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که به رسم گذشتگان مروری بر کارنامه فردی و اجتماعی خود بیندازیم ،از کهنگی و رسوم و

عادتهای کهنه فاصله بگیریم و تالش کنیم تا در سال نو ،با نگاهی رو به آینده ،بهتر و متفاوتتر
عمل کنیم.

مسائل و مشکالت و فراز و فرودهای زندگی نباید ما را از چار چوب اخالقی دور کند و شرایط

اقتصادی نباید ما را از توجه به همنوعان و کمک به سایر انس انها غافل کند« .نو» شدن سال،

نوید نو شدن درونی افراد است .در این فضای روحانی ،احسان و نیکوکاری رسمی است که الزم
است آن را در هر شرایطی گرامی بداریم و در حد توان خود به آن بپردازیم.

نوروز که یادآور رویش و تازگی طبیعت و آدمی است ،قدمتی سه هزار ساله دارد و به جز

ایران در بسیاری از جوامع دیگر نیز پاس داشته می شود .این آیین کهن حتی با ظهور اسالم هم
ارزش خود را از دست نداد ،بلکه پر فروغتر از قبل به عنوان یک جشن ملی شناخته شد و مورد

احترام مسلمانان قرار گرفت .در حقیقت اسالم نوروز را جاللی بیشتر بخشید و به این سنت که

برگرفته از ملیت و وطن پرستی بود ،روح معنوی بخشید .بر همین اساس است که در آغاز سال

جدید و هنگام تحویل سال این دعا را بسیار میخوانیم:

یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و االحوال
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ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

حول حالنا الی احسن الحال

دستاندرکاران ماهنامه «نگاه نو دانش» امیدوارند در آستانه ورود به سال جدید ،اساتید

گرامی ،دانشجویان محترم و آحاد مردم ایران بهرغم سختیها و نامالیمات اجتماعی و اقتصادی،

با دلی خوش و امید به فردایی بهتر و روشنتر سال نو را آغاز کنند و در این شروع دوباره ،سالی

سرشار از برکت ،رونق اقتصادی و گشایش در عرصههای سیاسی و اجتماعی و در نهایت دورانی

همراه با آرامش و امنیت برای ملت ایران تحقق یابد.

موفق و پیروز باشید.

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

کتاب مقدس برهمنان به جز کتاب
وداها ،کتاب «اوپنیشادها» است این کتاب
که بزرگ ترین ّ
تفکر و اندیشه عرفانی در
تاریخ هند به حساب آید ،مربوط به دوره
ای چهارصد ساله است که تا اواخر قرن
سوم قبل از میالد ادامه داشته است .این
اسم در زبان سنسکریت به معنای «حضور
در مجلس مع ّلم» می باشد .مضامین این
کتاب عمدت ًا از برهمن ها است و البته
قرائنی وجود دارد که نشان می دهد
دیگر اصناف هند و خصوص ًا « کشتریه»
در تدوین برخی از اجزای آن شریک بوده
اند.
اوپنیشادها به این سئوال پاسخ می
دهد که حقیقت چیست؟ حیات انسانی
چه معنائی دارد؟ آیا هستی به خودی
خود حقیقت است یا فقط نمایشی وهمی
است؟ آیا اعمال و افکار بشر حقیقت
است یا پندار؟ مهم ترین اصل عرفانی
که اوپنیشادها منادی آن است ،اصالت
وحدت یا مونیسم می باشد.کل اشیاء چه
مادی و چه غیرمادی در دریای حقیقت و
وحدت مستغرقند .عالم وحدت فوق عالم
محسوسات است و در منتهای عالم ماده
قرا ر داشته،ذات ًا قائم به نفس می باشد و
از آن معموالً به «برهمن» تعبیر می شود.
غیر از آن ،هر چه هست وهم و خیالی
بیش نیست که به آن « مایا » اطالق می
شود .روح فرد باید با روح کیهانی اتصال
یابد و با آن متحد شود که در این صورت
نقطه ی اوج عرفان در آئین برهمنیسم
شکل می گیرد و به آن « نیروانه» گفته
میشود(.همان)23:
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«در جریان سیر آئین های هند ،دو فرقه
در مقابل برهمنیسم قیام کردند و مدعی شدند
تحیر و سرگردانی در
که می توانند انسان را از ّ
چرخه ی سمساره نجات دهند و او را به نجات
یا مکشه نزدیک سازند .یکی از آن دو ،فرقه ی
جینیسم( - Jainismفتح و پیروزی) است و
دیگری آئین بودا .آئین جین با وجود مخالفت
های فراوان در داخل سرزمین هند باقی ماند.
برخالف بودا که بعد از پیدایش از هند خارج شد
و به کشورهای دیگر وارد شد.
موسس جینیسم شخصی به نام مهاویره
(یعنی مرد بزرگ یا پهلوان بزرگ) است .جینی
ها اعتقاداتی دارند از جمله این که:
* نجات روح از تمام آالم بدون تحمل رنج و
ریاضات شدید حاصل نمی شود .ریاضت و کشتن
نفس به صورت افراطی ا ّولین و مهم ترین اصل در
مکتب جین است.
* دومین اصل پیروی از قاعده ی « آهیسما »
یعنی نیازردن هیچ جانداری است .مهاویره همیشه
با خود جاروئی نرم داشت تا هر جا که احتمال می
داد جانوری یا حشره ای باشد ،آنجا را پاک کند.
آنان برای حیوانات بیمارستان تأسیس می کنند.
کشاورزی از دیدگاه آنها حرام است چون ضمن
آن ممکن است موجوداتی کشته شوند.حتی دهان
خود را می پوشانند تا به هنگام تنفس موجودی
وارد دهان آنها نشود و کشته نشود.
* از نظر جینی ها استمداد از بشر یا کتاب
بشری بی اثر است .روحانیون تأثیری در زندگی
انسان ها ندارند .وداها مقدس نیست ،هر فرد
باید از درون خود استمداد جوید و تنها وسیله ی
وصول ریاضت شا ّقه یا « تپس» می باشد.
اعمال روحانی آئین جین در پنج عهد بزرگ
خالصه می شود :
* پرهیز از قتل و آزار موجودات زنده؛
* پرهیز از دروغ و هر قول و فعلی که موجب
غضب یا حرص شود؛
* اجتناب از هر چیزی که به انسان عطا نشده
باشد؛
* اجتناب از شهوت جنسی
* خود داری از هر گونه عالقه به هر چیز.
آئین بودا
بودیسم از جهاتی همانند جینیسم می باشد.
اموری که میان این دو مشترک است عبارتند از:
* هر دو مخالف برهمنان و قداست وداها می
باشند.
* هر دو جنبشی برای رهائی انسان از آالم
روحی اند.
* هر دو نسبت به ترک دنیا هم نظرند.
* هر دو به تناسخ و قانون کرمه معتقدند(.
البته تفسیر این دو با یکدیگر متفاوت است).
* هر دو به نظام کاست بی اعتنایند.
* هر دو ،هم بودا و هم مهاویره از طبقه ی

