجعنا مِن جِ ها ِد االَ َصغریم

با ن َبی اندر جهاد اکبریم
ق ّوت از حق خواهم و توفیق و الف
تا به سوزن بَر َک َنم این کو ِه قاف
سهل شیری دان که صف ها بشکند
شیر آنست آن که خود را بشکند (مثنوی ،دفتر
ا ّول )58 : 1386،

موالنا علم النفس را جهاد اکبر و پیکار بزرگ
می داند و وجودش را برای زندگی هر آدمیزادی
حیاتی میداند ،همان طور که در آثار دیگر
خویش نیز پیگیر همین امر است:
همه چیز را تا نجوئی نیابی
جز این یار را ،تا نیابی نجوئی
«طلب آدمی آن باشد که چیزی نیافته طلب
کند و شب و روز در جست و جوی آن باشد.
ا ِّل طلبی که یافته باشد و مقصود حاصل ب ُ َود و
طالب آن چیز باشد این عجب است .این چنین
ِ
طلب در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را
تص ّور کردن زیرا طلب او از برای چیز نوی است
که نیافته است .و این طلب چیزی که یافته
طلب حقّ است زیرا که
باشد و طلب کند ،این
ِ
حق تعالی همه چیز را یافته است .و همه چیز
در قدرت او موجود است .که ُکن َف َی ُکون اَلواحِ ُد
الماجِ ُد واجد آن باشد که همه چیز را یافته
باشد و مع هذا حق تعالی طالب است که ُه َو
ّ
الطالب َو الغال ِب .پس مقصود ازین آن است که
«ای آدمی چندان که تو درین طلبی که حادث
است و وصف آدمی است ،از مقصود دوری .چون
طلب تو در طلب حق فانی شود و طلب حق بر
طلب تو مستولی گردد .تو آنگه طالب شوی به
طلب حق( ».فیه ما فیه)211 : 1387،
همانگونه که پیشتر گفته شد ،تنها اقوام
ایرانی نبوده اند که به مسأله ی نفس و شناخت
توجه و اهتمام ورزیده اند بلکه هندیان نیز
آن ّ
توجه به فرهنگ و آداب و رسوم شان از
با ّ
روزگار کهن به دنبال شناخت نفس و ا ِشراف
بر چگونگی عملکرد آن بودهاند.
«هند سرزمینی کهن و باستانی در جنوب
آسیا است که که پس از چین پرجمعیت ترین
کشور جهان محسوب می شود .بیش از 2000
سال قبل از میالد مسیح در آنجا مردمی سیه
چهره با موهای مج ّعد به نام دراویدیان زندگی
می کردند .این قوم وحشی نبودند و دارای
تمدن دوره ی مفرغ بوده ،دارای صنایع و
ّ
معماری خاصی بودند .این مطلب بر اساس
حفّاری هائی که اخیرا ً در پنجاب و موهنجودارو
صورت گرفته به دست آمده است .دین آنها از
نوع ادیان ابتدائی می باشد که مهم ترین رکن
آن اعتقاد به تناسخ و انتقال ارواح است.
اواسط هزاره ی دوم قبل از میالد مردمانی
از نژادی دیگر به هند هجوم آوردند .آریائی ها
که مردمانی بلند قد و سفید چهره بودند ،از
سلسله جبال هندو ُکش در جنوب سیبری به
سه طرف حمله ور شدند .بخشی به اروپا رفتند
و ملّت هائی چون یونانی ها ،التین ها ،ژرمن ها
و اسالوها را به وجود آورندو بخشی دیگر هم به
سمت مشرق یعنی هند رفتند و کیش هندوئی
را پدید آوردند و بخش سوم هم به مغرب یعنی
ایران سرازیر گشتند و از آنها آئین زرتشتی
پدید آمد .لذا ریشه ی این سه بخش یکی است.
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آریائی های هند آهسته آهسته در فرهنگ
دراویدی ها نفوذ کردند و رفته رفته از حالت
شبانی به کشاورزی روی آوردند .قوم مهاجم
چندگانه پرست بودند و از گیاهی نامعلوم
شرابی ُمسکِر به نام «سوما» می ساختند و آن را
با شیر آمیخته و می نوشیدند .آنان برای خدایان
خود قربانی می کردند و هنگام تقدیم قربانی
سرودهائی می خواندند .این سرودها از مغز و
اندیشه ی روحانیون تراوش کرده بود که کم کم
جمع آوری شد و ا ّولین و قدیمی ترین کتاب
مقدس هندوئی به نام « ودا» شکل گرفت .بر
ّ
این اساس ا ّولین دین در هند شکل گرفت و به
دنبال آن ادیان دیگری هم پدید آمدند( ».ف ّعالی،

)21 :1389

در اواخر قرن هفتم قبل از میالد برهمنان
صاحب قدرت شدند .در این زمان اُمرا و
حاکمان مشغول تدبیر سیاسی کشور بودند و
گاهی هم به کار جنگ و جدال می پرداختند،
توجهات عال ِمان
ولی در هر شرایطی از طریق ّ
روحانی کسب نیرو و فیض می کردند و به
وسیله ی اَدای نماز و تالوت ادعیه و تقدیم
قربانی از آن عال ِم یاری می جستند .همین اَمر
باعث شد که روحانیون مرتبه ای بلند یافتند به
گونه ای که نفوذ آنها از زمین تا آسمان بسط
یافت .به تدریج در محدوده هائی چندگانه
پرستی جای خود را به وحدت داد .لذا اندیشه
ی وحدت و اعتقاد به روح مطلق ازلی و ابدی
که آن را «ایندرا » یا « میترا» یا «آگنی» می
نامیدند،مرکزیت یافت.برهمن ها عقاید دیگری
اهمیت
هم داشتند که بیش از همه ،تناسخ
ّ
داشت .جهان سه مرحله داشت :زایش ،زیست
و نابودی .لذا روح بعد از مرگ بدن به کالبد
دیگری انتقال یافته و تولّدی جدید می یابد.به
سمساره می گویند.
این اعتقاد تناسخ یا قانون
َ
این تولّد ها ممکن است بی انتها باشد .لذا روح
در یک گردش دوالب گونه در حال انتقال به
بدن جدید است .روح در این تح ّوالت و انتقاالت
گوهر ذاتی خود را عوض نمی کند .اگر روح در
بدن شخص بدکاری باشد و او نظام کاست را
رعایت نکرده باشد ،پس از مرگ کیفر او این
است که به جسم شخص پست تری که ممکن
است حتی کالبد حیوانی باشد ،برود و اگر در
بدن آدم خوبی باشد روح بعد از انتقال ممکن
است به بدن مقام باالتری در نظام کاست انتقال
یابد .لذا تمام اعمال در سرنوشت انسان موثّرندو
هیچ چیز دیگر مثل توبه ،اِنابه ،شفاعت ،عفو و
غفران تأثیری در آینده ی انسان ندارد .بنابراین
بر قانون سمساره ،قانونی باالتر حاکم است که
قانون عمل و عکس العمل است .یعنی کیفیت
انتقال روح به کالبد بعدی بسته به عمل کالبد
قبلی است .به این قانون حاکم ،قانون َکرمه و
گاهی کارما اطالق میشود.
حالت انتقال روح از بدنی به بدن دیگر برای
روح ،حالت تحیر و سرگردانی در پی دارد .برای
خروج از این حالت راهی جز کشتن خواهش
های نفسانی نیست ،تا اینکه روح از گردونه ی
تناسخ خارج شود و به «آتمن» یا «روح کل»
بپیوندد و به نجات یا مکشه نایل آید.
ادامه دارد . . .
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نقش رسانه ها در ارتباطات توسعه

چکیده:
ارتباطات بیشتر به معنی انتقال اطالعات از فردی
به فردی دیگر به کار برده میشود و از آن اغلب به
عنوان یک ابزار برای تسهیل مشارکت مردم در
فعالیتهای توسعه استفاده میشود .چنین شکل
ارتباطی به عنوان ارتباطات توسعه شناخته شده
است .طبق نظر اورت راجرز () Everett Rogers
«ارتباطات توسعه به استفادههایی اشاره دارد که برای
توسعه بیشتر ارتباط برقرار می شود( ».رسانش نوآوری
ها ،رهیافتی میان فرهنگی،اورت ام .راجرز واف.فلوید،شومیکر).

بنابراین میتوان گفت که ارتباط توسعه رویکردی
ارتباطی است که برای مخاطبان اطالعات مفید با
هدف بهبود زندگی آنها فراهم میکند .از این منظر،
ارتباطات توسعه دو نقش اصلی به عهده دارد .1 :نقش
تبادل ،به معنی گردش اطالعات با هدف افزایش
بهداشت در جامعه و باال بردن اطالعات درمانی
نسل امروز دربازارهای رقابتی  .2اجتماعی کردن
افراد بواسطه حفظ ارزش های مهم و مثبت جامعه
از طریق گفتگو در مورد موضوعها ،انتشار ایدهها و
آموزش مهارتهای الزم برای زندگی بهتر و ایجاد
توافق همگانی برای ثبات جامعه .برای نمونه میتوان
به تاریخ ارتباطات توسعه در هند ودر سالهای
 1940اشاره کرد .هنگامی که برنامههای رادیویی
به زبانهای مختلف پخش میشد مانند برنامه برای
مخاطبان روستایی ،برنامههای آموزشی و برنامههای
رفاهی مختص خانوادهها .امروز هم تلویزیون در
کشورها به عنوان رسانهای برای آموزش اجتماعی،
کاهش جهل و افزایش آگاهی بین مردم استفاده
میشود ،و این هدف از طریق امکانات گوناگونی نظیر
تلویزیون آموزشی ( ،)ETVکالس درس گسترده
کشور ( ،)CWCتله کنفرانس و  ...صورت میگیرد.
فناوریهای جدید نیز در ارتباطات توسعه بطور
جدی استفاده میشوند از قبیل تلفن همراه ،وب
سایتها و کال رسانههای اینترنتی که ویژگی بارز آنها،
تعاملی بودن است .نکته مهم دیگر این رسانهها انتقال
فوری بازخورد توسط آنهاست .دولتها امروز درصدد
گسترش و استفاده از وب سایتهای مختلف و مراکز
تماس برای انتقال و ارائه فوری اطالعات هستند تا
به کمک آنها به پرسشهای مربوط به توسعه پاسخ
دهند .ارتباطات توسعه از ابتدا از سوی انواع رسانهها،
چه سنتی و چه جدید ،دنبال شده است .با این حال،
بنظر میرسد این توجه بیشتر متکی به جنبههای
نظری بوده و عمال برای تغییر در زندگی مخاطبان و
افزایش تمایل آنها به این حوزه از ازتباط موفق نبوده
است .برای کسب موفقیت در این زمینه الزم است
همزمان به نقاط قدرت و ضعف رسانهها توجه شود و
همچنین میزان و نحوه دسترسی مخاطبان به محتوای
آنها بررسی شود.
کلمات کلیدی:
توسعه ،ارتباطات ،رسانه های جمعی ،فناوری
ماهواره ای ،رسانه های جدید ،پروژه های دولتی.
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مقدمه
ارتباطات یک فرایند دو طرفه است
که در آن پیام ها از فرستنده به گیرنده و
بالعکس منتقل میشوند .ارتباطات همچنین
اشاره به استفاده از انواع مختلف رسانهها
مانند رسانههای چاپی ،الکترونیکی (رادیو،
تلویزیون )،و رسانههای نوین دارد که به عنوان
ابزارهایی برای تسهیل و تشویق مردم به
مشارکت در فعالیتهای توسعه و انتقال دانش
و اطالعات به مخاطبان استفاده می شوند.
اصطالح «ارتباطات توسعه» را می توان به
دو بخش تقسیم کرد .1 :ارتباطات  .2توسعه.
از این منظر ارتباطات توسعه به شیوهایی از
دستیابی به توسعه اشاره داردکه از طریق
اشتراک گذاری اطالعات و تجارب محقق و
در نهایت «توسعه» به تغییرات مثبت کمی و
کیفی در جامعه منجر میشود که حاصل آن
دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی برای ارتقاء
جوامع است.
بنابراین هنگامی که به ارتباطات توسعه
اشاره می کنیم ،منظور ارتباطی است که که با
انتقال انواع مختلف پیام ها برای تغییر وضعیت
اجتماعی و اقتصادی مردم ایجاد میشود.
پیامهایی که با هدف تغییر رفتار مخاطبان
و بهبود کیفیت زندگی آنها طراحی شده اند.
اورت .ام .راجرز (Everett M.
 )Rogersاز محققان این حوزه ،ارتباطات
توسعه را به عنوان «کاربردهای ارتباطی برای
توسعه بیشتر» تعریف می کند.
همچنین محقق دیگری به نام روزاریو
براید(  ) F. Rosario Braidمعتقد است که
ارتباطات توسعه« ،عنصری از فرآیند مدیریت
در برنامه ریزی کلی و اجرای برنامههای توسعه
است» .بنابراین بنظر میرسد ارتباطات توسعه
می تواند به استفاده مناسب از تخصصهای
ارتباطی در فرایند توسعه منجر شود که در
نهایت افزایش مشارکت افراد را به دنبال
خواهد داشت .بدین ترتیب برای ارتباطات
توسعه میتوان دو نقش اساسی قائل شد:
 .1تبادل با هدف ایجاد و تداوم تغییرات
اجتماعی برای افزایش کیفیت زندگی
 .2اجتماعی کردن به منظور تالش برای
حفظ برخی از ارزش های مورد تایید جامعه.
نقشهای فوق را می توان به شرح زیر مورد
بحث قرار داد:
الف) ارتباطات توسعه برای ایجاد تغییرات
اجتماعی به صورتی که کیفیت باالتری از
زندگی را تضمین کند ،استفاده می شود و از
ارتباطات و رسانههای جمعی به عنوان ابزاری
برای دستیابی به این هدف سود میبرد.