کشتریه اند.
* و هر دو نسبت به ریاضت تأکید دارند ا ّما
آئین جین بسیار افراطی است و بودا طریقه ی
میانه را برگزیده است و ریاضت افراطی را بر خالف
مصلحت می داند(».همان )45 :
تناسخ
در آثار فلسفه ی اسالمی صورت مسأله این
گونه است که انتقال روح یا به انسان است که
به آن « نسخ» گفته می شود یا به حیوان که به
آن « مسخ » اطالق می شود یا به گیاه که به آن
« فسخ» یا به جماد که به آن « رسخ» گفته می
شود .لذا بر اساس اصطالح مزبور تناسخ تنها به
معنای انتقال روح از کالبدی به کالبد انسان می
باشد .ا ّما در آئین های عرفانی هندی تناسخ به
معنای عام به کار رفته و شامل تمامی چهار قسم
پیشین می شود.
از آنجا که نفس انسانی ،نفسی اشرف است،
لذا فیض باید نخست از پائین به سمت باال باشد،
یعنی ا ّول روح به جماد ،سپس از جماد به گیاه،
از گیاه به حیوان و از حیوان به انسان منتقل می
شود که به این ،تناسخ صعودی گفته می شود.
در صورتی که فرمول سابق معکوس شود،تناسخ
نزولی محقّق می شود( .همان)71:
علم النفس از دیدگاه متک ّلمان اسالمی :
کرات
در قرآن و کتب فلسفی -عرفانی به ّ
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 ها است 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 مستند سازی ،بتواند تح ّولی
عمیق در مدیریت روانپزشکی غربی ایجاد نماید
و نگرش دینی را ابعادی نو و غیر قابل تشکیک
بخشد(».جهانگیر،اکرم و همکاران )1 : 1390،
تجرد نفس و اثبات آن بسیار
«ابن سینا به ّ
توجه دارد .وی این آموزه را میراثی از اندیشه ی
ّ
اسالمی که کِندی ،فارابی و برخی از متکلمان عقل
گرا مطرح کرده بودند ،می دانست و آن را مد ّون
تجرد نفس در کتابهائی
و مستدل ساخت .دالیل ّ
چون کتاب النفس شفا و طبیعیات نجات در
مجموع بالغ بر دوازده دلیل می شود(».دیباجی،
بی تا)19 :
نفس از دیدگاه متکلمان اسالمی
غزالی نفس را چنین تعریف می کند « :نفس
دارای دو معنا است و غرض ما از دو معنا به یکی
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از آن ها تعلق می گیرد :یکی معنای جامع دو
قوه ی غضبیه و شهویه در انسان است که این
معنا را اغلب صوفیان استعمال می کنند ،زیرا
در نظر آنان نفس اصل صفات مذمومه ی انسان
است ،پس باید با آن جهاد کرده و آن را زائل
گردانیم .صوفیان خدا پرستانی هستند که پیوسته
مواظب نفس اند و به یاد خدا .برای ره سپردن به
سوی خدا از دنیا روی گردانده و با هوای نفس به
مخالفت برخاسته اند .با این کار و بر اثر تالش
پیگیر حاالت نیک و بد نفس را شناخته اند و
آسیب هایی را که در کمین هر عملی است،
آشکار کرده اند( » .غزالی.)36 :1362 ،
حدیث پیامبر (ص) « :اَعدی عدوک نفسک
التی بین جنبیک »؛ « دشمن ترین دشمن تو
نفس توست که در باطنت قرار دارد» ،به همین
معنا اشاره می کند (غزالی 2006 ،م ،ج .)6 :3به
نظر می آید که منظور از این معنا ،خواهش ها
و تمایالت نفسانی باشد که «در آیات و روایات
اسالمی به طور مکرر به مبارزه با آن سفارش
شده است و در طول تاریخ افراد زیادی حتی از
اهل ایمان ،مطیع این نفس شده و در یک لحظه
سعادت دنیوی و اخروی خویش را تباه ساخته
اند( ».فروهی و فقیهی)3 :1391 ،
«تعالی روح با دین ،سالمت جسم با طب و
پیشرفت علم با ف ّناوری پیوندی ناگسستنی دارند.
در عین حال ،تعامل این سه ،رکن اساسی آگاهی و
کلید رهائی از تنگناهای بشری مانند گمگشتگی،
احساس بی هویتی و نا امیدی است(».جهانگیر،
)2: 1390
«پروردگار متعال در سوره ی شمس آیات
 10 -7به نفس سوگند یاد می کند و می
فرماید :سوگند به نفس و او که آن را نیکو آفرید،
پرهیزکاری ها و هوسرانی هایش را به او الهام کرد
 ،هر کس آن را پاک سازد رستگار خواهد شد و
هر که آن را پلید گرداند درمانده می شود.
نفس در قرآن مجید با تعابیر مختلفی ادراک
می گردد .در اغلب موارد نفس در قرآن به معنای
خود و یا شخص انسانی آمده است .مث ً
ال در سوره
ی یوسف آیه ی  : 54پادشاه گفت «:او (یوسف)
را نزد من آورید ،تا وی را مخصوص خود گردانم»
هنگامی که ( یوسف نزد وی آمد و ) با او صحبت
کرد( ،پادشاه به عقل و درایت او پی برده و گفت)
گفت « :تو امروز نزد ما جایگاهی واال داری  ،و
مورد اعتماد هستی».
در آیاتی از قرآن ،نفس به ذات خداوند اطالق
می شود مثل سوره ی مائده آیه ی « :116و آنگاه
که خداوند به عیسی بن مریم می گوید :آیا تو به
مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود
غیر از خدا انتخاب کنید؟! او می گوید :منزهی تو
! من حق ندارم آنچه را که شایسته ی من نیست،
بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم ،تو می
دانی ،تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی
و من از آنچه در ذات پاک توست ،آگاه نیستم .به
یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها باخبری».
گاه نفس در قرآن درباره ی اِنس و جن به کار
گرفته شده است مانند سوره ی انعام آیه :130
«در آن روز به آنها می گوید  :ای گروه جن و
اِنس ! آیا رسوالنی از شما به سوی شما نیامدند
که آیات مرا برایتان بازگو می کردند و شما را از

مالقات چنین روزی بیم می دادند؟! آن ها می
گویند :بر ضد خودمان گواهی می دهیم( ،آری ما
بد کردیم) و زندگی ( پُر زرق و برق) دنیا آنها را
فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر
بودند».
در آیاتی به مفهوم روح یا جان درک می
شود مانند سوره ی انعام آیه ی « :93چه کسی
ستمکارتر از کسی که دروغی به خدا ببندد ،یا
بگوید :بر من  ،وحی فرستاده شده ،در حالی که
به او وحی نشده است ،و کسی که بگوید :من
نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است ،نازل
می کنم؟! و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان
در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دست
ها را گشوده ،به آنان می گویند  :جان خود را
خارج سازید! امروز در برابر دروغ هائی که به خدا
تکبر ورزیدید ،مجازات
بستید و نسبت به آیات او ّ
خوارکننده ای خواهید دید».
توجه به مفاهیم آیات ،علمای اسالم نفس را
با ّ
در «مراتب» مختلفی تفسیر کرده اند .این مراتب
در پائین ترین درجه شامل نفس ا ّماره است که
نفس هوس های مادی محسوب می شود .در
سوره ی یوسف  :53من هرگز خود را تبرئه نمی
کنم ،که نفس (سرکش) بسیار بر بدی ها امر می
کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند .آمرزنده و
مهربان است».
در سوره ی قیامت آیه ی  2نفس ل ّوامه ،نفس
تدبیرگر و مالمت کننده و سپس در سوره ی فجر
آیه ی  27نفس مطمئ ّنه ،نفس آرام گرفته معرفی
شده اند.فارغ از خود واژه ی نفس ،در قرآن تعابیر
جانبی دیگری را تأیید ابعاد وجودی انسان می
یابیم .در سوره ی رعد آیه ی  11آمده است« :
او را از جلوی رویش و از پشت سرش فرشتگان
تعقیب می کنند که او را از فرمان خدا محافظت
نمایند».
ّ
علمه طباطبائی در تفسیر المیزان می گوید
ضمیرهای چهارگانه ی ( ل َ ُه  ،یَ َدی ِه ،خَ ل ِف ِه و
یَحف َُظون َ ُه ) به انسان بر می گرددو اینکه قرآن
فرموده از روبرو هم تعقیب کننده اند ،حکایت
از آن دارد که انسان تنها این هیکل جسمانی و
بدن مادی محسوس نیست ،بلکه موجودی است
مرکب از بدن و روح و نفس که اراده و شعور دارد.
ین یَ َدی ِه َو َمن خَ ل ِفهِ» هم امور مادی
پس « مِن ب َ ِ
و جسمانی را شامل می شود و هم امور مربوط
روحی ما را .سپس روایتی از حضرت علی (ع)
نقل می نماید که فرمودند هر انسان َده فرشته
دارد که او را از پشت سر و روبرو حفظ می کنند و
در واقع دور انسان می گردند؛ همانگونه که ملک
مو ّکل می گردد تا او را حفظ کند( ».همان)3:
نتیجه گیری:
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
باطن،قوای
حسی،حس
ذهن،ادراکات
عقلی،تعامل نفس و بدن ،نسبت عقل فعال با
عقل انسانی،مسائل فراوان علم نب ّوات و رابطه ی
آنها 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
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و در حقیقت ،علم النفس را از نو بر پایه هائی
متفاوت با دیدگاه ارسطو ،بنیان نهد و تدوین
کند.
مهم ترین اصل عرفانی درکتاب مقدس
هندیان اوپنیشادها اصالت وحدت یا مونیسم
است.کل اشیاء چه مادی و چه غیرمادی در
دریای حقیقت و وحدت مستغرقند .عالم وحدت
فوق عالم محسوسات است و در منتهای عالم ماده
قرار داشته،ذاتاً قائم به نفس است و از آن معموالً
به «برهمن» تعبیر می شود .غیر از آن ،هر چه
هست وهم و خیالی بیش نیست که به آن « مایا
» اطالق می شود .روح فرد باید با روح کیهانی
اتصال یابد و با آن متحد شود که در این صورت
نقطه ی اوج عرفان در آئین برهمنیسم شکل می
گیرد و به آن « نیروانه» گفته می شود.
تعالی روح با دین ،سالمت جسم با طب و
پیشرفت علم با ف ّناوری پیوندی ناگسستنی
دارند .در عین حال ،تعامل این سه ،رکن اساسی
آگاهی و کلید رهائی از تنگناهای بشری مانند
گمگشتگی ،احساس بی هویتی و نا امیدی است.
پروردگار متعال در سوره ی شمس آیات -7
 10به نفس سوگند یاد می کند و می فرماید:
سوگند به نفس و او که آن را نیکو آفرید،
پرهیزکاری ها و هوسرانی هایش را به او الهام کرد
 ،هر کس آن را پاک سازد رستگار خواهد شد و
هر که آن را پلید گرداند درمانده می شود.
تجرد نفس و اثبات آن بسیار
ابن سینا به ّ
توجه دارد .وی این آموزه را میراثی از اندیشه
ّ
ی اسالمی که کِندی ،فارابی و برخی از متکلمان
عقل گرا مطرح کرده بودند ،می دانست و آن را
تجرد نفس در
مد ّون و مستدل ساخت .دالیل ّ
کتابهائی چون کتاب النفس شفا و طبیعیات
نجات در مجموع بالغ بر دوازده دلیل می شود.
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روابط عمومی الکترونیک و راه های تحقق آن