ب) ارتباطات توسعه همچنین تالش می
کند ارزشهای اساسی جامعه را حفظ کند .و
به دنبال ایجاد فضایی برای نوآوری است که از
طریق آن احتمال تغییر جامعه شکل میگیرد.
اما روند موفقیت آمیز ارتباطات توسعه تنها با
حضور چند عنصر کلیدی در رویکرد آن تحقق
مییابد .از این منظر ارتباطات توسعه الزم
است ویژگیهای زیر را داشته باشد :
پاسخگویی ،بازبینی مداوم ،نوآوری و
خالقیت ،پایداری و استمرار و استقالل و اعتبار.
استفاده از تکنولوژی در ارتباطات
توسعه
الزم است رسانههای جمعی و فناوریهای
مرتبط با آنها به طور گسترده و دقیق مورد
استفاده قرار گیرند و عمدتا این رسانهها ابزاری
برای تحقق اهداف مثبت دولتی بشمار میروند.
از این منظر استفاده گسترده از رسانهها برای
تحقق اهداف توسعه ضروری است .برای این
منظور ،برنامه ریزی ساختار رسانه های جمعی
و افزایش کمیت و کیفیت مخاطبان الزامی
است .دانیل لرنر در سال  1958تاکید میکرد
که« :هرچه امکانات ارتباطی بیشتر باشد ،روند
مدرنیزه شدن بیشتر و سریعتر است( ».گذر
جامعه سنتی :نوسازی خاورمیانه ،دانیل لرنرباهمکاری

لوسیل دبلیو پوشنر ومقدمه دیوید رازمن)

ویلبر شرام نیز نقش رسانهها را در توسعه
به سه بخش تقسیم میکند:
 .1اطالع رسانی  .2آموزش  .3مشارکت
اطالع رسانی :اطالعات ملی و بین المللی
در توسعه جامعه ،یکی از عوامل اصلی تأثیرات
مهم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .در
عین حال این امر به آگاهی مخاطبان از مسائل
و واقعیتهایی که در روند توسعه اختالل ایجاد
میکنند ،منتهی میشود.
آموزش :سواد رسانه ای معیار ضروری
برای توسعهیافتگی است و امکان یادگیری
مهارتهای پایهای را در بین مردم به وجود
میآورد .رسانه های جمعی در این امر نقش
مهمی دارند .آنها میتوانند مردم را آموزش
دهند .تلویزیون های آموزشی نمونه هایی
هستند از کاربرد رسانهها برای آموزش افراد.
آنها زمینههای یادگیری مهارتهای اولیه و
ضروری را برای مخاطبان فراهم میکنند.
مهارتهایی که اگر از سوی مرد .بکار گرفته
شوند باعث میشوند که استانداردهای زندگی
آنها توسعه یابند.
مشارکت :مشارکت داوطلبانه و پایدار
شهروندان برای توسعه کالن هر کشوری
ضروری است .چنین مشارکتی در یک جامعه
لیبرال امکانپذیر است و آگاهی در این مورد
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صرفا از طریق بحث و گفتگو امکانپذیر است و
در نهایت به مردم کمک می کند تا از مسائل
جاری و برنامه های توسعه مطلع شوند و در
آنها مشارکت داشته باشند .رسانهها -چه در
کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای
توسعه یافته  -تالش میکنند تا با تولید و
انتقال پیام به انبوه مخاطبان تحقق تغییرات
را میسر کنند و این کار عمدتا از طریق تفسیر،
تجزیه و تحلیل و بحث در مورد آسیبها و
نقاط ضعف جامعه از یکسو و تبیین حوزههای
اصلی توسعه محقق میشود .پیامها به ایجاد
تمایل و رغبت برای تغییر و توسعه در بین
مخاطبان عادی کمک میکنند.
انجمن های رادیویی سالحی برای تولید
کنندگان برنامههای رادیویی است که مردم
را در پروژههای توسعه محور سهیم کنند.
همچنین میتوان به تله سنتر()Telecentre
اشاره کرد که مردم را برای طرح سوالها و
گرفتن پاسخ از متخصصان به صورت تلفنی
جمع میکند .تلویزیون نیز به عنوان یک
رسانه جمعی ،جذابیت زیادی برای مخاطب
عام دارد .به همین دلیل ،این رسانه به
شیوهای برنامهریزی میشود تا به مردم برای
مشارکت در روند توسعه انگیزه دهد .ویژگی
ها ،مستندات و یا کمپینهای توسعه باید به
گونهای باشند که مخاطبان این رسانه را به
دریافت پیام عالقمند کنند .به عبارت دیگر
الزم است پیامهای این رسانه حاوی اطالعات
روز و تاثیرگذار باشند« .ویلبر شرام» در کتاب
«رسانه های جمعی و توسعه ملی» به نقش
رسانههای جمعی در ارتباطات توسعه پرداخته.
برای او این محتوا و پیام رسانهها بود که نکته
کلیدی نقش رسانهها در توسعه محسوب
میشد .شرام مهمترین اقدام برای توسعه را
برقراری ارتباط موفق می دانست .او معتقد بود
که فناوریهای ارتباطی مدرن می توانند برای
پاسخگویی به نیازهای توسعه محور مخاطبان
مثمر ثمر باشند.
استفاده از رسانه های جمعی برای
توسعه ،مطالعه موردی هند
تاریخچه استفاده از ارتباطات برای
توسعه سازمان یافته در هند به دهه 1940
و پخش برنامههای رادیویی درمناطق روستایی
برمیگردد .برای تحقق این هدف از رسانههای
متعدد به روشهای مختلف استفاده شد.
روزنامه :مطبوعات توانایی ارتباط با ذهن
و قلب مخاطبان را دارد .با این حال بنظر
میرسد در ابتدا مطبوعات عالقه خاصی به
ارتباطات توسعه نداشتند .از این رو برای ایجاد
تعادل در پوشش رسانهای برنامههای توسعه
روستایی و برای اطمینان از مناسب بودن
محتوای آنها ،اقدامات متعدد و همسو با توسعه
روستایی صورت گرفت .ارتباط منظم نهادهای
مسئول با مطبوعات و بگزاری کنفرانسها و
گردهماییهای الزم برای توجیه روزنامه نگاران
از جمله اقداماتی بود که برای توجه و عالقه
مطبوعات به برنامه توسعه روستایی صورت
گرفت .انتشار اخبار و اطالعات و استفاده از

تبلیغات در فواصل منظم در مطبوعات ملی
و منطقه ای و در راستای مباحث توسعهای
حاصل این اقدامات بود.
رادیو :رادیو از ابتدا ،نقش مهمی در
ارتباطات توسعه ایفا کرده است؛ این امر
عمدتا به دلیل مزیت آن برای رسیدن به تعداد
زیادی از افراد در بخش های مختلف جامعه
است .دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزشی به
ویژه دانشگاه های کشاورزی ،از طریق شبکه
های گسترش و سازمان های بین المللی
تحت چارچوب سازمان ملل متحد ،رادیو را
در پروژههای توسعه آزمایش کردند .استفاده
از این رسانه به خصوص در مناطق روستایی
هند رو به افزایش است .در این مناطق سازمان
های غیر دولتی و موسسات آموزشی مجاز به
ایجاد یک ایستگاه رادیویی محلی برای پخش
اطالعات و پیام های مربوط به بخشهای
توسعه هستند و از این طریق مشارکت جامعه
محلی تشویق میشود.
تلویزیون :تلویزیون در هند در سال
 1959به صورت آزمایشی شروع به کار کرد.
امروز ،پس از گذشت بیش از نیم قرن ،پخش
پیامهایی که مردم را به داشتن مسئولیت
اجتماعی دعوت میکنند همچنان ادامه دارد.
سریال هایی با محوریت مسائل اجتماعی،
برنامههای گفتگومحور به ویژه با نمایندگان
دولت و  ...در سال  ،1967مرکز تلويزيون دهلي
نو ،بر اساس پیشنهاد دكتر «بيكرم سارابای» و
پروفسور «ر .س .سين سوامینتان» ،برنامهای با
عنوان «كريشي دارشان» تولید کرد که هدف
از آن امکان شناخت و استفاده از روشهای
مدرن در کشاورزی بود و بدین ترتیب از
تلویزیون و فناوری ارتباطات ماهواره ای به
طور موثر در امر توسعه استفاده شد .فناوری
ارتباطات ماهواره ای به دلیل توانایی منحصر
به فردی که در دسترسی به تعداد بسیار زیادی
از مخاطبان در فواصل دور و پراکنده دارد از
دیر باز در توسعه مورد استفاده قرار گرفته
است  .استفاده از این فناوری با اهداف زیر
صورت است
 .1بهبود آموزش ابتدایی روستایی
 .2ارائه آموزش به معلمان.
 .3بهبود کشاورزی ،بهداشت ،و شیوه های
تغذیه
 .4کمک به برنامه ریزی خانواده
رسانه های جدید :رسانه های نوین به
ویژه کامپیوتر از سال  1986در خاورمیانه
مورد استفاده قرار گرفتند از دهه  90میالدی
کاربرد جدی کامپیوتر درهند آغاز شد .امروز
رسانههای جدید به ابزار موثری در ارتباط
با توسعه تبدیل شدهاند .دولت الکترونیک،
تجارت الکترونیک و  ...حاصل این رویداد است.
 نتیجه گیریمتخصصان ارتباطات و رسانهها براهمیت
ارتباطات توسعه تاکید میکنند .اما این سوال
که ارتباطات توسعه چقدر موفقیت آمیز
بوده است همچنان به قوت خود باقی است.
پاسخ دقیق به این سوال به دلیل آنکه هنوز
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در کشورهای مختلف اطالعات در دسترس
همگان قرار ندارد مشکل است و اطالعات
حاصل از ارتباطات توسعه ،باید به طور مساوی
در همه بخش های جامعه به اشتراک گذاشته
شود .از این رو دسترسی همگانی به رسانهها
بسیار ضروری است به ویژه دسترسی مخاطبان
عادی و عموم مردم یک جامعه .بنظر میرسد
در مالکان و تولیدکنندگان محتوای رسانههای
جمعی بگونه ای برنامهریزی کردهاند که
ارتباطات توسعه برای مردم و به نفع آنها شکل
میگیرد .ظهور رسانه های الکترونیکی این
تصور را ایجاد کرد که رسانه های چاپی اهمیت
خود را از دست می دهند و در نهایت از بین
می روند .اما رسانه های چاپی با ویژگی ها و
مزایای خاص خود بین گروههای مختلف مردم
از جمله تحصیلکردگان همچنان با استقبال
روبرو میشوند.
دولت همچنین از ظرفیتهای رادیو
و تلویزیون به عنوان رسانههای محبوب
مخاطبان در امر توسعه و ارتباطات استفاده
میکند .بطور کلی میتوان گفت که استفاده از
انواع رسانههای جمعی چه سنتی و چه مدرن
در تحقق اهداف توسعه کشورها از گذشته
تاکنون ادامه دارد و رسانهها با تولید محتوای
مورد نیاز و عالئق مخاطبان عام و خاص قادرند
منابع اطالعاتی الزم را برا تحقق برنامه های
توسعه در اختیار عموم قرار دهند.
منابع:
;1. C.S. Rayudu; 2007;Communication
Mumbai; Himalaya Publishing House
2. C.S. Rayudu; 2008;Media and
;Communication Management; Mumbai
Himalaya Publishing House
;3. V.B. Aggarwal and V.S. Gupta
2001;Handbook of Journalism and Mass
Communication; New Delhi; Concept
Publishing Company.
4. Keval J. Kumar; 2001; Mass
Communication In India; Mumbai; Jaico
Publishing House.
5. K.R. Balan; 2003; Applied Public
Relations and Communication; New
Delhi; Sultan Chand & Sons.
6. Subir Ghosh; 2004; Mass
;Communication
;Kolkata
Sahitya
Sangsad
;7. Dr. Partha Chattopadhyay; 2006
;Ganajnapan- Tattawe O Prayoge;Kolkata
Dey‘s Publishing.
;8. Dr. Baidyanath Bhattachrjee; 2005
;Gnapan-O- Ganamadhyam; Kolkata
Lipika.
9. Nirupama Sarma (August ,9
2002). The Changing Face of Indian
Media - Implications for Development
Organisations.
Retrieved
from
 http://www.comminit.com/?q=ict -4development/node/1893.
10. Key note address by Mr. Justice
G.N. Ray, Chairman, Press Council
of India at the Workshop on Print
Communication in Rural India on 20th
February, 2009 at Centre for Journalism
& Mass Communication, Santiniketan,
Kolkata.
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كارآفريني در عصر اطالعات و ارتباطات . . .
(بخش اول)

چكيده

ارابه فناوري اطالعات و ارتباطات
به سرعت به پيش ميتازد و جهان را
دستخوش تغييرات بنيادي ميكند.
فعاليتها ،مشاغل ،مهارتها ،فرهنگ
ها ،نيازها و  ...همه و همه تحت تاثير اين
متحول شدهاند
فناوري قرار گرفته و
ّ
و به عبارت دیگر ،عصر اطالعات و
ارتباطات آغاز شده است .بيشك
كارآفريني سهم عمده و نقش ويژهاي
در توسعه اين فناوريها داشته و دارد؛
ي نيز خود بر كارآفريني
اگرچه فناور 
تاثير گذار بوده و به عبارتي كارآفريني
مدرن را بوجود میآورد.
اين مقاله به بررسي روابط متقابل
كارآفريني و فناوري اطالعات و
ارتباطات پرداخته و با ذکر مثال
ويژگيهاي كارآفريني در عصر
اطالعات و ارتباطات را مورد بررسی
قرار میدهد .همچنين در این مقاله
براي گسترش كارآفريني اطالعات در
كشور و یا بهرهبرداري مناسب از آن
نيز چند پیشنهاد ارائه شده است.
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مقدمـــه
جهان در سالهاي اخير شاهد انقالب
اطالعات وارتباطات بوده و تحوالت
اجتماعي عظيمي در آن به وجود آمده
است ،به طوري كه در اثر اين تحوالت ،قرن
جاري ،عصر فناوري اطالعات و ارتباطات نام
گرفته است .در عصر اطالعات و ارتباطات
سطح بينش و آگاهي مردم افزايش يافته و
تمامی فعاليت جمعيت رو به انفجار دنيا با
مزيت هاي اين عصر ،در قالب شبكههاي
ارتباطي تعریف میشود .در اين عصر ،دنيا
دهكدهاي کوچک است كه افراد در هر
لحظه كه بخواهند به اقصا نقاط آن سفر
میکنند ،از اخبار و وقایع مطلع میشوند،
پیام میفرستند و پیام دریافت میکنند.
اينترنت ،تلفنهمراه ،رسانههای بيسيم،
نرمافزار و سختافزار ،هوش مصنوعي و
 ...پديدههاي اين عصر هستند .فناوري
اطالعات و ارتباطات بر همه فعاليتهاي
اجتماعي از جمله كارآفريني اثرگذاشته و
در بسياري از آنها تحوالت اساسي بوجود
آورده است .امروزه كارآفريني به شدت به
بسترهاي فناوري اطالعات وابسته است
و از آن بهره زيادي ميگيرد .شايد اغراق
نباشد اگر كارآفريني مدرن بدون فناوري
اطالعات را ،امري غيرممكن بدانيم .از سوي
ديگر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
خود مرهون كارآفريني است .فعاليتهاي
كارآفرينانه باعث شناخت نيازها ،خلق ايدهها
و تولد فناوريها ميشوند .كارآفريني موتور
توسعه فناوري و خلق فناوريهاي جديد
است .كشورهاي پيشرفته ،سردمداران
بهرهگيري از كارآفريني و توسعه فناوري
هستند .تحوالت جهاني نشان ميدهد كه
فناوري اطالعات و ارتباطات مهمترين
زمينه فعاليت اين كشورها در قرن اخير
بوده است .كشورهاي در حال توسعه نيز
به سرعت به سمت دستيابي ازفناوري
اطالعات و استفاده از آن حركت ميكنند .به
عنوان مثال دولت كرهاز پنج زمينه فعاليت
تكنولوژيك خود يعني فناوري اطالعات،
بيوتكنولوژي ،نانوتكنولوژي ،فناوريهاي
محيط زيست و فناوريهاي فرهنگي به
فناوري اطالعات باالترين اولويت را داده
است .با اين اوصاف شايسته است كه كشور
ما نيز با سرعت هرچه بيشتر فعاليت خود
را در حوزه اين فناوري تعميق بخشد تا

بتواند در دنياي رقابتي عصر اطالعات،
حرفي براي گفتن داشته باشد .در عصري
كه ماهيت كارها  ،مشاغل و  مهارتهاي
الزم دگرگون شده ،اين كارآفريني است
كه به چالش کشیده ميشود .در اين
مقاله ،ابتدا به بررسي ويژگي عصر اطالعات
و معرفي كارآفريني پرداخته ،در ادامه به
تاثیر منقابل فناوري اطالعات و ارتباطات و
كارآفريني میپردازیم.
 .1مدیریت کارآفرینی
كارآفريني به عنوان يك پديده نوين
اقتصادی ،نقش م ُوثري در توسعه و
پيشرفت كشورها به ویژه در حوزه اقتصاد
ایفا میکند .این حوزه در اقتصاد رقابتي و
مبتني بر بازار داراي نقشی كليدي است.
به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ،ايده
ها ،محصوالت ،و خدمات همواره در حال
تغييرند و یک كارآفرين میتواند الگوي
مناسبی براي مقابله و سازگاري با شرايط
جديد ارائه دهد .از اين رو در الزم است
در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال
در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان ،توليد
كنندگان ،سرمايه گذاران) به كارآفريني
بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.
نکته مهم اين است كه عليرغم اهميت
روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن
در اقتصاد جهاني ،كمتر به اين موضوع
توجه شده است .وضعيت اقتصادي ایران
و تركيب جمعيتي آن بيش از پيش مارا
نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه
اقتصادي مي كند و در اين راستا داشتن
مدل ،الگوها و راهكارهاي مناسب جهت
آموزش ،تربيت و استفاده بهينه از نيروي
فعال و كارآفرين ضرورت دارد.
تعريف كارآفريني
واژه كارآفريني()Entrepreneurship
از كلمه فرانسوي  Enterprenderبه
معناي متعهد شدن گرفته شده و بنا
بر تعريف واژه نامه دانشگاهي «وبستر»
كارآفرين كسي است كه ریسک و خطرات
يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ،تقبل
و مدیریت میکند.
كارآفرين و كارآفريني اولين بار مورد
توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از قرن
شانزدهم به نوعي این مبحث در نظريه هاي
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اقتصادي گنجانده شد .از بین اقتصاددانان
ميتوان به نظريه توسعه اقتصادي ژوزف
شومپيتر (پدر علم كارآفريني) در سال
 1934اشاره كرد .وي كارآفرينان را موتور
محركه توسعه اقتصادي و عملكرد آنان را
تخريب خالق مي داند .كارآفريني از سوي
روانشناسان نیز با درك نقش كارآفرينان
در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگي
ها و الگوهاي رفتاري آنها مورد توجه
قرار گرفت و دانشمندان مديريت نيز به
كارآفريني ،نحوه مديريت آن و ايجاد جو
محيط كارآفرينانه در سازمان ها پرداخته
اند .جامعه شناسان نیز كارآفريني را به
عنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفته و
رابطه متقابل بين كارآفرينان و ساير قسمت
ها و گروههاي جامعه را مورد مطالعه قرار
میدهند.
از آنجا كه كارآفريني واژه اي از واژه
هاي مطرح در علوم انساني است و مفاهيم
علوم انساني بر خالف مفاهيم علوم تجربي
از قطعيت بااليي برخوردار نیستند ،امكان
ارائه تعريفي واحد براي آن وجود ندارد اما
با توجه به نظرات و ديدگاه هاي مختلف مي
توان به تعريف زير اشاره کرد:
كارآفريني فرايندي است كه طي آن
فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خالق و
شناسايي فرصت هاي جديد و با بسيج
منابع مبادرت به ايجاد كسب و كار نو،
سازمانهاي جديد و نوآور ورشد يابنده
کرده كه توﺃم با پذيرش مخاطره و ريسك
است و منجر به معرفي محصول ويا خدمت
جديدي به جامعه ميشود.
 مديريت كارآفرينيكارآفرينان چه ميكنند؟
كارآفرين ايدهاي را يافته وآن را تبديل
به فرصتي اقتصادي ميكند .در فضاي
كسبوكار ،فرصت ،فكر نويني است كه
قابليت تجاري شدن دارد .آگاهي از محيط
بازار و نيازهاي مشتري به همراه نگرش
كارآفرينانه ،كارآفرين را در يافتن فرصت
و پرداختن به آن ياري ميدهد .سپس
كارآفرين طرحي تجاري مينويسد كه
درآن مسائلي چون بازار محصول يا خدمت،
مسائل حقوقي و قانوني شركت ،تامين
سرمايه ،راهاندازي و رشد ،سازماندهي،
مديريت كسب و كار و غيره را بررسي و
پيشبيني ميکند .در نهایت كارآفرينان
به دو صورت در جامعه ظاهر ميشوند كه
عبارتند از :كارآفريني شركتي وكارآفريني
سازماني .در كارآفريني شركتي كسب
و كار(شركت) جديدي شكل ميگيرد و
در كارآفريني سازماني نوعي نوآوري در
درون سازمان ها و شركت هاي موجود

ایجاد میشود .هدف نهايي و غايي همه
كارآفرينان ،شناسايي ،خلق و استفاده
از فرصت هاي موجود از طريق تبديل
ايدههاي نو و جديد به واقعيت هاي سودآور
و تجاري در قالب كاالها و خدمات مورد نياز
جامعه است.
ضرورت وجودي شركت ها و
سازمان ها (و مديريت) در جامعه
چيست؟
در دنیای امروز انسان از لحظه تولد تا
دم مرگ به انواع سازمان نیاز دارد .زايشگاه،
مهدکودک ،آمادگی ،دبستان ،مدرسه
راهنمايي ،دبيرستان ،دانشگاه ،سازمان
محل خدمت سيساله و در نهايت هم
سازمان تدفين و به خاکسپاری ،سازمانهای
مستقيمی هستند که فرد با آنها سروکار
دارد .افراد به صورت غيرمستقيم نیز با
سازمانهاي مختلف ديگر ارتباط میگیرند.
بنظر میرسد در این مسیر ،مديران و
سازمانها عميقاً بر زندگی روزمره ما تأثير
ميگذارند زيرا بندرت کسی را در جامعه
ميتوان يافت که نه مدير بوده و نه موضوع
اتخاذ تصميم مديران قرار گرفته باشد.
از مديريت و سازمان (بعنوان نتيجه
مهم عمل كارآفريني) تعاريف گوناگون و
متعددي شده است .بعنوان نمونه ميتوان
گفت كه مديريت عبارت است از علم و هنر
كار كردن با و بوسيله ديگران به منظور
استفاده مناسب از منابع مادي و انساني
برای نيل به هدف يا اهداف سازمان با
حداكثر نتايج و حداقل مساعي و با استفاده
از وسايل و تكنيكهاي پيشرفته و مناسب
برنامهريزي  ،سازماندهي ،رهبري ،و كنترل،
در چهارچوب محيط فرهنگي و خلق و
خوي اجتماعي سازمان و جامعه و سازمان
نيز عبارت است از اجتماع دو يا چند نفر
كه براي دست يافتن به هدفي(اهدافي)
مشترك كاري را شروع ميكنند .كه در اين
حالت الزم است تقسیم کار برقرار شود و
ارتباط منطقی و هماهنگی بین افراد وجود
داشته باشددرغير اينصورت ،دوباره كاري
و تعقيب هدف يا هدفهاي انفرادي ،رسيدن
به هدف(اهداف) مشترك را دشوار ميكند.
سازمان و مديريت به مفهوم کلی آن،
سابقهای به قدمت زندگی اجتماعی انسان
و يا حتی بيشتر از آن دارد .از زمانی که
انسان زندگی گروهی خود را برای بدست
آوردن غذا از راه شکار و نيز تأمين مسکن
و دفاع از خود در برابر دشمنانش آغاز کرد
مسائل سازمان و مديريت به شکل ابتدايي
آن مطرح شد .جوزف وارتن( ،)Wartonدر
سال  1881با اهدای هزار دالر به دانشگاه
پنسيلوانيا ،به تاسيس دانشکدهای برای
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آموزش و تحصيل در زمينه مديريت و
سازمان اقدام کرد .از اواخر قرن نوزدهم،
مديريت علمی به صورت مقدماتی مطرح
شد و به موازات رشد سازمانهاي دولتی
و خصوصی ،هم از لحاظ وسعت و هم از
لحاظ تعداد ،مديران با مسائل متعددی
روبرو شدند ،موضوع مديريت و کارايي
از جمله مباحث داغ روز شد و مقاالت
متعددی در اين زمينه منتشر شد .اين
مباحث رفتهرفته به دانشگاه ها راه يافتند
و مديريت و سازمان به عنوان يک رشته
مستقل دانشگاهی شناخته شد.
اهميت كارآفريني و كارآفرينان
چيست؟
از دالئل مهم توجه به موضوع كارآفريني
میتوان به توليد ثروت ،توسعه تكنولوژي
و اشتغال مولد اشاره کرد .كارآفريني به
عنوان نماد تالش و موفقيت در امور تجاري
و كارآفرينان پيشگامان موفقيتهاي
تجاري در جامعه بشمار میروند و توانايي
آنها در بهرهگيري از فرصت ها ،نيروي آنها
در نوآوري و ظرفيت آنها در قبال موفقيت،
به عنوان معيارهاي سنجش کارآفرینی در
نظر گرقته میشوند .كارآفرينان از نظر
رهبري ،مديريت ،نوآوري ،كارايي ،ايجاد
شغل ،رقابت ،بهرهوري و تشكيل شركتهاي
جديد ،سهم مهمي در رشد اقتصادي
دارند .كارآفرينان و سازمانهاي كارآفرين
همواره سعي ميكنند تا هزينههاي خود
را به حداقل برسانند ،با توجه به منابع
موجود برنامهريزي ميكنند و به آنچه
كه نميدانند بيشتر از آنچه كه میدانند،
ميانديشند .به همين جهت ريسكپذيرند،
و برای رفع ابهامات کاری و حرفهای خود
تالش میکنند .گفته میشود وقوع انقالب
کارآفرینی در جوامع امروزی الزم است و
اهمیتی به مراتب بیشتر از انقالب صنعتی
در زمان گذشته دارد.

ادامه دارد . . .
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Three die in plane crash
سه نفر در حادثه سقوط هواپیما کشته شدند
MPs say no to green laws
نمایندگان مجلس به قوانین حمایت از محیط زیست نه
گفتند
7. For performative verbs such as:
accept, apologize, dare, deny, understand,
see (with meaning of understand). These
are verbs, when used in present simple,
describe an action as the word is spoken.
.برای افعال کرداری از حال ساده استفاده می کنیم
این افعال زمانی برای حال ساده استفاده می شوند که
.تشریح کننده یک عملی در حین صحبت باشند
I agree with you باهات موافقم
I accept your offer پیشنهاد شما را می پذیرم
I understand درک می کنم
I see میبینم
8. For verbs reporting news: gather,
hear, say, tell, see, understand
.برای افعالی که نقل کننده خبر می باشند
I hear you have got a new job
شنیدم که شغل جدید داری
People tell me she is difficult to work
with
مردم میگن که کار کردن با اون سخته
We understand that the house is now for
sale
درک می کنیم که در حال حاضر خانه برای فروش گذاشته
.شده است
9. In here comes, there goes, here lies.
These expressions include inversion of verb
and subject.
.این اصطالحات شامل جابجایی فعل و فاعل می باشد
Here comes trouble! اینم از مشکل

10. Colloquial narrative and commentary
روایت محاوره ای و تفسیر و گزارش
Although narrative generally uses past
tense, there are uses of present simple in
everyday speech.
ای عموما از زمان گذشته استفادهگرچه در روایت محاوره
می شود ولی زمان حال ساده نیز در صحبت روزمره بکار
.رودمی
11. In jokes, present simple can be used
instead of past simple for narrative events.
در گفتن جوک زمان حال ساده را می توان به جای
.گذشته ساده برای بیان رخدادها استفاده کرد
A man goes to see the psychiatrist. He says
he is having problems because he imagines
he is a pair of curtains. The psychiatrist
tells him to pull himself together.
 بهش گفت که مشکل داره.یه آقایی میره سراغ روانپزشک
: روانپزشک بهش گفت.برای اینکه فکر می کنه پرده است
)لنگه های پرده رو بکش!!!! ( آروم باش
12. In sports commentaries, present
simple is often used to describe events
happening as the commentator speaks.
 زمان حال اغلب اوقات،در گزارشات ورزشی
استفاده می شود تا رویدادی را که در حال انجام است
. همانطور که گزارشگر صحبت می کند تشریح کند،
13. Plot summaries in films and books
are generally in present simple.
خالصه طرح داستان فیلم ها و کتاب ها عموما در
.زمان حال ساده انجام می شود
Tom and Daisy are an old couple who
live a dull life in a suburb of Birmingham.
But everything changes when their
granddaughter Karen comes to stay.
تام و دیزی یک زوج پیر هستند که یک زندگی کسل
 اما همه چیز زمانیکه دختر.کننده در حومه بیرمنگهام دارند
.بزرگشون کارن تصمیم به موندن باهاشون گرفت تغییر کرد

There goes a brave man!
اوناهاش یک مرد شجاع
Here lies John Smith. (Written on a
)tomb
اینجا آقای جان اسمیت آرمیده است (برای سنگ قبر
)مناسب است
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آیا با تمام کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی آشنایی دارید؟
13 بسیاری تنها دو یا سه کاربرد آنرا می دانند در حالیکه این زمان در
.محیط مختلف استفاده می شود

1. For facts or things that always
happen
.بیان حقایق یا چیزهایی که همیشه اتفاق می افتند
Water freezes at 32 degrees Fahrenheit
and 0 degrees Celsius.
 درجه فارنهایت و صفردرجه سلسیوس منجمد32 آب در
.می شود
Sea water contains on average 2.7 salt by
weight.
. درصد نمک می باشد2.7 آب دریا به طور میانگین حاوی
2.