چکیده

امروزه در سازمانها ارتباطات دو سویه
مبتنی بر شناخت و درک متقابل به عنوان یک
اصل مدیریتی مهم برای دستیابی به اهداف
مورد نظرپذیرفته شده است .یکی از مهمترین
حوزههای ایجاد این ارتباط ،روابط عمومیها
هستندکه در دنیای امروز به عنوان ابزاری قوی
در ارزیابی و تقویت برنامهها و پیشبرد اهداف
سازمانها تلقی میشوند  .مدیران جامعه در
بخشهای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی
و  ...جویای روابط عمومی هایی هستند که
آنان را در طراحی روشهای معقول و تعیین
خط مشیهای مرتبط با آینده یاری دهند.
اسـتفاده از فنـاوریهـای نـوین ارتبـاطی
و اطالعاتی نیز سبب ارتقاء سطح کیفی و ک ّمی
تواناییهای مرتبط با حوزه روابط عمومی شده
است .مهمترین نقش مدیران و مسئوالن یک
روابط عمومی ،تبیین تأثیر فناوریهای جدید بر
نهادها و سازمانهاست .رهبران این سازمانها نه
تنها باید واقعیت فناوریهای جدید را بشناسند
و در مورد ضرورت استفاده از آنها آگاهی الزم
داشته باشند ،بلکه باید محدودیتهای خود را
هم شناسایی کنند .بنظر میرسد حضور کاربران
در فضای مجازی منجر به از بین رفتن دوستی و
همدلی میشود و روابط عمومیها میتوانند به
ایجاد حس تعلق و معنابخشی به زندگی کارکنان
موثر باشند .این امر در نهایت به سازگاری آنها در
سازمان و برقراری ارتباطات مؤثر منجر میشود.
پژوهش حاضر که به صورت مروری انجام شده،
به بررسی روابط عمومی الکترونیک و شیوههای
تحقق آن می پردازد.
کلیدواژهها:روابط عمومی ،روابط عمومی
الکترونیک  ،روابط عمومی دیجیتال
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مقدمه
در دنیای امروز که عصر ارتباطات
نامیده میشود و تغییرات و نوآوریهای
تکنولوژیکی ،ارتباطاتی و اطالعاتی و ارائه
خدمات مرتبط با آنها از سرعت زیادی
برخوردار است ،کشورها و سازمان هایی
موفق ارزیابی میشوند که همسو با تغییرات
محیطی حضوری قدرتمند و مؤثر در این
چرخه داشته باشند و با شناخت مخاطبان
خود ،سیاستهای متناسب را تدوین و
اجرا کنند .بنظر میرسد این امر با تعریف
دوباره از روابط عمومی و کارکردهای آن
محقق میشود.در ابتدا الزم است این
سئوال مطرح شود که روابط عمومیهای
موجود تا چه اندازه توانستهاند با استفاده و
کاربرد فنآوریهای نوین ارتباطی ،برنامهها
و سیاستهای سازمانها را با نیازها و
خواستههای مخاطبان تطبیق دهند و در
یک کالم جوابگوی نیازهای واقعی آنها
باشد؟ بنظر میرسد پاسخ این پرسش به
دالئل زیر رضایت بخش نباشد:
 .1مخاطبان نسبت به سالهای گذشته
با سوادتر ،آگاه تر و کنجکاوتر هستند.
 .2فضای رقابتی بین رقبای جدید و
قدیمی در عرصههای مختلف به خصوص
در حوزه های فرهنگی و تربیتی گسترش
پیدا کرده است
 .3ابزار های برقرار ارتباط با مخاطبان
نسبت به سالهای گذشته علمیتر و فنیتر
شده و به همان میزان قدرت نفوذ آنها
افزایش یافته است
 .4نوع نیازهای مخاطبان در مقایسه
با سالهای گذشته متفاوت و تحمل
آنها برای دریافت اطالعاتی که به این
نیازها پاسخ دهد ،کاهش یافته است .آنها
مایلند در کمترین زمان ممکن به بیشترین
اطالعات دسترسی داشته باشند.
 .5برخی روابط عمومی ها هنوز
روشهای سنتی را کنار نگذاشته و
نمیخواهند با استفاده از ابزار روابط عمومی
الکترونیک ،وظایف خود را انجام دهند و یا
تلفیقی از روابط عمومی سنتی و الکترونیک
را بکار گیرند.
بنابراین بنظر میرسد تغییر مسیر
از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی
الکترونیک ضروری باشد تا کارآمدی آنها
افزایش یابد اما چگونه؟ چالش بزرگی که

مسئوالن روابط عمومی برندهای مختلف
اکنون با آن رو به رو هستند ،انتخاب
بین روشهای سنتی و دیجیتال است .اما
موضوع مهمی که در این زمینه باید مورد
توجه قرار گیرد شناخت کافی از برند و
گزینش بهترین شیوههای برندسازی است.
ذکر این نکته ضروری است که بهبود روند
پیشبرد اهداف روابط عمومی با استفاده از
رسانههای دیجیتال به معنای کم ارزش
شدن روشهای سنتی نیست .در بخش
بزرگی از حوزه کسب و کار ،هنوز هم
روشهای سنتی کاربرد بسیاری دارند.
مسئوالن روابط عمومیهای مختلف
همواره باید با شناخت کافی از برند خود و
محصوالت جدید یکی از روشهای سنتی یا
دیجیتالی را برای انجام اهداف خود انتخاب
کنند و طبیعتا شیوهایی استفاده میشود که
به تحقق و توسعه این اهداف منجر شود .با
این حال برخی معتقدند به دلیل محبوبیت
دنیای مجازی و رسانههای دیجیتال و با
بررسی آمارهای مختلف مرتبط با حضور
کاربران در این فضا ،استفاده از روابط
عمومی دیجیتال در مقایسه با نوع سنتی
آن تاثیر چشمگیرتری بر رشد و توسعه
بازار کسب و کار دارد.
ضرورت دستیابی به روابط عمومی
الکترونیک
حجم وسیع اطالعات و دادههای
گستردهایی که هر روز هم بر میزان آن
افزوده میشود ،یکی از دالئل اصلی داشتن
روابط عمومی الکترونیک است ،چرا که
روشهای سنتی قادر به طبقهبندی حجم
باالی دادهها و اطالعات سازمانهای
مختلف نیستند و نمیتوانند و امکان
دسترسی به این اطالعات را فراهم کنند و
بنظر میرسد تنها روابط عمومی الکترونیک
میتواند با استفاده از فناوریهای نوین
وضعیت فوق را بهبود بخشد.
روابط عمومی الکترونیک
به نوعی از روابط عمومی اطالق میشود
که در آن از ابزارهاي الکترونیک نظیر
سیستم پاسخگویی الکترونیک ،و نظایر
آن (رادیو و صدا) ،براي انجام ماموریتهاي
اداری استفاده .میشود .قراردادن متون
انتشاراتی تولیدی در روابط عمومی با همان
شکل و فرمت در قالبهای مختلف مانند
پی دی اف و ...بخشی دیگر از وظائف روابط
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عمومی الکترونیک است  .بطور کلی در این
گروه از روابط عمومیها به جاي بهرهگیري
از شیوه هاي سنتی مواجهه با مشتریان
یامخاطبان ،از تکنولوژيهاي الکترونیکی به
منظور سهولت ،سرعت و فراگیري بیشتر
استفاده میشود .در هر صورت فرآیند
گذر روابط عمومی از شکل سنتی به شکل
الکترونیک ،یک جهش و گام اساسی براي
ورود به دنیاي مجازي ()Cyberspace
محسوب میشود و اولین گام فعالیتهاي
روابط عمومی در فضاي آنالین در همین
مرحله برداشته میشود .تحقق اهدافی
مانند دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک،
بانکداري الکترونیک ،شهر الکترونیک،
پرسشنامه الکترونیک ،مجله الکترونیک،
پست الکترونیک ،موسیقی الکترونیک،
نشر الکترونیک و در نهایت روابط عمومی
الکترونیک ،مفهوم واقعی آخرین تحوالت در
دنیای امروز را یادآوری میکند .در کشورهاي
صنعتی و پیشرفته ،مراجعه حضوري به
تمام سازمانها و ادارات دولتی جاي خود
را به مراجعه به پایگاههاي اینترنتی داده و
خدماتی از قبیل صدور شناسنامه و گذرنامه،
ثبت شرکت ها ،اخذ مجوزها و مدارك توسط
همین پایگاه هاي اینترنتی انجام میشود.
روابط عمومی الکترونیک نحوه بکارگیري
فنآوریهاي جدید ارتباطی و شیوههاي
نوین اطالعرسانی جهت ارائه خدمات
منطبق بر خواستههاي مخاطبان بطور
لحظه اي ( )Onlineاست .همانطور که
ذکر شد یکی از پیش فرضهاي تحقق دولت
الکترونیک ،روابط عمومی الکترونیک است.
دولت الکترونیک اصطالحی است که به ارائه
خدمات دولتی از طریق اینترنت واستفاده از
ابزارهاي رایانهاي اطالق میشود و تحقق آن
مستلزم حضور یک روابط عمومی الکترونیک
با ویژگیهای الزم است.
ضرورت هاي روابط عمومی
الکترونیک
 .1روابط عمومی به دالیل مختلف باید
بتواند گام به گام و در عین حال با سرعتی
قابل قبول،روشهاي سنتی را کنار گذاشته و
با استفاده از ابزار روابط عمومی الکترونیک،
وظایف خودرا انجام دهد
 .2روشهاي سنتی قادر به دسته بندي و
فراهم کردن امکان دسترسی به حجم بااليی
از اطالعات و دادههاي گسترده که هر روزه
نیز بر میزان آن افزوده میشود ،نیست
 .3در عصر ارتباطات و اطالعات ،شرایط
بین المللی و بهرهگیري از رایانه و اینترنت
در معادالت بینالمللی ،دریافت اطالعات از
طریق اینترنت و پاسخگویی به آن با روش
هاي سنتی و معمول امکانپذیر نیست
 .4حرکت آزاد اطالعات و آگاهی رسانی

همگانی و توسعه انسانی
 .5قدرت بخشی مردم و مشارکت بیشتر
آنها در فرایند تصمیم سازي
 .6شکل گیري نوع جدیدي از مخاطبان
رسانه هاي الکترونیک
 .7تغییر و گسترش روابط عمومیها به
طور فزاینده
 .8تغییر جهت روابط عمومیها از ارتباط
مستقیم به ارتباط نوین متکی بر رسانههای
دیجیتال
 .9تغییر مناسبات ارتباطی میان روابط
عمومیها و مخاطبان آنها
نقش روابط عمومی الکترونیک در
مدلهاي ارتباطی
روابط عمومی الکترونیک ،سازمان
ارتباطی هوشمندي است که توانایی واکنش
مناسب درهرلحظه و هر مکان را دارد .در
ارتباطات سه مدل وجود دارد:
مدل اقتصادي-سیاسی (که در آن
وسایل ارتباط جمعی ناقل تغییرات هستند،
نه عامل تغییرات )
مدل تاثیرات (که در آن اصل و اساس
برپذیرش تاثیرگذاري رسانه هاست)
مدل فرهنگی (که در آن رسانه ها نقشه
و محل تعامل شناخته می شوند)
روابط عمومیهاي الکترونیک ،در مدل
دوم قرار میگیرند؛ اما ضرورت دارد که
روابط عمومیها نگرش خود را از چارچوب
مدل تاثیرات به چارچوب مدل هاي فرهنگی
منتقل کنند.
ویژگیهاي روابط عمومی الکترونیک
در مقابل مخاطبین و رسانه ها
بنظر میرسد روابط عمومیها برای
عبور از نوع سنتی به الکترونیک در دو
حیطه با چالش روبرو هستند :حوزه کاربري
تکنولوژیک و حوزه مخاطبانی که مدام
تغییر میکنند .در حوزه اول،روابط عمومی
الکترونیک فقط با دستیابی به مجاري
تکنولوژیک محقق نمیشود و این تنها بخشی
ازویژگیهای یک روابط عمومی الکترونیک
بشمار میآید .در حوزه دوم نیز الزم است که
روابط عمومیها با تغییرات مربوط به حوزه
جغرافیايی مخاطبان هماهنگ باشند .روابط
عمومی سنتی ،نگاه تزریقی به مخاطب عام
دارد ،در حالی که روابط عمومی الکترونیک
برای پاسخگويی سریع به تک تک مخاطبان
برنامهریزی میکند .از ویژگیهاي مهم یک
روابط عمومی الکترونیک ،پاسخگویی با
قدرت و منحصر به فرد به مخاطب است..
ایجاد سایت و استفاده از e-mail
میتواند برای یک روابط عمومی سنتی
صرفا جنبه تزیینی داشته باشد ،در حالی که
روابط عمومی الکترونیک ،خود مانند یک
شبکه ارتباطی عمل میکند.
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تولید پیامهاي غیرمستقیم ،از دیگر
ویژگیهاي روابط عمومی الکترونیک نوین
محسوب میشود.چرا که مخاطبان به
دلیل مکانیزم هاي دفاعی روانی خود از
تاثیرپذیري در قبال پیامهایی که مستقیماً
آنها را هدف قرار میدهند ،خودداري می
کنند .لذا در روابط عمومی الکترونیک سعی
بر این است که پیام تا حد ممکن به صورت
غیرمستقیم و با استفاده از فنون روانشناختی
وارتباطی ساخته و پرداخته و به مخاطبان
عرضه شود .در این صورت است که شاهد
حداکثرتاثیرگذاري برمخاطبان خواهیم بود.
ویژگی دیگر روابط عمومی الکترونیک ،به
ویژه در جوامع غربی حفظ حریم خصوصی
افراداست .در جوامع فردگراي غربی حریم
خصوصی انسانها مهم است و به عنوان
یک اصل اساسی در تمامی شئون زندگی
رعایت میشود .برهمین اساس،کارگزاران
روابط عمومی الکترونیک نیز در استراتژيها
و شیوه هاي خود بر حفظ حریم خصوصی
افراد تاکید ویژهاي دارند.
شخصی شدن از دیگر ویژگیهاي
مخاطبان نوین است .براین اساس روابط
عمومی الکترونیک براي فردفرد مخاطبان
برنامههاي خاص تدارك میبیند .فناوريهاي
جدید ارتباطی این امکان را فراهم میکنند
تا براساس عالیق و سالیق افراد گوناگون،
برنامههاي مجزا و مناسبی برای آنها ارائه
شود.
رساندن پیام سازمانها به مخاطبان
اصلی و مستقیم از ویژگیهاي روابط عمومی
الکترونیک محسوب میشود .در روابط
عمومی الکترونیک ،برخالف روابط عمومی
سنتی مردم کمتر در معرض پیامهاي
تبلیغاتی روابط عمومی قرار می گیرند.
چرا که ارتباطات هدفمند بوده و مخاطبان
مستقیم و اصلی مدنظر قرار دارند و از
انتقال اطالعاتی که به هیچ وجه سنخیتی با
مخاطبان متعدد ندارد،پرهیز میشود .از این
رو بنظر میرسد ،مهمترین پیامدرسانههای
 الکترونیک جدید ،ظهور هویت فراملی
نزد استفاده کنندگان آنهاست .بنظر
میرسد براي تعریف مخاطبان ،ما باید در
پی عوامل دگرگونکننده شرایط اجتماعی
و فنآوريهای رسانهای باشیم .ارتباط
فرستنده و مخاطب در رسانههای الکترونیک
نه یک ارتباط سرد ،یکسویه و از باال به پایین
بلکه ارتباطی صمیمی ،دوسویه و تعاملی
است .رسانه سایبر رابطه یکسویه فرستنده
و گیرنده را به رابطه متعامل و متقابل تبدیل
میکند .بگونهای که در این رسانهها بازخورد
مخاطبان به سرعت به فرستندگان پیام
منتقل میشود.
ادامه دارد . . .
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كارآفريني در عصر اطالعات و ارتباطات . . .
(بخش پایانی)

كارآفرينان چه ويژگي هايي
دارند؟

براي مدتي نسبت ًا طوالني،
دانشمندان معتقد بودند كه کارآفرینی
موضوعي ارثي و وابسته به طبیعت و
ذات افراد است و از طرق توارث انتقال
مييابد و لذا کارآفرینان از افراد دیگر
متمایز هستند .وبر ( )Weberاولین
محققی بود که بیان کرد ارزشهای
عقیدتی و درونی فرد مستقیم ًا به رفتار
کارآفرینانه وی منتهی میشوند .اما
مطالعات و تحقيقات بعدي نشان دادند
كه كارآفريني و كارآفرينان ،عالوه بر
ويژگيهاي فردي و موروثي ،متأثر از
محيط نيز هستند .در مجموع اينكه،
کارلند( )Carlandو دستیارانش انواع
ویژگیهای كارآفرينان را جمعآوری
کردند که عبارتند از :
آيندهنگر بودن و داشتن چشمانداز،
مصمم بودن و عزم راسخ داشتن،
تمركز قوي بر كار و نه چيز ديگر،
داشتن انگيزه قوي در كار ،وقف و
ازخودگذشتگي در راستاي كار و
تحقق هدف ،كار را مانند بازي و تفريح
دانستن ،داشتن كنترل و قدرت دروني
الزم به منظور تعيين جهت و مسير
كاري خويش ،استقالل فكري در كار،
خالقيت و نوآوري ،ريسكپذيري و
تحملابهام.
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چرا آموزش هاي مرتبط با كارآفريني و
كارآفرينان مورد نياز است؟
وبر معتقد بود كه يكي از علل مهم و محرک
پیشرفت اقتصادی نظام سرمایهداری ،وجود اخالق
و وجدان كاري پروتستانی است .این خصیصه
اخالقی موجب میشود که فرد احساس مسئولیت
زیاد داشته باشد و در نهایت دقت و کارایی وظایف
کاری و شغلی خود را انجام دهد .مطالعات و
تحقیقات مختلف نشان دادهاند كه عليرغم اینکه
روحیه و اخالق كاري توفيقطلبي انسان در دوران
کودکی شکل میگیرد ولی در عین حال میتوان با
یک برنامه صحیح آموزشی ،روحیه خالق و رسالت
کاری را در افراد بوجود آورد .بر اين اساس ،و بنابر
نظریه مککلهلند( ،)McCellelandجوامع غیر
پروتستانی نیز میتوانند با ایجاد روحیه کاری الزم،
شرایط را برای توسعه و صنعتی شدن مهیا سازند.
در جمعبندي نهايي ميتوان گفت كه مطالعات
و تحقيقات تأييد كردهاند كه ويژگيهای كارآفرينانه
اغلب اكتسابي هستند و نه ارثي .از اين رو ،در حال
حاضر آموزش كارآفريني به يكي از مهمترين و
گستردهترين فعاليت دانشگاهها تبديل شده است.
در حقيقت هدف اصلي از آموزش كارآفريني همانا
تربيت افرادي با اعتماد به نفس و آگاه به فرصتهاست
كه انگيزهاي قوي براي استفاده از موقعیت و
راهاندازي كسب وكارجديد داشته باشند و بتوانند
نسبت به شناسايي ،خلق و استفاده از فرصتهاي
موجود اقدام کرده و از طريق كارآفريني شركتي و يا
سازماني ،ايدههاي نو و جديد را به واقعيتهاي سودآور
و تجاري ،در قالب كاالها و خدمات مورد نياز جامعه
تبديل كنند.
آموزش هاي مورد نياز مرتبط با كارآفريني و
كارآفرينان چيست؟
دورههاي(عناوين) آموزشي مورد نياز مرتبط با
توسعه و ترويج فرهنگ و عمل كارآفريني ،و تربيت
و پرورش كارآفريناني كه بتوانند نسبت به شناسايي،
خلق و استفاده از فرصتهاي موجود اقدام کنند و از
طريق كارآفريني شركتي و يا سازماني ،ايدههاي نو
و جديد را به واقعيتهاي سودآور و تجاري ،در قالب
كاالها و خدمات مورد نياز جامعه تبديل كنند.
فناوري اطالعات و ارتباطات ،ابزار عصر
اطالعات
امروزه اهميت فناوري اطالعات و ارتباطات به
منظور افزايش سرعت و دقت فعاليتهاي مختلف
سازمانها و ارتباط اجزاي مختلف آن با يكديگر و در
نتيجه باال بردن بهرهوري آنها به روشني مشخص شده
است .خصوصاً سازمانهايي كه بخشهاي مختلف آن
در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار
گرفتهاند و يا موسساتي كه موظف به انجام كارهاي
متنوع و متعدد هستند ،بسياري از مشكالت خود از
طريق اين تكنولوژيها رفع ميكنند.
انقالب اطالعات و ارتباطات يكي از اصطالحاتي
است كه با رشد تكنولوژيهاي اطالعاتي در كنار