For routines and habits
برای امور روزمره و عادت ها

The birds return to the island every
spring
.همه ساله در فصل بهار پرندگان به جزیره بازمی گردند
I go to school every day
.هر روز به مدرسه می روم
3. State verbs
Some verbs have meanings which refer to
states or conditions.
برخی از افعال معنایی دارند که اشاره به شرایط یا
.حاالت دارد
Normally in present simple
معموال در زمان حال ساده می آید
For Example:
Belong, Consist of, Contain, Cost,
Depend on, Deserve, Matter, Own, Possess,
Resemble Believe, Imagine, Know, Prefer,
Realize, Understand, Mean, Seem
Does this belong to you?
آیا این چیز متعلق به شماست؟
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Fresh fruit contains a range of vitamins
.میوه تازه حاوی ویتامین های متنوعی است
Some people still believe that the Earth
is flat
.برخی همچنان بر این باورند که زمین صاف است
This seems to be what we are looking for
.به نظر میاد این چیزیه که ما دنبالشیم
4. In informal spoken instructions,
with you
در دستورالعمل های گفتاری غیر رسمی با ضمیر
اشاره تو
You open this part of the camera here.
Then you take out the battery.
این قسمت دوربین را باز نموده و سپس باتری را خارج
.می کنید
5. Formal written instructions such as
recipes use the imperative form
در دستورالعمل های مکتوب رسمی همانند منوی
.غذایی که از قالب امری استفاده می کنیم
Take 300g of flour. Add three eggs.
سیصد گرم آرد برداشته و سه تخم مرغ را اضافه می
.نماییم
6. In newspaper headlines to describe
events. There are other conventions for
writing headlines such as using active verbs
and preferring short words.
 قوانین.درعناوین روزنامه برای تشریح رخدادها
دیگری برای نوشتن عناوین وجود دارند همچون
استفاده از افعال معلوم و ترجیحا کلمات کوتاه
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تبلیغات چیست؟ ( از مفهوم تا کاربرد)
( بخش پایانی)

در اين بخش از مقاله سعي داريم
تا موارد مهمي را که الزم است پيش
از شروع کار تبليغاتي ،بدانيد به
اختصار بیان کنیم.
شش پرسش مهم (:)6W
بهتر است بدانيد پاسخ به اين
شش پرسش اساسي و مهم ،پيش
از شروع تبليغات ،بسيار اثرگذار
خواهد بود.
مدل  ،6Wيکي از رايج ترين و
معروف ترين مدلها در برنامه ريزي
اوليه براي تبليغات است.
 .1مخاطب من چه کسي است؟
()Who
 .2مخاطب من کجاست؟
()Where
 .3چه پيامي را بايد به او انتقال
دهم؟ ()What
 .4چرا بايد اين پيام را به او انتقال
بدهم؟ ()Why
 .5از طريق کدام رسانه بايد به او
پيام بدهم؟ ()Which
 .6چه وقت بايد با او ارتباط برقرار
کنم؟ ()When
در صورتي که پاسخ پرسشهای
فوق بر اساس اطالعات و نتایج
تحقيقات علمی بدست آمده باشد،
میتوان به برنامه ريزي مناسب و
تولید تبليغات اثرگذار بر اکثریت
مخاطبان امیدوار بود.
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 20پرسشي که بايد قبل از هرگونه فعاليت
تبليغاتي از خودتان بپرسيد:
 .1کدام شخص يا سازماني در کدام جايگاه يا
اعتباري؟
 .2با چه ديدگاه ،هدف و انتظاري؟
 .3چه حرف ،سخن و شعاري؟
 .4در مورد کدام کاال يا خدماتي؟
 .5با کدام مشخصات ،مزايا و منافعي؟
 .6با کدام تفاوت (نسبت به رقبا) و تمايزي؟
 .7در کدام مرحله از منحني عمر محصول ()PLC؟
 .8در کدام وضعيت رقابتي يا انحصاري؟
 .9با کدام قدرت و سهم بازاري؟
 .10با کدام هدف ارتباطي يا تجاري و با تمرکز بر
کدام گروه از مشتريان؟
 .11با چه قصد ،مضمون و محتوايي؟
 .12با استفاده از کدام ابزارها و اجزايي؟
 .13از طريق کدام دسته از رسانه ها؟
 .14در چه زمان ،مکان و شرايطي؟
 .15با چند دفعه تکرار و استمراري؟
 .16با چه لحن ،آهنگ و الفاظي؟
 .17با کدام تکنيک و جاذبه اي؟
 .18با چه پيام و خبر و اطالعي ؟
 19به کدام دسته از مخاطبان و مشترياني؟
 .20با چه نياز ،انتظار ،سن ،عقيده ،شرايط ،قدرت
مالي و اختياري؟ ()modir.tv ،1395
از کجا شروع کنيم؟ ()5M
براي شروع یک برنامه تبليغاتي نياز به الگويي
داريم تا با استفاده از آن بتوانيم تبليغي مناسب با
مخاطب و کار خود ارائه دهیم و ضمن کسب نتيجه
دلخواه از آن ،رضايت مشتريان را نیز بدست آوریم.
الگوي :5M
 :Missionدر گام نخست بايد هدف از برنامه
تبليغاتي مشخص شود.
 :Messageپس از تعيين هدف ،بايد پيام مناسب
برای مخاطب تبلیغ مشخص شود.
 :Mediaپس از تحقيق و جستجو ،الزم است
بهترین رسانه با توجه به نوع کسب و کار و يا خدمات
قابل ارائه ،انتخاب شود.
 :Moneyبودجه کافی براي رسيدن به هدف و
انتخاب بهترين روش و برآورد مالي برای اجرای برنامه
تبلیغاتی
 :Measurementپس از تعيين هدف و تبليغ
در رسانه موردنظر الزم است در خصوص بازخورد آن
در ميان مخاطبان نظرسنجی علمی صورت گیرد تا
ميزان رضايت آنها و موفقيت کسب و کار مشخص و
سپس در مورد ادامه کار و یا تغییر روش تصمیمگیری
شود.
آژانس تبليغاتي چيست؟
آژانس تبليغاتي ،شرکتی است که با توجه به نياز
مشتري خود در زمينه معرفي فعالیت و يا خدمات
آنها ،بهترين روش را با توجه به اطالعات کسب و
کار ،برند ،بازار ،رقبا ،کاال ،بسته بندي و  ...ارائه داده

و کمک مي کند تا اهداف تبليغاتي مشتری مشخص
و روشن شود و برای اجرایی شدن آنها برنامهریزی
میکند .این امر با برگزاری یک کمپين تبليغاتي
آغاز و با پيدا کردن ايده و پردازش آن ،ساخت شعار و
پيام ،توليد تيزر و آرت ورک ( ،)Art Workمديريت
و کنترل پخش آگهي در رسانههاي صوتي و تصويري
و چاپی ،ارتباط دادن مشتري با رسانه و  ...ادامه
مییابد تا به بهترين شکل ممکن کاال ،محصول و
خدمات دیده شود و با ارائه آن در بازار بهترين نتيجه
از تبليغات بدست آید.
مدل هاي  5Mو  6Mدر جمعآوري کلي
اطالعات و تعيين اهداف قابل استفاده هستند ولي در
نهايت براي يک فعاليت تبليغاتي اصولي ،بهتر است
کمپين تبليغاتي صحيح و هدفمندي طراحي شود که
در کل شامل مراحل زير میشود و وظيفه تدوين آن
بر عهده آژانسهاي تبليغاتي است:
 .1تعيين اهداف کلي بازاريابي
 .2اهداف تبليغات
 .3بررسي شرايط :محيطي ،رقابتی ،بازار،
عوامل فصلي ،اقتصادي ،فني ،روانشناسي ،قوانين
محدودکننده و ...
 .4استراتژيهاي خالق :شامل دستيابي به ايده
ها ،خلق شعار و پيام ،انتخاب جاذبه ها (جاذبه هاي
فرهنگي ،بصري ،نوستالژيک ) و ...
 .5انتخاب تکنيک ها (فتوشاپ ،فيلم برداري،
عکاسي ،دوبله)... ،
 .6تعيين تعداد طرح ها و کپي ها
 .7انتخاب المانهاي هنري ()Art Elemens
مناسب با سليقه مشتري ،نوع محصول و پيام
 .8استراتژي هاي رسانه اي :تعيين گروه رسانهاي
مناسب (تلوزيون ،راديو ،وبسايت و ،)...تعيين رسانه
هاي اصلي و فرعي (پرمخاطب ،کم مخاطب) ،ابعاد،
اندازه و زمان ،سطح پوشش و تيراژ ،تناوب و تکرار،
تعداد دفعات پخش يا درج آگهي
 .9تخمين بودجه الزم برای اثربخش بودن تبلیغ
 .10تست برنامه
 .11اجراي استراتژي تبليغاتي
منابع:
 .1کفاش پور ،آذر( ،)1390بازارشناسي ،واژگان خرد ،مشهد.
 .2اميري عقدايي ،سيد فتح اله( ،)1388اصول بازاريابي ،جهاد
دانشگاهي ،اصفهان.
 .3اردشيري چم  ،آزاده .تعريف تبليغات چيست؟ (،)1397
beloved.marketing
 20 .4پرسشي که بايد قبل از هرگونه فعاليت تبليغاتي از
خودتان بپرسيد (modir.tv ،)1395
 .5تبليغات ( )Advertisingچيست؟ (modir.tv ،)1395
 ..6ساعدي ،فرزانه ،1396 ،مفهوم کلي تبليغات،
mohiti.com
. 7مدل  AIDASدر تبليغات (modir.tv ،)1395
 .8وبسايت متمم ،تعريف تبليغات چيست و کاربرد آن در
کجاست؟motamem.org ،
9. Andrew Stivers, Victor J. Tremblay,
Advertising, search costs, and social welfare،
2005، Information Economics and Policy,
Volume 17, Issue 3, July 2005, Pages 333–317
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معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد محمود جوادی پور

محمود جوادی پور()1299-1391

محمود جوادي پور در سال  1299در
تهران و در خانواده اي هنرمند و هنردوست
چشم به جهان گشود .وی در طول عمر خود
آثار بسياري براي هنر معاصر ايران به يادگار
گذاشت و در اين مدت از فعاليت هنري در
زمينه هاي مختلف نظير طراحي ،نقاشي،
گرافيک و تصويرسازي دست نکشيد.
در دوران فعاليت حرفهاي استاد جوادي
پور ،دانشکده هنرهاي زيبا تازه تاسيس شده
بود و فضا براي فعاليت هاي تجسمي بسيار
محدود و کم تحرک بود .وی در چاپخانه
بانک ملي مشغول به کار شد و اولين تجربه
کار گرافيکی خود را در آنجا بدست آورد.
در سال  1328به همراه احمد اسفندياري
«کاشانه هنرهاي زيبا» يا «گالري آپادانا» را
بنيان گذاشت و عالوه بر برگزاري نمايشگاهی
از آثار خود و فارغ التحصيالن دانشکده
همچون جليل ضياءپور ،جواد حميدي و
حسين کاظمي ،جلسات بحث و سخنراني
درباره مکاتب هنري مدرن و هنر نو توسط
آنها راه اندازي و بدین ترتیب زمينه فعاليت
نقاشان نوگرا فراهم شد.
وی پس از اتمام دوره تکميلي در آکادمي
هنرهاي زيباي مونيخ ،در سال  1332به
عضویت هیئت علمي دانشکده هنرهاي زيبا
درآمد و فعاليت هنري خود را توسعه داد و
به خلق آثار متنوعي در زمينه هنر گرافيک
نظير طراحي تمبر ،اوراق قرضه ،نشان ،اعالن،
تصوير سازي و طراحي جلد کتاب پرداخت و
به عنوان يک پيشکسوت در عرصه گرافيک
معاصر ايران شناخته شد.
جوادیپور در آثار خود از تلفيق نگاه نو با
مضامين ،رنگها و حال و هواي هنر و نقاشي
ايراني بهره مي برد و در آثار هنرمندان هم
دوره او نیز ،توجه به سنتهاي هنر ملي و
بومي ايران قابل مشاهده است و در نهایت در

دهه  1340جنبشي ايراني در ميان نقاشان
مدرنيست کشور شکل گرفت.
تصويرسازيهاي استاد جوادي پور به
لحاظ فضاسازي و بکارگيري خط و رنگ،
متاثر از نقاشي قديم ايراني است .حتي در
تصويرسازيهايي که با تکنيک گراوور از وی
به يادگار مانده پيوند عميق هنر او با نقاشي
ايراني مشخص است.
کوشش و تالش براي حفظ ارثيه هنر
ايراني در رنگ پردازي ،استفاده از نقوش و
فضاسازي همگي جوهره مشترک آثار استاد
جوادي پور در  70سال گذشته بوده است.
هنر او به تدريج به عمق و غنا رسيد و پختگي
آثار سي سال اخير او ،ویژگی ممتازی به
آثار وی بخشيده است .بگونهاي که آرامش
شورانگيزی در منظره پردازي و بازآفريني
فضاهاي موردنظر او موجود است که ما را به
دور شدن از پيچيدگيهاي روزمره و فريبنده
شهرهاي پرازدحام و همراهی با آرامش و
سکوت لعابهاي مينايي رنگ آثارش تشویق
میکند.
برخي از نقاشیهای او به ویژه منظرهها
فضايي کامال ايراني و سنتي دارند و در مقابل
برخي از آثار وی با نگاهي به شعر و مفاهيم
عميق زندگي و هستي کشیده شدهاند.
در سال  1386از سرديس وي در موزه
هنرهاي ديني امام علي (ع) رونمايي شد و
کتاب «نمدهاي ايران ،پژوهشي در زمينه
نمدهاي منطقه گرگان و دشت» توسط
انتشارات فرهنگستان هنر انتشار يافت.
(همشهري)1389 ،

محمود جواديپور اولين کسي بود که دو
کتاب مهم تاريخ ادبيات ايران يعني شاهنامه
فردوسي و «موش و گربه» عبيد زاکاني را به
صورت مدرن به تصویر کشید( .مهر)1392 ،
همچنين از وی به عنوان يکي از نخستين
پايهگذاران جنبش نقاشي نوگراي ايران
تجليل شد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي نشان عالي دریافت کرد.
استاد محمود جوادي پور در آذرماه سال
 1391دار فاني را وداع گفت.
یادش گرامی باد.
منابع:
 .1وبسايت شخصي محمود جوادي پور،
mahmoudjavadipour.com
 .2حسيني راد ،عبدالمجيد(« ،)1383راز مشتاقان»،
مروري بر زندگي و آثار استاد محمود جوادي پور ،انتشارات
فرهنگستان هنر.
 .3زندگينامه :محمود جوادي پور (،)1391-1299
www.hamshahrionline.ir
همشهري،1389،
 .4نظر دختر جواديپور درباره ساخت موزه به نام
پدرش /نگهداري نقاشيها در شرايط مطلوب ،خبرگزاري مهر،
1392؛ کد خبر www.mehrnews.com ،2129193
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تاثیر جامعه اطالعاتی بر فرهنگ
(بر گرفته از مقاله دکتر محسنیان راد )

اگر تاکنون از رسانه های انبوه (Mass
 )Mediaصحبت می شد ،اکنون در
شرایط جهانی شدن به سویی می رویم که
می توان به جای رسانه های انبوه (Mass
 )Mediaاز ارتباط گران انبوه (Mass
 )Communicatorسخن گفت.
تا قبل از آغاز جهانی شدن ،رسانه
ها با مخاطبان انبوه خود ،تقریبا «ارتباط
یکسویه» برقرار میکردند .در حالی که
در آینده ای نزدیک ،هر کدام از مخاطبان
سابق ،میتوانستند ارتباط گرانی باشند
که بنا به میل ،امکانات و تواناییهای
خود ،هر دو نقش «گیرنده» و « فرستنده
« را ایفا کنند .با توجه به ارتباط موجود
بین «فرهنگ « و «اطالعات « هم اکنون
میتوان به بررسی جایگاه فرهنگ در
روند جهانی شدن پرداخت .
کلیفوردگیرتز ( )C. Geertsدر
تعریف فرهنگ می گوید « :فرهنگ در
جوهره خود ،اطالعاتی است که گروهی
در آن شریکند» او می افزاید که خصلت
اطالعات بر خالف اشیاء ،آن است که
«دهنده (اطالعات)» آنچه را که (انتقال)
داده می تواند برای خود نیز حفظ کند.
()1994,Mc Creery
اگر وضعیت فعلی «جهانی شدن» را
« شرایط در گذر» بدانیم و عصر بعدی را
دورانی مجسم کنیم که در آن بواسطه
توسعه فن آوری های رقمی ،انتقال،
ذخیره و پردازش اطالعات فراهم باشد
و با بکارگیری هوش مصنوعی ،شرایطی
مهیا شود که ساکنان کره زمین بتوانند
با دستگاه های کوچک ترجمه همزمان ،
بدون حضور هر نوع مانع و دروازه بانی ،در
باندهای پهن به انتقال پیام بپردازند،آنگاه
بر سر فرهنگ ها چه خواهد آمد؟

درک و شناخت «جهانی شدن» با استفاده
از اصطالحات قدیمی چون امپریالیسم فرهنگی
( )Cultural Imperialismآغاز شد و
بتدریج با بکارگیری اصطالحات دیگری مانند
آمریکایی شدن ( ،)Americanizationبی
ملیت شدن ( )Denationalizationحاشیه
ـ مرکز ( peripheryـ  ،)centerجهان ـ
منطقه ای شدن ( )Glocalizationو تهاجم
فرهنگی شدن ( )Cultural Invasionادامه
یافت .اصطالحاتی که به مرور وارد ادبیات علم
ارتباطات شد .میدانیم که اصطالح « امپریالیسم
فرهنگی» پیشینه ای دیرینه دارد و برای اولین
بار در سال  1980درگزارشی با عنوان «یک
جهان،چندین صدا» ()1985,Mac Brride
مطرح شد و برای بار دوم در سال  1985در
گزارش دیگری به نام» جریان بین المللی برنامه
های تلویزیونی ـ یک خیابان یکطرفه «(,Varis
 )1985که توسط یونسکو تهیه شد ،مجددا
مورد توجه قرار گرفت .طی سال های بعد نیز هر
گاه موضوع امپریالیسم فرهنگی مطرح میشد،
نقش سلطه تولیدات رسانه ای آمریکا ،بویژه از
طریق سینمای هالیوود مورد بحث و گفتگو قرار
میگرفت  )1996,Wells(.در حال حاضر هم
تاکید میشود که  70درصد فیلم های که در
سینماهای اروپای غربی اکران میشود و 90
درصد بازار سینمای اکثر کشورهای جهان را،
فیلم های آمریکایی تشکیل می دهند .و در واقع
تشکیل تراست های رسانه ای 1از این دست،
امپریالیسم فرهنگی قادر است قدرتمندتر از
گذشته عمل کند .البته باید توجه داشت که
به رغم بازار  70درصدی سینمای آمریکا در
اروپا ،اکران قیلمهای آمریکایی در خود این
کشور 2/6 ،درصد بیشتر از بازار اروپاست.
()2001,Cowen
برخی از محققان ـ بویژه در کشورهای
فرانسوی زبان ـ شرایط موجود را آمریکایی
شدن و یا حتی بی ملیت شدن تلقی میکنند.
آنها معتقدند که تکثر مورد نیازجهانی شدن ،به
سمت تمرکز رسانه ای آمریکا هدایت میشود.
(Concentrated Media) (American
)2000,Invasion
نگاهی تاریخی به شرایط مذکور نشان
 .1بحران سازي و بحران زدايي يكي از كاركردهاي رسانهها با
کمک گرفتن از ابزارها و اهرمهاي نوين است .رسانه ها با استفاده
از راهبردها و فراراهبردها در ايجاد شرايط بحراني ميتوانند در
تحوالت سياسي،اجتماعي و فرهنگي جديد در گستره وسيعي
نقش آفريني كنند و موجب شکلدهي افکار عمومي شوند .چرا
كه امپراتور رسانه اي با بهره گيري از امکانات سرشار موجب
شكل گيري نوعي استبداد اطالعاتي از طريق گزينش و انتشار
اطالعات و اخبار انحصاري ،تراست هاي خبري و اطالعاتي و
كارتل هاي رسانه اي در پرتو انقالب اطالعاتي شده است.
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میدهد در قرون  14و  ،15به دالیلی از جمله
توسعه دانش فنی در اروپای غربی و عقب ماندگی
دیگران از این نظر ،مرکزیتی بوجود آمد که در
راس آن انگلستان با همراهی چند کشور دیگر
از جمله اسپانیا ،پرتقال و فرانسه حضور داشت.
به مرور این چند کشور محیط متحدالمرکزی را
بوجود آوردند که در راس آن کشورهای اروپای
غربی و در حاشیه آن سایر کشورهای جهان قرار
گرفتند و این سرآغاز شکلگیری یک نظام تک
قطبی با محوریت چند کشور غربی بود.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و با نقشی
که آمریکا در خاتمه آن ایفا کرد و پس از آن
استقالل برخی از مستعمرات ،نظام جهانی این
بار با جایگزینی قدرت اقتصادی و فرهنگی به
جای قدرت نظامی دستخوش تغییر و دگرگونی
شد .در این نظام ،آمریکا در مرکز یک دایره بزرگ
قرار گرفت که با دوایر متعدد و کوچکتر پیرامون
خود که سایر کشورها را نمایندگی میکردند،
ارتباط برقرار میکرد.)200,Sawhney(.
برخی از اندیشمندان ،وضعیت آینده
را نوعی همپوشی فرهنگیCultural( 2
 )Overlapو توسعه پدیده دورگه ای فرهنگی
( )Cultural hybridityمیبینند و
اصطالح جدید «جهانی  -منطقه ای شدن «
( )glocalizationرا برای آن بکار میبرند.
اصوال» بحث تأثیر رسانه ها در شکلگیری
تصورات ذهنی مشترک ،از اواسط دهه  1980و
از هنگام حضور تلویزیون ماهواره ای ()DBS
در منازل آغاز شد و در نهایت امکان دریافت و
درک بدون دروازهبانی و مداخله رسمی دولتها
از محتوای رسانهها را برای مخاطبان فراهم کرد.
شرایط بوجود آمده باعث میشد تا مخاطبان
رسانهها بیشتر از گذشته پیامها را درک کنند
و با مسائلی فراتر از آنچه در فرهنگ محلی
( )local cultureآنها وجود داشت ،روبرو
شوند بدون آنکه با این فرهنگ بزرگتر ،مستقیما
ارتباط داشته باشند .یکی از پیامدهای این امر،
تقویت حس «ما بودن «( ] )we-nessیا همان
« هویت فرهنگی «(]identity cultural
است)1996 ,Hannerz( .
اصوال» هویت فرهنگی در دل تاریخ و
پیشینه افراد قرار دارد .ضمن آنکه مانند هر
پدیده تاریخی دیگر ،جاری ،پویا (fluid
 )anddynamicو در حال تغییر است.
جهانی شدن به لمس و ارتباط مجازی
روزافزون هویتهای فرهنگی و شناخت بیشتر
آنها از هم میشود و پیش بینی می شود که
 .2همپوشی یا همگونسازی فرهنگی که موجب مستحیل شدن
افراد یا گروههایی از میراث قومی متفاوت در فرهنگ حاکم جامعه
میشود.
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این امر در آینده منتهی به استفاده بیشتر از
اصطالح ژنتیکی «دورگه » (پدر فرانسوی و مادر
چینی) در حوزه فرهنگ شود.
استوارت هال ( )Stuart Hallمعتقد
است که فرایند جهانی شدن ،پیامد هایی برای
هویت فرهنگی دارد که مهمترین آن ،تسلیم
هویت های ملی ( )nationalidentityو
مقاومت هویت های محلی ()local identity
است.این شرایط منتهی به پدیده ای خواهد
شد که میتوان آنرا هویت دورگه ای فرهنگی
()culturalidentity of hybridist
نامید )1992,Hall(.هویتی که می توان در
غذای برخی رستوران های چینی موجود در
کشورهای مختلف دیدکه عمال» بجای پختن
غذای واقعی چینی ،غذایی می پزند که در
طبخ آن هم فرهنگ چینی و هم فرهنگ کشور
میزبان ،نقش دارند.
مهمترین و رایج ترین معیارهای جامعه
اطالعاتی
ی است که در تغییرات اساسی
فناوری :بدیه 
ی نقش
بوجود آمده در س ه دهه گذشته ،فناور 
ن جهت
بسیار برجستهای داشته است .به همی 
بهترین تعریف از جامعه اطالعاتی بر مبنای
نوآوری فوقالعاده تکنولوژیک صورت گرفته
است .فرانک وبستر در تعریف جامعه اطالعاتی
با اتکا ب ه عنصر فناوری میگوید :پیشرفتهای
خیرهکننده در پردازش ،نگهداری و انتقال
ت به کاربرد فناوریهای اطالعاتی در
اطالعا 
ی انجامیده است؛
ت اجتماع 
تمامی زوایای حیا 
با نفوذ رایانهها در تمامی زمینه های زندگی بشر
از قبیل ادارات ،منازل ،خودروها ،تلویزیونها،
اسباب بازی کودکان و ارزان شدن فناوریهای
پردازش و نگهداری اطالعات از طریق رایانه ها
و تاثیر آن بر ارتباطات راه دور و ایجاد شبکه
های جهانی ،تحول عظیمی در زندگی بشر رخ
داده است .شبکه های اطالعاتی در آینده ای نه
چندان دور بر تمامی جنبه های زندگی انسان
اثر می گذارند و در چند سال آینده کمتر کسی
را میتوان دید که به نوعی از آنها استفاده نکند
یا این فناوری ها در زندگی او حضور نداشته
باشند .در نتیجه وجود نوآوریهای بسیار زیاد در
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،یکی از عوامل
ظهور جامعه اطالعاتی است.
جهانی شدن :یکی دیگر از مشخصهها یا
ی که جامعه اطالعاتی و شبکهای با
ویژگیهای 
ف میشود ،جهانی شدن است .مطابق
آن تعری 
ی ک ه وبستر ارائه میدهد ،جهانی شدن
معیار 
ی است ک ه ذیل جامعه اطالعاتی معنا
مقولها 
پیدامیکند .جهانی شدن عبارت است از در
ل آن به مکان
ن و تبدی 
هم فشرده شدن جها 
م آگاهی دربار ه کل نزد اجزا .به
واحد .و یا تراک 
نو
ن یگانه شدن جها 
ن هما 
تعبیری جهانی شد 
ت و ادغام آن است .این تعبیر از جهانی
نه وحد 
شدن مبتنی بر فناوری های جدید ارتباطی
و اطالعاتی است .مطابق این تعریف جامعه
ت که در آن تجارت،
اطالعاتی ،جامعهای اس 
رسانهها و ارتباطات علمی دانشگاهی و آموزش
در سراسر جهان یگانه میشوند.
با ایجاد شبکه های اطالعاتی و ارتباطی
تمامی کاربرانی که از این شبکه ها استفاده

میکنند زبان واحدی پیدا میکنند و به رغم
فاصله بسیار زیاد از هم؛ به شکل باورنکردنی
زندگی روزمره آنها بسیار شبیه به هم است و
صرفاً فقط سلیقه های مختلف است که باقی می
مانند .یعنی کاربران این شبکه ها نسبت به هم
احساس نزدیکی بیشتری دارند تا همسایگانی
ن رو
که در نزدیکی آنها زندگی می کنند .از ای 
گفته میشود ،جامعه اطالعاتی ،جهان فشرده
شده و یگانهای است.
ل اطالعاتی :یکی از معیارها و
مشاغ 
مشخصههای متداول در تعریف جامعه اطالعاتی،
مسئله تغییراتشغلی است .در واقع منظور تغییر
مشاغلی است که با کار بدنی و فعالیتهای بدنی
همراه است به مشاغل اطالعاتی یعنی مشاغلی
که به کارهای فکری با مهارت بیشتر نیاز دارند.
به عبارت دیگر جامعه اطالعاتی با کارهایی که
در فرایند تولید ،پردازش و توزیع اطالعات دخیل
ی
ی سازمانها 
هستند ،شکل میگیرد .گزارشها 
بینالمللی حاکی از آن است ک ه در دو ده ه اخیر
ن یا مشاغلی ک ه اساسا با تولید
ل یقهسفیدا 
مشاغ 
ی
ت و زیر ساختهای پشتیبان 
و کاربرد اطالعا 
ب بیش
کنندهاش سروکار دارند ،رشدی به مرات 
از سایر مشاغل داشته و به تعبیر «وبستر»
ی اداره میشود که
امروز بازار کار توسط کسان 
با نرمافزارها سروکار دارند و در فرایند تولید،
ی این
پردازش و توزیع اطالعات سهیماند .زندگ 
ن برخورداری از  اطالعات مورد نیاز
افراد به یم 
جامعه افراد جامعه و نقش مهمی که در تولید و
ش اطالعات دارند ،به خوبی تأمین
توزیع و پرداز 
میشود .بنابراین ،با رشد و توسعه فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی در سطح جهان ،نیروی
کار اطالعاتی بیش از گذشته رشد سریع و
قابل توجهایی یافته است .از این رو ،محققان،
جابهجایی در توزیع مشاغل را یکی از مشخصه
های جامعه اطالعاتی میدانند.
ی رسانهها :یکی از معیارها و
فراگیر 
ی مربوط به ظهور جامعه اطالعاتی،
مشخصهها 
ی رسانههاست .این ویژگی که
سرعت فراگیر 
در واقع محصول نوآوری های فوقالعاد ه و
ل فناوری اطالعاتی و ارتباطی است،
بیبدی 
ت
قلمرو زندگی خصوصی انسانها را بهشد 
ی ک ه
ت تأثیر قرار داده است .با پیشرفتهای 
تح 
درفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی فراهم شده،
ت
خدمات تلویزیونی با شبکههایی از مؤسسا 
و نهادهایگسترده و نهایتا با ماهوارهها پیوند
ی جهان در
خورده و به سهولت در هر کجا 
دسترس هستند .با وجود اینکه سطح دسترسی
به این فناوریها در تمامی کشورها یکسان
ی
نیست ،پوشش رسانههای جدید ،از تلویزیونها 
ماهوارهای گرفت ه تا اینترنت ،بهشدت رشدکرد ه
و همه جهان را متــأثر ساخته است .دسترسی
مداوم به رسانهها بهطور بیست و چهار ساعته و
این امر که مخاطبان رسانه های جدید میتوانند
هم تولیدکننده و هم مصرف کننده اطالعات
باشند ،باعث شده تا فراگیری آنها بسیار گسترده
و سریع صورت بگیرد.
اقتصادی :بنظر میرسد در تعریف جامعه
اطالعاتی شاخص اقتصادی به اندازه شاخص
فناور 
ی اهمیت دارد .فریتز مچلوب 3که از
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3. Fritz Mechelub