انقالب صنعتي مطرح شده .همانگونه كه در اثر
انقالب صنعتي ،مجموعهاي از كارخانهها ،ابزار و
ماشينآالت ،اتومبيلها و غيره به كمك انسان
آمدند و بسيار از كارهاي بدني او را بر عهده گرفتند،
انواع محصوالت تكنولوژي اطالعات ،نيز شامل
سخت افزارها و نرمافزارهاي كامپيوتري ،شبكههاي
مخابراتي ،سيستمهاي ماهواره و غيره براي كمك
به آن دسته از مسايل انسان كه با اطالعات سر و
كار دارند ساخته شده و توسعه يافتند.كاربردهاي
اين تكنولوژيها در انواع محاسبات و پردازشهاي
روزمره ،تجارت ،اطالعرساني ،مسايل علمي ،مديريت،
ّ
ارتباط مستقيم از راه دور وغيره کاربرد دارند .تجارب
گوناگون سازمانهاي مختلف در سطح دنيا نشان
ميدهد كه تكنولوژي اطالعات به راحتي بسياي
از مشكالت سيستمهاي اطالعاتي را رفع ميكند.
تكنولوژي اطالعات قابليتهاي زيادي در رفع
مشكالت سازمانها دارد .به عنوان نمونه به چند
مورد از مزاياي آن اشاره ميشود.
افزايش سرعت
محاسبه و پردازش سريع اطالعات و انتقال فوري
آن ،زمان انجام كار را كاهش و در نتيجه بهرهوري را
افزايش ميدهد .تكنولوژي اطالعات امكان جستجو
و دستيابي سريع به اطالعات را نيز فراهم ميكند.
افزايش دقت
در مشاغل مختلف دقت انجام كار متغير است؛
درحاليكه تكنولوژي اطالعات دقتي باال و ثابت
را تامين و تضمين ميكند .در انواع فعاليتهاي
پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر به مراتب بيشتر
از انسان است.
كاهش اندازة فيزيكي مخازن اطالعات
با توسعة تكنولوژي اطالعات و بكارگيري آن ديگر
لزومي به حمل و نگهداري حجم زيادي از كتابهاي
مرجع تخصصي وجود ندارد .به راحتي ميتوان در
هر ديسك فشرده اطالعات چندين كتاب را ذخيره
کرد .مراكز تحقيقاتی كامپيوتری این وظیفه را به
عهده دارند.
رفع برخي از فسادهاي اداري
استفاده از تكنولوژي اطالعات باعث افزایش
شفافيت در انجام كارها و حذف بسياري از واسطهها
میشود .اين دو مزيت كليدي منجر به رفع برخي از
فسادهاي اداري خصوصاً در سطوح پايين ميشوند.
رفع اتوماتیک بعضی از نیازهای اداری
به كمك تكنولوژي اطالعات بسياري از استعالمها
و مراجعات افراد و غيره از طريق شبكههاي كامپيوتري
و به صورت خودكار انجام ميگيرد.
امكان همكاري از راه دور
مخابرات ،تلفن ،تله كنفرانس ،ويدئو كنفرانس و
همچنين سيستمهاي همكاري مشترك  EDI ،و
غيره نمونههايي از كاربرد تكنولوژي اطالعات برای
برقراری ارتباط از راه دور هستند.
كاهش هزينههاي سيستم يا سازمان
با توجه به موارد فوق به خصوص افزايش سرعت
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كه باعث انجام كار بيشتر ميشود و امکان ارائه
خدمات به صورت تمام وقت  ،بهرهوري سيستم
افزايش مييابد و در نتيجه باعث كاهش مقدار
زيادي از هزينهها میشود.
آنچه مسلّم است تكنولوژي اطالعات به منزلة
يك سالح و ابزار جديد فعاليت در جهان معاصر
محسوب ميشود و عدم استفاده از آن باعث انزوا و
طرد کشورها از جامعة جهاني خواهد شد.
نقش كار آفرينان در توسعه تكنولوژي
افراد كارآفرين از ويژگيهاي شخصيتي خاصي
برخوردارند .مخاطرهپذيري ،نوآوري و خالقيت،
مسؤوليتپذيري و اعتماد به نفس ،توانايي ارتباطات
قوي ،واقعگرائي ،هدفگرايي ،تهاجمي بودن ،تحمل
ابهام و عدم قطعيت ،خوشبيني و ت ّعهد و اعتقاد به
مركز كنترل دروني ،بخشي از این ويژگيها بشمار
میروند .شخصيت از ملزومات كارآفريني است
توسعه كار آفريني نيازمند تربيت افراد كار آفرين
است .در سرتاسر دنيا مراكز مختلفي براي آموزش
و كارآفريني وجود دارد اگرچه برخي از افراد روحية
كارآفريني بيشتر را وابسته به تحوالت زندگي افراد
در طول ساليان مختلف ميدانند ولي اين تناقضي با
آموزش كارآفريني ندارد .در آموزش كارآفريني الزم
است افرادي که به صورت بالقوه از روحيه كارآفريني
برخوردارند ،انتخاب شده و سپس روحیه آنها از قوه
به فعل درآید .عالوه بر اين روشهاي ديگري مثل
انكوباتورها ،براي تحريك كارآفريني وجود دارد كه
افراد عم ً
ال تا سطحي از كارآفريني هدايت ميشوند
و يكباره در محیط واقعی قرار میگیرند .نقش دولت
در توسعه كارآفريني ،عالوه بر ايجاد بسترهاي
سختافزاري ،نرمافزاري و حمايتي از كارآفريني،
شناسايي ،آموزش و هدايت فعاليتهاي كارآفرينانه
است .توسعه تكنولوژي بسيار وابسته به كارآفريني
است و نبايد از آن غافل ماند.
فناوري اطالعات و ارتباطات در كارآفريني
اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز در
هر ف ّعاليت كارآفريني است .كارآفريني در انزوا و بدون
حمايت نهادها ،سازمانها و انسانها تحقق نمییابد
و مستلزم كشف يك نياز اجتماعي است و كشف
نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع ،نيازهاي آن و
بافت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن وابسته است.
در شناسايي نياز هر ف ّعاليت كارآفرينانه ،ايدهپرداز يا
تئوريسين باید نسبت به محيط بينش و بصيرت
داشته باشد و راهحلهاي رفعآن نياز را در نقاط
ديگر جهان شناسایی کند .مطمئناً شناسايي نيازها
و ارائه راحلها بدون اطالعات امكانپذير نخواهد
بود .بنابراين اطالعات و دانش مانند ارتباطات از
ملزومات هر ف ّعاليت كارآفريني است .توسعة فناوري
اطالعات و ارتباطات باعث ايجاد شبكهاي عظيم
با مقياس جهاني( ،اينترنت) شده است و بنابراين
عالوه بر افزايش و ارزش ويژگيهاي مورد ذكر در
نظريه شبكههاي اجتماعي ،قابليتهاي ارتباطي
جديدي مانند كنفرانس از راه دور و يا فعاليتهاي
توزيع شده را بوجود آورده و دسترسي آسانتر و
سريعتر به اطالعات را امكانپذير ساختهاند .در
كشورهاي پيشرفته اينترنت ،يكي از مهمترين
ابزراهاي كارآفرينان است و اين افراد از طريق آن
بر قابليتهاي خود افروده و از مزاياي آن بهره
ميگيرند .در كشور ما به دلیل فقدان زیرساخت الزم
و مناسب شايد اين شبكه ابزار كارآفريني چندان
کارآمدی محسوب نشود ،درحاليكه تلفن همراه

يكي از ابزارهاي مهم كارآفريني در ايران است.
بدون تلفن همراه كارآفريني تقريباً معني ندارد .چرا
كه دسترسي به افراد را در زمان و مکان خاص و
مورد نظر به صورت  24ساعته امکانپذیر کرده و
در نتيجه ارزش ارتباطات را باال میبرد .نمونههايي
از كارآفريني در كشور  ،مؤيد اين مطلب است .به
عنوان مثال گروهي از دانشجويان يك دانشگاه كه
در پي يك ايده تجاري به ساخت نرمافزار انتخاب
رشته و تجاريسازي و عرضه آن به هنگام انتخاب
رشته كنكور سراسري پرداخته بودند ،در نهايت با
خريد يا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه
دانشجويي ،فرآيند انتخاب رشته را توسط شبكهاي
كه در كل كشور ايجاد كرده بودند ،مديريت
ميكردند.
كارآفريني در فناوري اطالعات و ارتباطات
تحوالتي كه در سالهاي اخير در حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات بوجود آمده است ،مرهون تالش
افراد بسياري از جمله كارآفرينان است .كارآفرينان
اطالعات ،شرايط عصر اطالعات را شناخته و با
كارآفريني خود ملزومات آن را فراهم کرده اند .حتي
عصر اطالعات را هم از نتايج كارآفريني میدانند.
اينترنت بزرگترين و قويترين شبكه ارتباطي دنيا،
نمونهاي روشن از كارآفريني است .شايسته است
اين كارآفريني را كه خود بستري براي كارآفريني
ديگران شده است ،ابركارآفريني بناميم.در سالهاي
اخير نمونههاي بسياري از كارآفريني در اينترنت
به ثبت رسيده است ،از آنجايكه تاكنون چنين
شبكه عظيمي در تاريخ بشر وجود نداشته است.
زمينههاي فعاليت در آن بكر بوده و فرصت براي
نوآوري و خالقيت بسيار است .شركتهاي اينترنتي
در چند سال اخير ايجاد ،و به سرعت رشد كردهاند.
شركتهايي مانند Yahoo، ebay
 ،Amazonو  ....در مدت كوتاهي توانستهاند
ارزش بسياري كسب کنند .آمارها نشان ميدهد كه
طي  5سال آخر قرن گذشته ارزش برخي از اين
شركتها بيش از  200برابر شده است درحاليكه
ميزان رشد سودآوري آنها كمتر از  10برابر بوده
است .كارآفريني در اينترنت به اين موارد خالصه
نميشود و موارد بسياري خصوصاً در زمينه
نرمافزارهاي مبتني بر شبكه و همچنين محتويات
شبكه وجود دارد .كارآفرينی در شيوههاي جذب
مشتريان اينترنتي ،بازاريابي اينترنتي ،همكاريها
و شبكههاي مجازی ،الكترونيك ،واقعيت مجازي،
آموزش و كار از راه دور و … همه و همه گستردگي
این حوزه در عصر اطالعات را نشان ميدهند.
بازار گسترده اينترنت فرصت خوبي براي
صادرات نرمافزار است .اين شبكه بازاري بدون
مرز است كه ميتوان به راحتي در آن تجارت کرد.
درخشش شركتهاي اينترنتي فرصت مناسبي براي
صادرات نرمافزار است .براي اين منظور ميبايست
افراد كارآفرين با ايدههايي نو ،شركتهايي
اينترنتي را تاسيس كنند و پس از مدتي كه ارزش
فوقالعادهاي يافتند آنها را بفروشند .همانطور كه
گفتيم سودآوري اين شركتها اهميت زيادي ندارد
بلكه فروش آنها منبع درآمد و در نتيجه صادرات نرم
افزاري خواهد بود.
«كار آفريني موتور توسعه فناوري اطالعات
و ارتباطات است» با كارآفريني است كه نيازها
شناخته ميشود و با رفع نيازها پيشرفت حاصل
ميشود .كشورهاي پيشرفته  ،در فناوري پيشرفت
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كردهاند و توسط آن ،هم اقتصاد جهان را در اختيار
گرفته ،هم قدرت نظامي شدهاند و هم فرهنگ جهان
را به سوي خواستههاي خود هدايت ميكنند.
نتيجهگيري
همانگونه که گفته شد ،فناوري اطالعات و
ارتباطات تحوالت زيادي در تمامی فعاليتهاي
اجتماعي ازجمله كارآفريني بوجود آورده و به عنوان
مهمترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته
است .همچنين كارآفريني در فناوري اطالعات پهنه
وسيعي براي فعاليت دارد .كارآفريني الزمة توسعه
فناوري و توسعه فناوري بستر كارآفريني است.
براين اساس ا ّهميت نقش بسترسازي كارآفريني
و وظيفه دولت مشخص ميشود .دولت بايد بستر
كارآفريني در حوزه فناوري اطالعات را كه همان
شبكههاي ارتباطي و اطالعاتي است  ،توسعه دهد و
تقويت كند و امكان دسترسي آسان همگان به اين
شبكهها فراهم باشد .ضمن اينكه فرهنگ استفاده از
شبكهها را ايجاد كرده و گسترش دهد و قوانين و
مقررات الزم را تدوين و اجرا کند.
فرار مغزها كه خصوصاً در فناوريهاي نو بيشتر
رايج است ،از نتايج ضعف كارآفريني در كشورهاي
در حال توسعه است .بسياري از نيروهاي تحصيل
كرده اين كشورها ،صرفاً علمي بار آمده و تربيت
شدهاند و بايد توسط ديگران مديريت شوند؛ افرادي
هم كه شخصيت كارآفريني دارند بستر كارآفريني
را در اين كشورها نمييابند .جالب اينكه تمركز
كشورهاي توسعه يافته بيشتر بر ف ّعاليتهاي
كارآفرينانه تربيت نيروهاي داخلي خود در اين حوزه
است و از اين طريق نيروهاي متخصص خارجي را
بكار ميگيرند و در راستاي اهداف خود از آنان
بهرهبرداري ميكنند .كارآفرينان ميتوانند مشاغلي
در تكنولوژي براي متخصصين داخل كشور ايجاد
كنند و در اثر رضايت شغلي كه بوجود ميآورد عالوه
بر همه مزيتها ،از فرار مغزها نيز جلوگيري کند.
دولت بايد عالوه بر ايجاد بسترهاي سختافزاري و
نرمافزاري فناوري اطالعات و ارتباطات و رفع موانع
آن ،زمينه حمايت از فعاليت كارآفرينان را فراهم
كند ،نهادهاي سرمايهگذاري الزم را تشکیل دهد و با
نهادهاي آموزشي ،پژوهشي و انكوباتورها به صورت
هدفدار افراد بالقوه كارآفرين متخصص را شناسايي
و كارآفريني را در آنها به فعلّيت برساند و از فواید
اين انسانهای متعهد در پيشبرد اهداف كشور بهره
بگيرد.

منابع:
 .1احمد پور م« .كارآفريني :تعاريف ،نظرايات و الگوها»،
شركت پرديس .1379 ،57
 -2خبرگزاري ايسنا« ،راه فايق آمدن به مشكالت
اقتصادي سرمايهگذاري در فناوريهاي پيشرفته است».
چهارشنبه 80/5/30
« -3ماده واحدة قانون بودجه سال  1380كل كشور»،
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.1379،
How information Technology“ -4
”Enterpreneurship has changed the world,
http://www.jackmwilson.com/eBusiness/
ITE.htm
Laudon K.C. Traver C.G. and laudon -5
”J.P. “information Technoligy and society,
.1996 ,International Thomson publishing
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http://www.ictr.ir/Strategy/It-job/info- -7
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ل کامل همچنین می تواند از ابتدای یک دوره زمانی تا اکنون را
.دربربگیرد

No one has ever proved that aliens exist.
.هیچ کس تا بحال ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود دارند

• To refer to indefinite events with a result in the
present.
برای ارجاع به رخدادهای نامشخص با نتیجه ای در زمان حال

My car has broken down (That›s why I want a
lift from you)
ماشینم خراب شده (به همین خاطره که ازت می خوام منو سوار
)کنی

• To describe what has been done or how many things
completed in a period of time.
برای تشریح آنچه که انجام شده است یا چند مورد تکمیل شده
در یک بازه زمانی

The building has been completed on time.
.این ساختمان به موقع تکمیل شده است
United have scored three goals, and there›s still
half an hour left.
.تیم یونایتد سه گل زده و هنوز نیم ساعت از بازی باقی مانده

• To describe a living person›s experiences, what he
or she has done in life so far.
های شخصی فردی که هنوز در قید حیاتبرای تشریح تجربه
است

She has painted some of the best portraits of
recent years.
.های سالهای اخیر را نقاشی کرده استاو بعضی از بهترین پرتره

• To describe a state that lasts up to the present, with
state verbs.
برای تشریح وضعیتی که تاکنون ادامه یافته و برای بیان آن از
افعال حالتی استفاده شده

I have worked in this department for the past
six months.
.اممن در این بخش (دپارتمان) شش ماه است که کار کرده

• To refer to a repeated action in a period of time up
to the present.
برای بیان یک عمل تکراری در یک بازه زمانی تا زمان حاضر

I have cooked dinner every night for ten years.
. ساله که هر شب شام درست کرده ام10 برای
• With some time expressions با برخی قیود زمانی

I have worked here since 2002.
. اینجا کار کرده ام2002 از سال
This is the first time I have eaten fish!
اولین باره که ماهی می خورم
We have already seen this film.
.ما قبال این فیلم رو دیدیم
- Note that most time expressions can be used with
various tenses.
یادتون باشه که اکثر قیود زمان را می توان با زمان های مختلف
.به کار برد

I have lived here for ten years. (Present
perfect simple: I am still here)
 (زمان حال کامل به. ساله که اینجا زندگی می کنم10 من
)معنای اینکه همچنان اینجا زندگی می کنم
I lived there for three years. (Simple past: I
am not there now)
 (زمان گذشته ساده به.من سه سال اونجا زندگی کردم
)معنای اینکه االن اونجا زندگی نمی کنم
Present perfect simple or past simple
حال کامل یا گذشته ساده
• Use present perfect simple for unfinished time
and past simple for finished time.
حال کامل برای زمان ناتمام و گذشته ساده برای زمان تمام
.شده

She has painted some of the best portraits
of recent years.
She painted some of the best portraits of
recent years.
In the first sentence the action has
happened in a period up to the present, and
may well continue.
In the second sentence the action is
finished. The artist may be dead. The events
are in a period of time not connected to the
present.
در جمله اول عمل در یک بازه زمانی تا زمان حال اتفاق
.افتاده و ممکنه همچنان ادامه پیدا کنه
. مثال ممکنه هنرمند مرده باشه.در جمله دوم کار تمام شده
شوند که در یک بازه زمانی غیر مرتبط بارویدادهایی مطرح می
.اندزمان حال روی داده
• Use to show speaker attitude
.برای نشان دادن نگرش گوینده به کار می رود