ت ب ه
پیشگامان مبحث جامعه اطالعاتی اس 
گستره و رشد صنایع اطالعاتی در ایاالت متحده
میپردازد و نطفه ایجاد مقیاسهای جامعه
ی میداند.
اطالعاتی را مبتنی بر شرایط اقتصاد 
پیتر دراکر 4استاد مدیریت در سال  1967معتقد
ی یا
بود که اقتصاد آمریکا ا از یک اقتصاد کاالی 
کاال محور به اقتصاد اطالعاتی یا اطالعات محور
تغییر وضعیت داده است .وی تاکید میکند
دانش یا هماناطالعات اساس اقتصاد نوین را
ل داده است.
تشکی 
در واقع اطالعات در جامعه اطالعاتی ،نه
تنها دارای ارزش اقتصادی است ،بلکه محور
اقتصاد قرار گرفته است و هر که قدرت خرید
آن و مهارت و آگاهی الزم برای استفاده از آن
را داشته باشد می تواند از آن بهره مند شود.
در این وضعیت دیگر خرید  ،فروش و تجارت
ح ملی و فراملی معنادار نخواهد
ت در سط 
اطالعا 
ت در سطوح متفاوت بازار
بود ،بلکه اطالعا 
بینالمللی ،ملی ،محلی و نهایتا بازارهای شخصی
و فردی مورد توجه قرار میگیرد.
ن که
ی عالوه بر آ 
جغرافیایی :جامعه اطالعات 
ن مورد توجه
از منظر اقتصاددانان و جامعهشناسا 
ف شده ،از منظر جغرافیدانانی
قرار گرفته و تعری 
ی دارند نیز ،مورد توجه
ک ه بر مکان توجه ویژها 
ث مکان به
قرار گرفت ه است.جغرافیدانان در بح 
ی را
ی جغرافیای 
شبکههای اطالعاتی که مکانها 
به یکدیگر پیوند میدهند ،تاکید میورزند و
ن شبکهها بر سازمان فضا و مکان
معتقدند که ای 
ی برجای میگذارند.
آثار شگفتانگیز 
فرهنگی :همانطور که مسئله فناوری در
شکلگیری جامعه اطالعاتی بسیار حائز اهمیت
است ،جنبه های فرهنگی نیز در پیدایش آن
موثر است .وجود برنامه های تلویزیونی بیست
و چهار ساعته در کانالهای متنوع و متعدد،
فیلمهای ویدئویی که به سهولت قابل تهیه و
اجاره از ویدئو کلوپ ها هستند ،وجودضبط
صوت های دیسکی و  CD، VCDو  DVDکه
در دسترس همگان است ،رایانه های شخصی
که در هر خانه ای موجود است و پایگاه های
 on-lineهمه و همه در ایجاد بستر فرهنگی
برای انسان امروز ،بسیار تاثیرگذار بوده و برای
کاربران رسانه ها خط مشی فرهنگی تولید و
ن سطح
الگوسازی میکنند .به عبارت دیگر ای 
ت به لحاظ فرهنگی بر تمامی زمینه
از اطالعا 
های زندگی نفوذ کرده و هویت و شخصیت ما را
متأثر و دگرگون ساخته است ( .جامعه اطالعاتی و
توسعه  ،نشریه فنی مرکز از اطالعات و مدارک علمی ایران
 ،دوره  ، 12شماره . ) 3

منابع:
 .1یسی  ،آرنولد ( ، )1358تکنولوژی و فرهنگ ،
مترجم ؛ بهرام شالگونی  ،تهران  :انتشارات نشر مرکز،
چاپ سوم .
 .2هنسون ،جریس ،اوما ( ، )1381تکنولوژی های
جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه ،مترجم
؛ داود حیدری  ،تهران  :انتشارات مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانه  ،چاپ سوم.
 .3شکرخواه  ،یونس ( ، )1379تکنولوژی های
ارتباطی و جامعه اطالعاتی  ،تهران  :انتشارات انوشه

4. Peter Drucker

15

ُجستاری در تاریخ صدر اسالم؛
بررسی اجمالی بروز اختالف وچند دستگی
در امت اسالمی (بخش پایانی)

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.

در پي اين سخن ،ج ّو سقيفه به هم ريخت
و سر و صداي حاضران از هر طرف بلند شد.
انصار در يک لحظه فهميدند چه کالهي بر
سرشان رفته است و چگونه بازيچه قرار گرفته
اند ،لذا همه يکصدا فرياد ميزدند که ما فقط
با علي بيعت مي کنيمُ .ع َمر از گرايش شديد
انصار به علي ترسيد و انديشيد که اين جلسه
که با ترفند بسيار ظريف بر پا شده ،اکنون به
نفع علي(ع) تمام مي شود و در کل نقشه هاي
ايشان( ،يعني اصحاب صحيفة ملعونه) ،بر باد
مي رود ،لذا با عجله به ابوبکر گفت« :دستت
را دراز کن» .آنگاه او و چند نفر از انصار از
گروه توطئه ،ابوعبيده و سالم با ابوبکر بيعت
کردند و کار را به اتمام رساندند و آن کاري
که نبايد مي شد ،به سرانجام دلخواه منافقان
رسيد .وقتي بيعت انجام شد ،منافقان حاضر
در جلسه براي بيعت به سمت ابوبکر هجوم
آوردند .تاريخ گواهي مي دهد که بسياري از
انصار حاضر در جلسه و از جمله اطرافيان سعد
بن عبادة و خود سعد بن عبادة و خانوادهاش
از بيعت خودداري کردند (ر.ک؛ ابنقتيبة دينوري،
بيتا.)17 :

اصحاب صحيفه ،ابوبکر را در ميان خود
قرار دادند و به مسجد پيامبر(ص) بردند و
(جمعيتي بالغ بر 4هزار نفر بود)
افراد آنان،
ّ
مراحل ا ّو ّلية تثبيت خالفت ابوبکر را به پايان
رساندند .ايشان به سرکردگي ُع َمر چنان ُرعب
مدتها
و وحشتي در مدينه ايجاد کردند که تا ّ
أبيبن
مردم مدينه ،حتّي بزرگان آن مانند ّ
کعب جرأت بيرون آمدن از خانه هايشان را
نداشتند ،حتّي بعضي هم که ميل شديد به
بيعت با علي(ع) داشتند ،به خانة آن حضرت
پناه بردند و در کنار ايشان مانده بودند.
اينجا بود که شيطان قول خود را براي اغواء
و گمراهي مردم به انجام رساند و به وسيلة
عوامل و يارانش ،ا ّمت پيامبر اکرم(ص) را به
انحراف و ضاللت کشاند و تا به امروز اين ا ّمت
از اختالف و انشقاق که در آن روز برايش رقم
زدند ،رنج مي برد و براي نيل به ا ّمت واحد،
محمد(عج) را انتظار مي کشد.
ظهور قائم آل ّ
ا ّمت و پذيرش توطئهآنچه که همواره ذهن آدمي را به خود
مشغول میکند و آزار مي دهد ،اين است که
چگونه ا ّمت اسالمي که در غدير خُ م حضور
داشتند و در مدينه همواره سفارش هاي
پيامبر(ص) در مورد علي(ع) و اهل بيت او و
وصايت و خالفت ايشان را ديدند و شنيدند،
از فرمان الهي در غدير خُ م روي برتافتند و از
حاصل سقيفه تمکين کردند؟! براي رسيدن
به پاسخ اين سؤال بايد ا ّمت اسالمي صدر
اسالم را با يک تجزيه و تحليل عميق و کامل
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مورد بررسي و شناسايي قرار داد .بخشي از
ا ّمت اسالم را گروهي به نام منافقين تشکيل
مي دادند که با بررسي تاريخ صدر اسالم و
مطابقت آن با فرمايش هاي قرآن کريم در
دو سورة منافقون و توبه مي فهميم که به دو
گروه تقسيم مي شوند .اگرچه اين دو گروه
در اَعمال و رفتارشان نسبت به پيامبر(ص) و
اسالم مشابهت هايي دارند ،ولي اساساً دارای
دو اصالت متفاوت هستند .گروه ا ّول منافقان
معرفي ايشان نازل شد،
که سورة منافقون براي ّ
همان منافقين مدينه و گروه انصار پيامبر(ص)
ُ
بي بودند و علّت
به سرکردگی عبداهلل بن أ ّ
دشمني او با پيامبر(ص) و دين اسالم نیز به
يک رويداد مهم در زندگي او باز مي گشت.
بزرگترين قبايلي که مردم يثرب را تشکيل مي
دادند ،عبارت بودند از قبيله هاي اَوس و خزرج.
جمعيت يثرب را به خود
اين دو قبيله ،عمدة
ّ
اختصاص داده بودند .براي رياست بر يثرب
همواره بين ايشان جنگ و نزاع ُرخ مي داد،
به گونه اي که در اين رقابت هر کدام ُکشته
و مجروح بسياري مي دادند .به همين دليل،
مدتها
اين شهر هيچگاه پيشرفت نمي کردّ .
بود که اين دو قبيله از راه مذاکره و گفتگو
سعي بر اين داشتند تا بر امارت فردي بر ُک ّل
يثرب اتّفاق نظر پيدا کنند و شخص نامزد براي
أبي بود .عبداهلل
اين پُست و مقام ،عبداهلل بن ّ
ُ
بي کار را تمام شده مي دانست ،لذا تاج
بن أ ّ
اميري خود را نيز سفارش داده بود .از طرفي
محمد(ص) به گوش ايشان
ديگر ،آوازة حضرت ّ
رسيده بود و در دو مرحله که در تاريخ به
عنوان مذاکرات َعقَبة اَولي و َعقَبة ثانيه معروف
است ،مذاکراتي انجام پذيرفت تا آن حضرت
به يثرب بيايد و با رهبري او همة مردم مدينه
مسلمان شوند و يک ملّت يکپارچه در مقابل
دشمنان از پيامبر اسالم حمايت کنند.
پس از اين توافق ها ،پيامبر(ص) به يثرب
رفت .با رهسپار شدن آن حضرت ،اسالم يثرب
را فراگرفت .تأثير ظهور اسالم به يثرب آنقدر
باال بود که اختالف هاي قبيله اي کم فروغ
ُ
بي منتفي شد.
و موضوع رياست عبداهلل بن أ ّ
نام اين شهر متأثّر از حضور پيامبر(ص) به
مدينةال ّنبي تغيير يافت و بدين نام مشهور
مدتي بر اثر بيماري
شد .عبداهلل بن أبّي بعد از ّ
سخت در سال ششم هجري درگذشت( .ر.ک؛
طباطبائي ،1370 ،ج  )574 :19با مرگ او قدرت اين
گروه از منافقين که آنها را گروه ا ّول منافقين
مي ناميم ،ضعيف شد و کمکم در ساية گروه
دوم منافقين قرار گرفتند و با مديريّت آنان
در ضربه زدن به اسالم کوشيدند .آنچه بايد
دانست اين است که منافقين انصار با تمام
آنچه انجام دادند ،هرگز نتوانستند تأثيري
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ماندگار در مقابل حرکت و پیشرفت اسالم
داشته باشند.
ا ّما گروه دوم منافقان که از مهاجرين و
اکثر ايشان قريشي محسوب میشدند ،چه به
لحاظ ساختار و چه به لحاظ رفتار از پيچيدگي
خاصي برخوردار بودند .ا ّولين هسته هاي
هاي ّ
تشکيل دهندة اين گروه مسلماناني بودند که
در همان سال هاي ا ّول ظهور اسالم در م ّکه
ايمان آوردند .يکي از منافع اسالم براي اسالم
آورنده اين بود که او را از گذشته اش جدا مي
شخصيت يک مسلمان از ابتداي
کرد؛ يعني
ّ
شخصيت ،رفتارها
و
ميگرفت
شکل
او
مسلماني
ّ
توجه نبود
مورد
ديگر
گذشته
در
او
عناوين
و
ّ
و حتّي به فراموشي سپرده مي شد ،لذا بعضي
شخصيت هاي پَست اجتماعي
افراد که داراي
ّ
بودند و يا به بدنامي شناخته میشدند و حتّي
افرادي که به دليل جنايت هاي خود نسبت به
مسلمانان تحت تعقيب بودند ،با اسالم آوردن از
شخصيت
تمام گذشتة خود جدا مي شدند و با
ّ
وضعيت بسيار مطلوبي
جديد مسلمان شده ،از
ّ
بهره میبردند .اينان غالباً از روح ايمان واقعي
محروم و نسبت به معارف آن بيگانه بودند.
گروه ديگري از منافقين ،افرادي بودند که
موقعيت مناسبي براي پيشرفت شخصي
اسالم را
ّ
خاصي به آن
آمال
و
آرزوها
با
و
دیدند
ی
خود م
ّ
ميگرويدند و در طول عمر مسلماني خويش
همواره سعي در شاخص نشان دادن خود در
بين مسلمانان داشتند .گروه ديگري از روي
اجبار ،آنگونه که چارة ديگري برايشان وجود
نداشت ،مسلمان شدند؛ مانند مشرکين و يا
کافراني که در جنگ شکست ميخوردند و براي
حفظ جان و مال خويش به مسلماني پناه مي
بردند .از جملة اين افراد مي توان از ُ
«طلَقاء»
در فتح م ّکه نام برد .گروهي نيز به خاطر ايجاد
روابط خويشاوندي سببي با پيامبر(ص) مسلمان
شدند و بنظر میرسد گروهي دیگر نيز اشتباهي
خاصي
مسلمان شدند؛ يعني ا ّول با فکر و هدف ّ
به اسالم گرویدند ،اما بعدها از این کار پشيمان
شدند ،ولی از ترس جان خود به ظاهر مسلمان
باقي ماندند .اين گروه را بيشتر ،يهوديان
تازهمسلمان تشکيل مي دادند.
خالصه اينکه همة اين افراد هسته هاي
گروه دوم منافقين را تشکیل میدادند .از نظر
رفتار و کردار نیز سعي ميکردند خود را از جمله
بهترين صحابيهای رسول خدا(ص) نشان
دهند ،لذا طرح فاميل شدن با پيامبر(ص) را نيز
ريختند و اکثر آنان دختران و خواهرانشان را به
عقد پيامبر(ص) در آوردند و يا از پيامبر(ص)
براي ازدواج دختر گرفتند .در هنگام نماز نيز
همواره در صف ا ّول و پُشت سر پيامبر(ص)
ميايستادند اما به هنگام جنگ در صفوف آخر
قرار میگرفتند و عمال هیچ فعالیت و رشادتی
از خود نشان نمیدادند  .با این حال هر موقع
که الزم بود ،حضور خويش را به ُرخ همگان مي
کشاندند .تالش این عده بر آن بود تا با کارهایی
از این دست ،خود را به عنوان صحابي رتبة ا ّول
به جامعة اسالمي معرفی کنند و از این طریق در

باالترين سطح بر ا ّمت اسالمي تأثيرگذار باشند.
ايشان نيز از ايمان به خدا و رسول او بهره اي
نداشتند ،به طوري که بعضي از آنها ،آنگونه که
گفته اند و در تاريخ قید شده ،خدا و معاد را باور
نداشتند و حتّي طرح قتل پيامبر(ص) را ريختند
و با ُدخت گرامي او آن طور رفتار کردند که منجر
به شهادت آن بانوي گرامي شد .خداوند در سورة
معرفي فرموده
توبه ايشان را به جامعة اسالمي ّ
مدثّر نخستين
است .همچنين در آية  13سورة ّ
معرفي کرده است .در اين آيه،
هستة منافقان را ّ
خداوند مردم م ّکه را به چهار دستة کافران،
اهل کتاب ،مؤمنان و بيماردالن تقسيم فرمود.
منافقان را با عبارت ( َول َِيق َ
ِين فِي ُق ُلوب ِ ِهم
ُول الَّذ َ
َّم َر ٌ
ض) در برابر سه دستة ديگر قرار داد و به کار
شکني هاي آنان اشارت فرموده .حال مي توان
به جواب رسيد .تمام منافقين عزم خود را براي
رسيدن به هدف خويش ،يعني نابود ساختن
حقّ علي(ع) در خالفت و حقّ بهرهمندي ا ّمت
از وجود کامل و شامل آن يگانه رادمرد تاريخ
اسالم ،جزم نمودند .ايشان از هيچ فکر و عمل
عليه پيامبر(ص) فروگذاري نکردند؛ اموري مثل
توطئة قتل پيامبر(ص) ،جعل حديث ،مخالفت
آشکار با فرمان هاي پيامبر(ص) ،توهين به آن
بزرگوار ،مش ّوش ساختن افکار عمومي نسبت به
حضرت علي (ع) ،اينکه او حريص به حکومت و
امارت است و . ...ايجاد فضاي خفقان و ُرعب و
وحشت ،ا ّمت مسلمان را در خانه ها حبس کرد
ِ
حديث
صحت
و جعل حديث و شهادت دروغ بر ّ
عدم خالفت اهل بيت ،دستهاي از مسلمانان بي
مردد ساخت. ...
بصيرت را نيز ّ
 سرانجام توطئههمانگونه که گفته آمد ،منافقين با توطئه
هاي پي درپي در ساية ميثاقي به نام صحيفة
ملعونه ،به هدف خود که همانا عزل علي(ع)
از خالفت و غصب اين جايگاه از سوي اصحاب
صحيفه بود ،نائل آمدند و با اجماع آنها ،ابوبکر
بر مسند خالفت نشست؛ خالفتي که با کودتا و
به پشتوانة  4هزار نيروي تحت فرمان اَشراف
منافقين حاصل شد .سرتاسر مدينه در خفقان
بود .جنازة پيامبر(ص) از دوشنبه تا چهارشنبه
مدعيان خالفت مشغول
روي زمين بود و ّ
استحکام پايه هاي قدرت و گرفتن بيعت از
مردم بودند .حضرت علي(ع) همراه بني هاشم
بدن پيامبر(ص) را تجهيز کردند و بعد از دو
روز و پس از زيارت مسلمانان و نماز بر پيکر
پيامبر(ص) ،آن حضرت را به خاک سپردند.
ّ
عبدالمطلب همراه برخي ديگر،
عباس بن
ّ
حضرت علي(ع) را متّهم به کوتاهي کرد و
از او فاصله گرفت .دستگاه خالفت از اين
موضوع نهايت استفاده را کرد و براي تطميع
او و فرزندانش وارد کار شد .حضرت علي(ع)
وصيت پيامبر(ص) مأمور به تکفين و
طبق
ّ
تدفين پيامبر(ص) بود .در اين حين ،کار
عباس،
خالفت به وسيلة منافقين يکسره شدّ .
موقعيت از علي(ع)
عموي پيامبر(ص) ،در آن
ّ
خواست وارد معرکه شود و پيشنهاد ا ّولين بيعت
وصيت
را با او داد ،ا ّما علي(ع) فرمود که طبق ّ
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پيامبر(ص) ا ّول بايد اين کار را به پايان برسانم.
آنگاه که مردم دچار اضطراب و سردرگمي شدند،
جز علي و بني هاشم ،ابوذر ،مقداد ،سلمان و
عدهاي اندک ،کسي باقي نماندُ .ع َمر به ابوبکر
ّ
گفت :همة مردم با تو بيعت کردند ،جز اين مرد
و اهل بيت او و اين چند نفر .اکنون به سراغ او
بفرست .ابوبکر ابتدا «قنفُذ» ،پسر عموي ُع َمر ،را
به سراغ حضرت علي(ع) فرستاد و به او گفت به
علي بگو« :خليفة پيامبر را اجابت کن» .حضرت
علي(ع) در جواب فرمود« :به خدا قسم! پيامبر تو
را خليفه قرار نداد و تو خوب ميداني که خليفة
پيامبر کيست» (هاللي1416 ،ق ،.ج .)5863 :2
حضرت علي(ع) سه شب حضرت زهرا (س)
را بر چهارپايي سوار کرد ،در حالي که حسنين
االسالم) همراه ايشان بودند .به َد ِر خانة
(عليهم ّ
انصار و مهاجرين رفت ،ا ّما ايشان عذر آوردند
و گفتند :دير شده است؛ زيرا با ابوبکر بيعت
کردهايم .ايشان بيعت با علي(ع) را به فراموشي
سپردند ا ّما به خاطر ترس ،بر بيعت با ابوبکر
باقي ماندند .بيعت نکردن حضرت علي(ع) و اهل
بيت و کساني که از ش ِّر فتنه به خانة او پناهنده
شده بودند ،باعث شد اصحاب صحيفه به خانة
حضرت زهرا (س) يورش برند و خانه را با اهل
بيت آن به آتش َکشند (ر.ک؛ جوهري1413 ،ق.)41 :.
حضرت زهرا(س) بر اثر صدماتي که در اين آتش
سوزي ديد ،پس از  75يا  95روز بعد از رحلت
پيامبر(ص) به شهادت رسيد .حضرت علي(ع)
بعد از تدفين پيامبر(ص) ،حسب امر آن حضرت
در خانه ماند تا قرآن را جمع آوري کند و به
صورت يک کتاب مد ّون درآوردُ .ع َمر آن قرآن
را َرد کرد و به علي(ع) گفت« :ما را به قرآن تو
نيازي نيست» (مجلسي1392 ،ق ،.ج .)42 :92
در انتها مي توان چنين نتيجه گرفت
که :
1ـ واقعة غدير خُ م و نصب حضرت علي(ع)
مورخين و
در آن روز ،نه تنها از جانب بسياري از ّ
محدثين نقل و مورد تأييد واقع شده است ،بلکه
ّ
بحث خالفت حضرت علي(ع) پيش از غدير خُ م
که پيامبر اکرم(ص) به آن تصريح داشته نيز ،در
تاريخ منعکس شده است.
2ـ جريان غصب خالفت از جانب ديگران
عدهاي بعد
طراحي شده بود ،لذا ّ
کاري از پيش ّ
جدي شدن خالفت حضرت علي(ع) با دستور
از ّ
تهية صحيفه اي طرح
با
تبليغ)،
آية
(طبق
الهي
ّ
عملياتي کردند.
را
خود
ّ
3ـ سقيفة بني ساعده براي به خالفت
رساندن خلفاء تشکيل نشد ،بلکه تشکيل آن به
خاطر جنگ نرمي بود که خلفاء و ياران ايشان
براي ويران کردن پايه هاي خالفت حضرت
علي(ع) آغاز کرده بودند و ايشان از تشکيل آن
خرسند شدند و بهرة الزم را به نفع خود مصادره
کردند ،ليکن همگان بايد بدانند که سرانجام،
پيروزي با مؤمنان است ،چون خداوند با آنان
است( :األنفال.)9/
منبع :پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
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اختالل کم خوری ( . . .بخش اول)

اختالالت خوردن از جمله اختالالت
روان -تنی (سایکوسوماتیک) بشمار
می روند که مشکالت فراوانی برای
سالمت جسمی و روانی و کیفیت
زندگی افراد ایجاد میکنند .به رغم
اهمیت این بیماری هنوز مطالعات
جدی در این زمینه صورت نگرفته
است .در مقاله حاضر پس از تعریف
آن ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی
(همگیرشناسی) و پاتوفیزیولوژی
(تغییر عملکرد همراه با نشانههای یک
بیماری) انواع اختالالت خوردن ،بطور
مشخص به بررسی بیشتر اختالل کم
خوری میپردازیم.
واژه های کلیدی :اختالل خوردن ،
کم خوری ،اختالل کم خوری.
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در حال حاضر کاربردیترین تعریف برای
اختالالت خوردن توسط انجمن روانپزشکی
آمریکا در ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی
و آماری اختالالت روانی ارائه شده است.
اختالل خوردن با اختالل شدید در رفتار
خوردن مشخص می شود و بر این اساس
در سه دسته کلی پر اشتهایی عصبی ،بی
اشتهایی عصبی و اختالل خوردن تصریح
نشده طبقه بندی می شوند.
پر اشتهایی عصبی
مشخصه اصلی پر اشتهایی عصبی،
پرخوری و پاک سازی پس از آن است .پر
خوری عبارت از خوردن حجم زیاد و غیر
طبیعی غذا طی یک بازه زمانی مشخص،
همراه با احساس عدم کنترل بر غذا خوردن
در آن مقطع زمانی است .در این اختالل،
رفتار های جبرانی پس از پر خوری شامل
استفراغ ،استفاده از مسهل ،مدر ،تنقیه یا
سایر داروها ،روزه داری و یا ورزش شدید
میشود .بیمارانی که مبتال به پر اشتهایی
عصبی هستند ،اغلب در فواصل نا منظم غذا
میخورند و زمان های طوالنی روزه داری
سبب ایجاد احساس وسوسه شدید به غذا و
به تبع آن دوره های پر خوری و پاک سازی
می شود .بیماران مبتال به پر اشتهایی عصبی،
دچار تصویر ذهنی مختل از بدن خود و ترس
زیاد نسبت به افزایش وزن هستند.
بی اشتهایی عصبی
مشخصه اصلی بی اشتهایی عصبی،
کاهش وزن ،ترس شدید از افزایش وزن،
تصویر ذهنی مختل از بدن و حداقل سه دوره
متوالی قطع عادت ماهیانه (آمنوره) ناشی از
آن است .اگر چه در حال حاضر وجود آمنوره
برای تشخیص این اختالل ضروری است،
اهمیت این نشانه چندان واضح نیست .از این
رو در تدوین و ویرایش پنجم کتاب راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی پیشنهاد
شده تا این نشانه برای تشخیص بی اشتهایی
عصبی حذف شود .بی اشتهایی عصبی ،خود
به دو زیر گروه محدود کننده و پر خوری
/پاک سازی تقسیم می شود .در زیر گروه
محدود کننده ،بیماران به طور منظم از یک
رژیم غذایی کم کالری پیروی می کنند ،ولی
بیمارانی که در زیر گروه دوم قرار می گیرند،
به طور منظم دوره های پر خوری با رفتار
های جبرانی یا بدون آن را تجربه می کنند.
اختالل خوردن تصریح نشده
اختالل خوردن تصریح نشده ،تشخیصی
با طیف گسترده است و شامل بیمارانی می

شود که عالیم مشابه با بی اشتهایی یا پر
اشتهایی عصبی دارند ،ولی همه شاخص های
تشخیصی این دو اختالل را ندارند عالوه بر
این ،اختالل خوردن تصریح نشده ،طیفی از
رفتار های غیرطبیعی را در بر می گیرد.
اپیدمیولوژی
بسیاری از بیماران مبتال به اختالالت
خوردن ،از درمان حرفهایی توسط متخصصان
خودداری میکنند و عدم مراجعه آنها برای
استفاده از درمان مناسب ،پژوهش در زمینه
اپیدمیولوژی این اختالالت را سخت می کند.
تاثیر اساسی که این اختالالت بر سالمت
دارند .موجب شده است که سازمان بهداشت
جهانی این اختالل را در زمره بیماری های
روانی با اولویت و اهمیت باال به ویژه برای
کودکان و نوجوانان قرار دهد.
اختالالت خوردن و رفتار های مرتبط با
آن همچنین درمیان جوانان شایع است و به
طور کلی زنان بیشتر از مردان به این بیماری
مبتال میشوند .شیوع این اختالالت در طول
عمر در زنان  0/9و 1/5درصد ودر مردان 0/3
و  0/5درصد به ترتیب برای بی اشتهایی
عصبی است همچنین شیوع این اختالالت در
طول عمر ،در مناطق شهری بیشتر از مناطق
غیر شهری است و سن شروع بیماری در بی
اشتهایی عصبی و پر اشتهایی عصبی نسبت
به گذشته کاهش یافته است.
در این ارتباط باید گفت که مطالعات
معدودی در زمینه اختالالت خوردن در
ایران انجام شده است .اولین مطالعه بررسی
اپیدمیولوژیک این اختالالت در ایران ،شیوع
بی اشتهایی عصبی و پر اشتهایی عصبی را
در بین  3100دانش آموز دختر سال دوم
دبیرستان شهر تهران به ترتیب  0/9و 3/2
درصد گزارش کرده است.مطالعه دیگری نیز
درشهر تبریز در مورد دانش آموزان دختر
دبیرستانی نشان دادکه  16/7درصد از
افراد شرکت کننده در معرض خطر ابتال به
اختالالت خوردن هستند .در مطالعه دیگری
روی دانشجویان دختر یکی از دانشگاههای
تهران ،این میزان را  21/5درصد نشان داد
که در نهایت شیوع بی اشتهایی عصبی و
پراشتهایی عصبی در نمونه مورد بررسی به
ترتیب  1/8و  7/8درصد بوده است .شیوع بی
اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی و اختالل
خوردن تصریح نشده در دانش آموزان دختر
دبیرستانی در کرمان نیز به ترتیب ،1/7 ، 1/7
 2/9درصد گزارش شده است.
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پاتوفیزیولوژی
عوامل زیستی ،اجتماعی و روانشناختی
در پیدایش بی اشتهایی عصبی دخالت دارند.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد میزان
همگامی در دوقلوهای تک تخمکی بیشتر از
دو قلو های دو تخمکی است .احتمال ابتالی
خواهران بیمار مبتال به بی اشتهایی عصبی
وجود دارد ،ولی این ارتباط ممکن است
بیشتر از عوامل ژنیتک به بازتاب تاثیرات
اجتماعی مرتبط باشد.
عوامل زیستی:
مواد شبه افیونی ممکن است در انکار
گرسنگی این بیماران نقش داشته باشد.
مطالعات مقدماتی نشان می دهد که برخی
بیماران با تجویز آنتاگونیست های افیونی
افزایش وزن چشمگیری پیدا کنند .گرسنگی
سبب تغییرات بیوشیمیایی متعددی می
شود که برخی از این تغییرات نظیر هیپر
کلسترولمی و عدم سرکوب با دگزامتازون در
افسردگی هم دیده می شود .در این حالت
عملکرد تیروئید نیز تضعیف می شود.
عوامل اجتماعی
تاکید بر الغری و ورزش ،رویه بیماران
مبتال به بی اشتهایی عصبی را تقویت می
کنند .هیچ ویژگی خانوادگی خاصی برای
بی اشتهایی عصبی شناخته نشده است .ولی
شواهدی وجود دارد که این بیماران روابط
نزدیک ولی مسئلهداری با والدین خود
دارند .در خانواده هایی که کودکان مبتال
به اختالالت خوردن زندگی میکنند (به
ویژه زیرگروه های پرخوری افراطی یا برون
ریزی) میزان باالیی از خصومت ،هرج و مرج
و انزوا دیده میشود و همدلی و مراقبت در
این خانواده ها اندک است .نوجوان مبتال به
اختالل شدید خوردن ممکن است با این کار
توجه خود را از روابط پر تنش پدر و مادر
دور کند.
عالیق شغلی و غیر شغلی نیز در کنار
سایر عوامل سبب افزایش احتمال بروز
اختالالت خوردن میشوند .در زنان جوانی که
در مدارس باله ثبت نام و برنامه سختگیرانهایی
را دنبال میکنند احتمال بروز بی اشتهایی
عصبی حداقل  7برابر افزایش مییابد .در
پسران دانشآموز عالقهمند به کشتی در
فصل مسابقات شیوع سندرم های ناقص
یا کامل خوردن به میزان  17درصد دیده
میشود و اقلیتی از آنها پس از پایان دوره
آموزشی همچنان بیمار میمانند .هر چند این
فعالیت های ورزشی احتماال از سوی نوجوانان
کمال طلب و ثابت قدم در اولویت اول قرار
می گیرند ،اما فشار های مربوط به وزن و جثه
در این محیط های اجتماعی احتمال نزدیک
شدن عوامل زمینه ساز به سمت اختالالت
خوردن را افزایش می دهند.
عوامل روان شناختی:
به نظر می رسد بی اشتهایی عصبی