Speakers may decide whether they see an
event as connected to the present (present
perfect simple) or not (past simple). This may
be a matter of time or place. Tense use is here a
matter of choice, rather than of grammatical
‹right› or ‹wrong›.
گوینده ها ممکنه در مورد ارتباط یک رویداد با زمان حال
تونه این تصمیم می.کامل به جای زمان گذشته تصمیم بگیرند
 زمان استفاده شده در این موارد.با زمان یا مکان مرتبط باشه
ایبیشتر یک انتخاب است تا توجه به نکات دستور زبان که جمله
.سازدرا درست یا غلط می
I have left my books at home. (The speaker
feels the event is recent, or is still near home.)
 (اینجاگوینده احساس.من کتابهامو تو خونه جا گذاشته ام
می کنه که رویداد به زمان اخیر برمیگرده یا اینکه هنوز به لحاظ
)زمانی ازلحظه وقوع رویداد فاصله نگرفته است
I left my books at home. (The speaker feels
).the event is distant in time and place
 (اینجا گوینده احساس.من کتابهامو تو خونه جا گذاشتم
)می کنه که از نظر زمانی و مکانی از رویداد فاصله گرفته است

. . . ادامه دارد
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کاربرد زمان های مختلف در زبان انگلیسی

Basic uses of present continuous tense
کاربرد زمان حال استمراری
• For actions happening at the moment of speaking,
and not finished.
افتند و هنوزبرای کارهایی که در لحظه صحبت کردن اتفاق می
.تمام نشده است

Sorry Iّm busy at the moment. I›m doing my
homework.
. دارم تکلیفمو انجام می دم.ببخشید در حال حاضر سرم شلوغه

• For actions happening generally around the time
of speaking, rather than exactly at the same time.
برای کارهایی که عموما در زمان صحبت انجام می شود ولی
.لزوما و دقیقا بدین معنا نیست که همان لحظه در حال انجام است

Iّm reading a really interesting book.
.در حال خوندن یک کتاب حقیقتا جالب هستم

• State verbs افعال حالتی یا
Some verbs have meanings which refer to states or
conditions.
.برخی از افعال معنایی دارند که اشاره به شرایط یا حاالت دارد

Cost is sometimes used in continuous to
.describe a process that is still going on
 برخی اوقات در زمان حال استمراری استفاده میcost فعل
.شود تا فرآیندی را که همچنان در حال انجام است تشریح کند
We are having a house built, and it is costing
a fortune.
دادیم برامون خونه بسازند و خرجش زیاده
• Realize and Understand
For continuous tense they are used to show a
changing situation, usually with an adverbial which
shows that that change is happening.
برای زمان حال استمراری استفاده می شوند تا تغییر شرایط
را نشان دهند و معموال با یک قید همراهند که نشان دهنده
.دهدتغییریست که رخ می

People are slowly realizing the cost of global
warming.
.مردم به آرامی متوجه عواقب گرم شدن جهان می شوند
We are understanding more and more about
the universe.
.ما بیشتر و بیشتر داریم جهان را درک می کنیم
• Used in commentaries for continuous changing
events
،برای گزارش خدادهایی که مدام در حال تغییر هستند
.استفاده می شوند

And the two Italians are moving up in the
outside lane.
و اون دو تا ایتالیایی هی دارن تو مسیر بیرونی جاشونو عوض
می کنن
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• Verbs that describe a changing situation, eg
change, get+ adjective, grow, increase

It›s getting dark.
هوا داره تاریک می شه
Computers are changing all the time.
.رایانه ها مدام دارن تغییر می کنند

• In everyday speech we can use present continuous
with an adverb such as continually, forever, constantly,
always to criticize actions that we feel are irritating
or annoying, or which we wish to exaggerate. The
adverb is usually stressed in speech.
در گفتار روزمره می توانیم از حال استمراری وقیدهایی مانند
 به طور مستمر و همواره برای نقد کارهایی که، برای همیشه،مدام
ممکن است عصبانی کننده یا ناراحت کننده باشند و یا درصدد
.اغراق در آنها هستیم استفاده کنیم

You are continually interrupting.
شما مدام مزاحم می شین
He›s forever getting into trouble.
همیشه تو دردسر هستش
Professor Thome explains that some patients
are eating too much because they are growing
up in families with poor eating habits.
پروفسور توم توضیح می دهد که برخی بیماران زیادی غذا می
خورند برای اینکه دارن االن در خانواده هایی با عادات غذایی بد
.رشد می کنند

Present Perfect Tense کاربردهای زمان حال کامل
• To refer to events connected to the present,
without a definite past time, often with just.
اشاره به رخدادی دارد که ارتباط با زمان حال دارد بدون یک
. می آیدjust زمان مشخص در گذشته و اغلب اوقات با

Someone has stolen my bike.
یکی دوچرخه منو دزدیده
I have just had an idea.
.همین االن یک ایده ای به ذهنم رسید

• To refer to indefinite events that happened at an
unknown time in the past. This time is often recent,
and is often used in news items when the information
is ‹current›.

برای ارجاع به رخدادی نامشخص در یک زمان نامعلوم در
 زمان مذکور اغلب به زمان حال نزدیک است و برای بیان.گذشته
، شودمقوله های خبری که اطالعات آنها به زمان جاری مربوط می
.گیردمورد استفاده قرار می
Archaeologists have discovered an AngloSaxon palace in London.
باستان شناسان یک کاخ آنگلوساکسون را در لندن کشف کرده
.اند
Police have recaptured two escaped prisoners.
.پلیس مجددا دو زندانی فراری را دستگیر کرد
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هویت شرکتی و نظام های بصری/
تاریخچه طراحی لوگو و لوگوتایپ

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد صادق بریرانی

(بخش اول)

مقدمه
به نظر مي رسد که تغيير قرن
اغلب منجر به کنکاش درونی مي
شود .با پایان یافتن يک سده و
شروع قرن جديد ،نويسندگان و
هنرمندان ،خِ رد و شیوههای سنتي
را نقد میکنند و درصدد دستیابی
به امکانات جدید و نو برای ایجاد
تغییر در شرایط فرهنگی انسانها
هستند ..به عنوان مثال ،پايان قرن
هجدهم آغاز حرکتی جدید در
طراحي حروف بود که هنوز هم پس
از گذشت  200سال سبک مدرن
ناميده مي شود( .مگز)1384 ،
پيشرفت هاي فناوري که پس
از جنگ جهاني دوم بدست آمد،
بسيارخیرهکننده بود.بطوری که
جامعه طراحان گرافيک در دهه 1950
با توجه به دورنمای روشنی که از
آینده داشتند ،شعار «طراحي خوب
يعني تجارت خوب» را به عنوان یک
شعار موثر و کاربردی مورد استفاده
قرار دادند .در سدههاي ميانی
استفاده از عالئم اختصاري به عنوان
ابزاری که کنترل خرید و فروش را
برای اتحادیهها امکان پذیر میکرد،
به صورت اجباری مورد استفاده قرار
گرفت .در دهه اول قرن  ،18تقريبا
هر تاجر و فروشندهایی يک نشانه
يا مهر داشت .وقوع انقالب صنعتي
همراه با توليد انبوه و بازار فروش،
هويت بصري و نشان تجاري را
ارزشمند و مهم ساخت اما نظام هاي
هويت بصري که در دهه  1950پديد
آمدند بسیار فراتر از این امر و يا
صرفا ساخت نماد قرار گرفت.
اولين مرحله در تکامل هويت
بصري پس از جنگ ،حاصل کوشش
طراحان قوي و پيشگاماني است که
امضاي آنها بر طرح انگاره مشتري
نقش بسته است.

12

طراحی در CBS
ویلیام گلدن 1یکی از موفق ترین نشان
های تجاری قرن بیستم را برای تلویزیون
 CBSطراحی کرد.این طرح که به شکل
یک چشم بر فراز آسماني ابرآلود بود و
حسی سورئالیستی را القاء میکرد ،براي
اولين بار به عنوان يک نشانه در سال 1950
ارائه شد .گلدن پس از گذشت یک سال
به فرانک استانتون 2پیشنهاد کرد که بهتر
است به جای چشم از نشانه دیگری استفاده
کنند .استانتون در پاسخ به این درخواست
یک مثل قدیمی را تکرار کرد که میگفت
« :وقتي در ما احساس دل زدگی نسبت به
آنچه پدید آوردهایم وجود دارد ،احتماال این
حس برای مخاطب ما هم ایجاد شده» .با
اين حال نشانه قبلی تغییر نکرد واستفاده
از اين نشان تجاري در موارد متنوع چاپي
شرکت مذکور( ،از برچسب حمل و نقل تا
اطالعيه هاي رسمي و  )...ادامه یافت .تاثير
نشانه  CBSدر مديريت کالن جامعه ثابت
کرد که نشان گرافيکي معاصر مي تواند به
طرزي موفق با نشان هاي تجاري الفبايي يا
مصور سنتي به رقابت برخيزد.

جامع بين المللي طرح هويت شرکتي توسط
( CIBAجامعه صنعت شيميايي بازل) آغاز
شد .این شرکت که در دوره فعالیت خود
در اوايل دهه  1950از يک توليد کننده
کوچک رنگ شيميايي به يک شرکت مواد
شيميايي ،پالستيک و پزشکي جهانی
توسعه پيدا کرده بود .نام نسبتا طوالنی
خود را معموال به سبک حروف مصري تو
خالي چاپ ميکرد و محصوالت خود را با
استفاده از سه نوع طراحي حروف مختلف
معرفی میکرد .کارشناسان آن معتقد بودند
که براي انعطاف پذيري طرح ،اين تنوع
سبک و وزن ضروري است.

مفهوم لوگو LOGO
کلمه لوگو (مخفف لوگو تايپ) عموما
به معني منقوش کردن مورد استفاده قرار
میگیرد .در زبان فارسي این واژه  ،نشانواره
يا آرم هم نامیده میشود .لوگو يکي از
مهمترين شاخه هاي رشته گرافيک است
که معرف هويت و شخصيت يک مجموعه،
شخص ،شغل و يا هر گونه فعاليت است .به
همين دليل لوگو بايد داراي قابليت هاي
فراواني باشد ،چرا که در اصل لوگو حکم
نوعي امضا و مهر را بازي مي کند.