واکنشی در مقابل خواست نوجوانان برای
استقالل بیشتر و افزایش عملکرد جنسی
و اجتماعی آنهاست .بیماران مبتال به این
اختالل ،اشتغال ذهنی وسواس گونه با
خوردن و افزایش وزن را جایگزین سایر
مسایل طبیعی نوجوانی می کنند .این
بیماران اغلب فاقد حس خود مختاری و
عزت نفس هستند .بسیاری از آنها احساس
می کنند که جسمشان به نوعی تحت کنترل
والدین قرار دارد .به طوری که گرسنگی
کشیدن خود خواسته ممکن است تالشی
برای کسب اعتبار به عنوان فردی خاص و
منحصر بفرد باشد .بیمار مبتال به بی اشتهایی
عصبی تنها از طریق اعمال خود انضباطی
غیر عادی احساس خودمختاری و استقالل
می کند.
متخصصین روانکاوی که بیماران مبتال به
بی اشتهایی عصبی را مداوا می کنند عموما
روی این نکته تاکید دارند که آنها از لحاظ
روانشناختی نتوانسته اند از مادر خود جدا
شوند .ممکن است بیمار احساس کند که
جسمش به تسخیر مادری مزاحم ،کنترل
کننده و فاقد حس همدلی در آمده است.
گرسنگی کشیدن ممکن است به طور نا خود
آگاه واکنشی برای متوقف کردن رشد این
ابژه متجاوز درونی و نابود کردن آن باشد.
اغلب در تعامل بین بیمار و خانواده او یک
همانند سازی فرافکنی وجود دارد .بسیاری
از این بیماران احساس می کنند که امیال
دهانی ،آزمندانه و غیر قابل قبول است و به
همین دلیل این امیال را با فرافکنی رد می
کنند .برخی از نظریات نیز بر خیال پردازی
های مربوط به آبستن شدن از راه دهان
تاکید می کنند .معموال والدین در واکنش
به غذا نخوردن فرزندانشان سراسیمه می
شوند .آنگاه بیمار والدین خود را افرادی تلقی
می کند که امیال غیر قابل قبول دارند و با
فرافکنی آنها را رد می کنند .دیگران ممکن
است حریص و تحت فرمان امیال خود باشند
ولی آنها این گونه نیستند.
اختالل کم خوری:
در همه بیماران مبتال به این اختالل ترس
شدیدی از افزایش وزن و چاق شدن وجود
دارد که بدون تردید در عدم تمایل آنها به
درمان یا مقاومت در مقابل آن نقش دارد.
اکثر رفتار های غیر عادی معطوف به کاهش
وزن در خفا صورت می گیرد .بیماران مبتال
به بی اشتهایی عصبی معموال از خوردن غذا
با افراد خانواده یا در اماکن عمومی امتناع
می ورزند .این افراد با کاهش شدید غذای
مصرفی به خصوص کاهش غیر متناسب غذا
های چرب و دارای کربوهیدرات باال ،وزن
خود را کاهش می دهند.
عالقه زیاد بیماران به جمع آوری دستور
العمل های آشپزی و آماده ساختن غذا
های مفصل برای دیگران نشان می دهد که
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این افراد به طور مداوم به غذا خوردن می
اندیشند .برخی از بیماران قادر به کنترل
مرتب محدودیت داوطلبانه مصرف غذا نبوده
و دوره های پر خوری دارند .این پر خوری ها
معموال مخفیانه و در شب ها انجام می شوند
و بیماران معموال پس از هر بار پر خوری عمدا
استفراغ میکنند و حتی برای کاهش وزن از
مسهل ها و دارو های مدر استفاده می کنند
و تمرینات تشریفاتی ،دوچرخه سواری سریع
و طوالنی ،پیاده روی آهسته یا تند دویدن،
فعالیت های معمول این بیماران است.
بیماران مبتال به این اختالل در مورد غذا
رفتار های خاصی نشان می دهند .در تمام
قسمت های خانه انواع غذا ها را پنهان کرده
و همیشه در جیب و کیف خود مقدار زیادی
شکالت و شیرینی دارند .هنگام غذا خوردن
سعی می کنند غذا را در دستمال سفره
بریزند یا در جیبشان پنهان کنند .گوشت را
به قطعات بسیار کوچک تقسیم می کنند و
وقت زیادی را صرف ترتیب مجدد این قطعات
در بشقاب می کنند.
رفتار وسواسی  -جبری ،افسردگی و
اضطراب سایر عالیم روانی بی اشتهایی عصبی
هستندکه در متون طبی کرارا به آنها اشاره
شده است .بیماران اغلب غیر قابل انعطاف
و کمال گرا هستند و مشکالت جسمی به
خصوص ناراحتی «اپیگاستر» در آنها شایع
است .سرقتهایی با منشا روانی -معموال
دزدیدن شیرینی و مسهل و به ندرت لباس و
سایر اقالم  -نیز در بین آنها رواج دارد.
ضعف انطباق جنسی در بیماران مبتال به
این اختالل بارها بیان شده است .بسیاری از
بیماران نوجوان مبتال به بی اشتهایی عصبی
دچار تاخیر در رشد روانی اجتماعی جنسی
هستند .در بالغین همراه با شروع اختالل،
میل جنسی شدیدا کاهش می یابد .اقلیتی
غیر عادی از مبتالیان به بی اشتهایی عصبی
سابقه بی مباالتی جنسی ،سوء مصرف مواد یا
هر دو را دارند و در حین بیماری دچار کاهش
میل جنسی نمی شوند.
این بیماران وقتی از نظر پزشکی و درمانی
مورد توجه قرار می گیرند که کاهش وزن
آنها آشکار شود .با افزایش کاهش وزن عالیم
جسمی نظیر هیپوترمی ،شخصیت وابسته
 ،برادیکاری ،کاهش فشار خون ،و النوگو
(پیدایش موهای شبیه دوره نوزادی) ظاهر
می شود و انواع تغییرات متابولیک پدید
می آید .برخی بیماران مونث مبتال به این
اختالل ،به علت قطع قاعدگی که اغلب پیش
از آشکار شدن الغری روی میدهد ،به پزشک
مراجعه میکنند .برخی بیماران به صورت
عمدی استفراغ میکنند و یا دارو های مسهل
و مدر را مورد استفاده قرار میدهند که با
خطر آلکالوز هیپوکالمیک همراه است.
ادامه دارد . . .
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آئین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی
کاربردی استان تهران و نمایشگاه توسعه اشتغال و کارآفرینی

نخستين جشن دانش آموختگان
دانشگاه جامع علمي کاربردي استان
تهران  25دي ماه  1397در تاالر وزارت
کشور برگزار شد.
در اين مراسم دکتر محمدرضا عارف
نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات،
اسالمشهر و پرديس و رئيس کميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي
اسالمي ،دکتر محمدحسين اميد رئيس
دانشگاه جامع علمي کاربردي ،دکتر
فرامرز اکرمي رئيس دانشگاه علمي
کاربردي واحد شرق استان تهران،
دکتر فرهمند راد رئيس دانشگاه علمي
کاربردي واحد غرب استان تهران و
ساير مديران ستادي حضور داشتند.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس شوراي اسالمي در اين مراسم
با تاکید بر این نکته که زيربناي رشد
علم و فناوري ،توسعه مهارت است،
گفت« :الزم است با حمایت از رشته
هاي علمي کاربردي آنها را در اولويت
برنامههاي توسعه و پيشرفت کشور قرار
دهیم».
در کنار اين مراسم ،نمايشگاه توسعه
اشتغال و کارآفريني از توانمنديهاي
دانش آموختگان اين دانشگاه نیز در
دو روز  25و  26دي ماه برگزار و با
استقبال بسيار خوبي روبرو شد.
در اين نمايشگاه ،دستاوردهاي
پژوهشي و هنري دانشجویان در
زمينههاي مختلف به نمايش گذاشته
شد و همچنين چند کارگاه آموزشي
در زمينه کسب و کار نیز در کنار برنامه
اصلی برگزار شد.
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کسب رتبه دوم کشوری در «دومین جشنواره فضای مجازی،
رسانه و نشریات دانشجویی با رویکرد مهارت آموز»
توسط ماهنامه نگاه نو دانش
college.tapsell.ir

« سرسختی ،قدرت اشتیاق و پشتکار»

اين کتاب توسط  Angela Duckworthتحت عنوان
 Grit:The Power of Passion and Perseveranceمنتشر شده استDuckworth .
روانشناسی است که معتقد است موفقيت ارتباط چندانی با استعداد و نبوغ افراد ندارد
و بيشتر از قدرت اشتياق و پشتکاری که از آن در اين کتاب با عنوان سرسختي ()grit
ياد مي شود ،تاثیر میگیرد .اين کتاب ،حاصل نتايج تحقيقات نویسنده روی افرادی است
که در دوره هاي آموزشی ويژه نظاميان ،معلمان و فيناليست هاي آزمون هاي ملي و …
در شرایطی سخت و دشوار شرکت کرده بودند.
کتاب فوق توسط سيده سمانه سيدي در انتشارات نشر نوين و سيد سينا ميرعربشاهي در
انتشارات مرواريد به فارسي ترجمه شده است.

« تغییر مسیر ،زنان ،شغل و میل به پیشرفت»

نمایشگاه گروهی کانسپچوال آرت
نمايشگاه گروهي هنر مفهومی روز چهارشنبه
 10بهمن ماه با عنوان « »Playتوسط دانشجویان
کارشناسی ارشد در دانشگاه علمي كاربردي واحد
 31به مدت يك روز برگزار شد و مورد استقبال
قرار گرفت.
هماهنگکننده ( )Curatorاین نمایشگاه
ضمن تاکید بر اثرگذار بودن برنامههای مشابه در
مورد معنی هنر مفهومی گفت :این اصطالح به گونه
اي از هنرهاي تجسمي تعلق میگیرد که در آن

مفهوم يا ايده موجود در اثر ،بر زيبايي شناسي
معمول و مواد به کار رفته در خلق آن ،اولويت پیدا
میکند .در هنر مفهومي ايده یا مفهوم مهمترين
جنبه کار است .دراين نمايشگاه همچنین آثاري از
«پرفورمنس آرت» (هنر اجرا) و تركيبي از «ويديو
چيدمان» و آرت ساوند ( )sound artارائه شد كه
بعضي از آنها از نظر نو آوري بسیار قابل توجه
بودند و مي توانند به عنوان منابع جدید مورد
استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار بگیرند.

اين کتاب توسط  Sheryl Sandbergتحت عنوان
 Lean In: Women, Work, and the Will to Leadمنتشر شده است .سندبرگ
نويسنده ،فعال اجتماعي و از مديران ارشد فيسبوک است که در سال  2012از سوی
مجله «فوربس» جزو  100چهره برتر شناخته شد و از طرف مجله «تایم» نیز به عنوان
هفتمين نفر در فهرست قدرتمندترين زنان جهان سال  2016معرفی شد.
وی در بخشي از کتاب خود مي نويسد« :اين کتاب را براي زناني مي نويسم که مي
خواهند شانس خود را براي پيشرفت و دستيابي به اهدافشان افزايش دهند؛ چه در شغل
و چه در زندگي شخصي و اين شامل همه زنان در تمام مراحل زندگي و کار مي شود؛ زناني
که تازه به دنبال کار هستند ،آنها که شاغلند و کساني که بعد از مدتي وقفه ،خواهان
برگشت به موقعيت شغلي خود هستند .هدف ديگرم از نوشتن اين کتاب مرداني هستند
که مي خواهند خواسته زنان خود را به عنوان همسر ،مادر يا دختر درک کنند و درنتيجه
بتوانند در ساخت دنيايي برابر ،سهيم باشند».
کتاب “تغيير مسير :زنان ،شغل و ميل به پيشرفت” براساس سخنراني نویسنده در TED
 Talkدر سال  2010در مورد جايگاه زنان در فضاي کسب وکار تهیه شده است .خواندن
اين کتاب براي همه کارآفرينان اعم از مرد و زن مفيد است؛ چرا که در آن داستان ها،
اطالعات و توصيه هاي عملي در مورد چگونگي ايجاد يک شغل رضايت بخش ،مطرح
شده است.
اين کتاب توسط سارا ارجمند و مصطفي طرسکي در انتشارات نشر نوين به فارسي ترجمه
شده است.

« سرسختی درزمین پول آفرینی»

اين کتاب توسط آنتونی رابینز تحت عنوان
 Unshakable: your financial freedom playbookمنتشر شده است .رابینز در
کتاب خود يک روند گام به گام براي مدیریت امور مالي و دستيابي سريع به اهداف پولي
ارائه مي دهد .اگر براي سرمايه گذاري در کسب وکار خود صرفه جويي کرده ايد ،اين
کتاب را بخوانيد و با توصيه هاي عملي نویسنده راه خود را به سمت آزادي مالي پیدا
کنید.
خواندن اين کتاب براي هر کارآفرين مشتاقي که به دنبال يادگيري بيشتر در مورد
مديريت جنبه هاي مالي زندگي خود (هم شخصي و هم حرفه اي) است يا حتي فردی
کارآزموده که خواستار ادامه افزايش مهارت های خود است ،مي تواند مفيد باشد.
اين کتاب توسط سيما فرجي در انتشارات نسل نوانديش به فارسي ترجمه شده است.
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