طرح هویت شرکتی CIBA
کوشش اوليه در دستيابي به يک برنامه

ادامه دارد . . .

 .1مدیر هنری وقت CBS
 .2رئیس وقت CBS
تاریخچه لوگو تلویزیون CBS

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنچم  /شماره  / 31اسفند ماه 1397

صادق بریرانی ()1302

صادق بريراني ،از پيشکسوتان گرافيک
نوين ايران ،متولد  1302در بندر انزلي ،از 16
سالگي نقاشي را از معلم عارفي به نام «امير
هوشنگ زرين کلک» (از شاگردان کمال
الملک) آموخت.
سال  1326در دانشکده هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران در رشته نقاشي مشغول به
تحصيل شد و با سهراب سپهري ،منوچهر
شيباني ،بهجت صدر همکالس بود .پس
از فارغ التحصيلي در سال  1331به عنوان
رئيس اداره هنر گرافيک ،در وزارت فرهنگ و
هنر ،فعاليتش را ادامه داد.
در سال  1338و پس از دريافت مدرک
فوق ليسانس گرافيک از دانشگاه اينديانا
آمريکا به کشور بازگشت و با قلم دستساز
ويژهاش ،آثار فيگوراتيو و طبيعت گرايانه
بسياري خلق کرد .اين قلم به گونه اي ساخته
شده بود که رنگ را در خود نگه نمي داشت
و هنرمند مي بايست با سرعت طرح و نوشته
خود را به تصوير بکشد .استاد بريراني با اين
قلم در آثارش ،به نوشتهها ،کلمات ،شعرها
و جمالت قصار ،روحيه عرفاني و آسماني
بخشيد.
استاد بريراني از سال  1360در دانشگاه
هاي تهران تدريس گرافيک را آغاز نمود و با
وجود تحصيل در آمريکا ،در بيان هنر ايراني
خود در آثارش وفادار ماند .در آثارش عالوه
بر خوشنويسي قديمي ايران از نقشي معاصر
(نقاشي حرکتي) نيز استفاده شده است .شيوه
خاص خوشنويسي او ،برمبناي حرکت آزاد
قلم مو و بر هم ريختن کامل تناسبات و به
نوعي ساختارشکني براي دستيابي به الفبايي
جديد است.
استاد معتقد است فرم ظاهري کلمات
تداعي کننده معنا و مفهوم ،و پلي بين درون
و بيرون مفاهيم است.

مشخصه عمده در آثار ايشان ،تلفيق
نقاشي ،گرافيک و شعر است .او به روش
سورئاليست ها ،به اصل بيان خود انگيخته
و نشانه گذاري هاي اتوماتيک هنري نزديک
است ولي اصالت نگرش او شرقي و مبتني بر
تعمق و نظاره است.
ميشل تاپيه (منتقد و تئوريسين فرانسوي)
در توصيف نمايشگاه بريراني در پاريس
مينويسد« :در زماني که هرج و مرج هنري به
بسياري از طراحان امکان ميدهد سبکسرانه
ما را به مسايل کاذب تصوير و سادگي
مجعول هندسي دروغين و سادهلوحانه
فريب دهند ،مايه خوشبختي است که افرادي
اصيل با آفرينش بسيار پيچيده خود که ذات
تلطيفکننده هنر را به ما عرضه ميکند ،هم
خود به کمال هنري دست مييابند و هم
موجب کمال در هنر ميشوند .بريراني در اين
درجه از هنر واال ،اطمينانبخشترين قضاياي
کيفي را در برابر ما مينهد و از هنرمند واقعي
و هنرمندي که خواهد بود ،جز اين انتظاري
نداريم( ».ايسنا)1396 ،
آثار ايشان در نمايشگاه ها و جشنواره هاي
مختلفي به نمايش گذاشته شد ،نظير نگارخانه
بورگز تهران (سال هاي  ،)48-44-43بي ينال
تهران (سال هاي  ،)46-43پنجمين نمايشگاه
بين المللى دهلى نو  ،1344نخستين جشن
هنر شيراز  ،1345بيست و پنج سال هنر
ايران  ،1346دانشگاه كلمبيا (نيويورک،
 ،)1347بيينال گرافيک برونو (،1349
 ،)1351،1357 ،1353نمايشگاه بين المللي
فليک بولر (آلمان  ،)1357بي ينال پوستر
ورشو ( ،)1357 ،1355 ،1351 ،1353گالري
مونژرون (پاريس  ،)1354نمايشگاه انفرادي
در نگارخانه سيحون (تهران 1368 ،1369
 )1372،و ...
همينطور منتقدان هنر بسياري درباره
ايشان نوشته اند ،نظير مجله آماتور (پاريس
 ،)1353مجله آراينترنشنال (پاريس )1356
و مجله لوموند (پاريس  )1353و ...
همچنين استاد بريراني ،داور دوساالنه
گرافيک برنو ،چکسلواکي ( )1355و دوساالنه
طراحي گرافيک تهران در ( )1371بودند.
اين هنرمند اکنون مقيم آمريکا است.
منابع:
www.karkan.ir
 .1گفتگو با استاد صادق بریرانی،
 .2زندگینامه :صادق برارینی ( ،)1302کد خبر 138895
www.hamshahrionline.ir
(،)1390
 .2نمایش آثار هنرمندی پس از  2دهه در ایران ،کد خبر:
www.isna.ir
،)1396( 96080200786
www.lilit.ir
 .3گالری لیلیت ،صادق بریرانی،
 .4صادق بریرانی؛ ناموزونترین نقاش معاصر ،مجله تندیس/
داریوش کیارس ،اختصاصی سیمرغ،
www.seemorgh.com
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معرفی نگارگران ایرانی

میرزاآقا امامی (  1325 / 1261ش )

محمدمهدی امامی معروف به
«میرزاآقا» در سال  1216شمسی در
اصفهان متولد شد .وی در هنر نگارگری
(سبک صفوی) ،آبرنگ ایرانی ،گل و مرغ،
تذهیب ،طال اندازی ،نقشه قالی ،تشعیر و
هنر بسیار اصیل و ارزشمند سوخت و معرق
سرآمد استادان زمان خویش بود.
استاد میرزاآقا امامی را باید مبتکر و
مبدع سوخت و معرق چرم دانست ،هنری
که با ابتکار و خالقیت او جان گرفت و بالید.
شایان ذکر است که میرزا نصراهلل امامی
نقاشباشی معروف دوره ناصری (قاجار) جد
میرزاآقا امامی بود ، 1و پدرش «سید محمد
حسین» معروف به گل و بوته ساز نیز از
استادان طراز اول این فن محسوب میشد.
وی به تشویق پدر در آغاز جوانی به
مدرسه علوم دینی رفت و مقدماتی از این
علوم را آموخت ولی ذوق فطری و شیفتگی
بسیارش به رشته های گوناگون نقاشی ،او
را از مدرسه به کارگاه نقاشی کشانید.
میرزاآقا ،همزمان با نهضت مشروطه
خواهی به تهران سفر کرد و پس از
آشنایی با «میرزا رضی صنیع همایون»
که از تذهیب کاران و مینا سازان طراز
اول بود و کارگاه معتبری برای گرد آمدن
هنروران بنیاد نهاده بود ،به تمرین در فنون
نگارگری پرداخت و در همین اوقات نیز به
دیدار «کمال الملک» رفت و از راهنمایی ها
و تشویق های او بهره برد.
در آن روزها به دلیل ارتباط گسترده
هنری و تجاری ایرانیان با کشورهای
اروپایی ،مکتب نقاشی دوران «تیموری»
و «صفوی» که مدت  200سال متروک
مانده بود و طرفدار نداشت  ،مورد استقبال
خارجیها قرار گرفت و آثار متعددی
از آنها به فروش رفت .از این رو شمار
اندکی از هنرمندان مانند «حسین بهزاد»،
«میرزاعلی درودی» و «میرزاآقا امامی» به
این فکر افتادند که مکتب «کمال الدین
بهزاد» و «رضا عباسی» و «مظفرعلی» و
استادان دیگر مینیاتور سبک تیموری و
 .1سید محمود افتخاری ،نگارگری ایران،
تهران ،1381 ،ص 80
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صفوی را احیا کنند .بدین منظور مرحوم
رضی صنیع همایون ،میزاآقا هنرمند جوان
را به تمرین و ممارست در این مکتب و
پیروی از استادان پیشین واداشت و از
او خواست تا در برخی از کتابهای کهن
متناسب با موضوع ،تصاویر مینیاتور ترسیم
کند به ویژه در ابتدا و انتهای کتاب .این کار
مدتی ادامه داشت و با استقبال اروپاییها
که کتابها را با قیمت خوب و قابل توجه
ازطریق کلیمیان میخریدند ،روبرو شد.
«میرزاآقا پس از بازگشت به اصفهان ،با
عشق و عالقۀ فراوان و سوزانی که نسبت
به مکتب صفوی پیدا کرده بود ،اکثر
اوقات برای تمرین به کاخ چهلستون و
عالی قاپو میرفت و از نگاره های آنها و
هر منبع نقشدار دیگر مثل انواع کتابهای
خطی کهن یا چاپی ،الهام میگرفت و
بدین ترتیب هرگز از تمرین و ممارست
دست برنداشت .به همین دلیل به مرور
به مرتبه استادی رسید و درشمار یکی از
احیا کنندگان مکتب صفوی قرار گرفت.
وی در پیروی از سبک مینیاتور بیشتر به
«مکتب اصفهان» توجه داشت و از پیروان
«رضا عباسی» و «محمد یوسف» و «شفیع
عباسی» محسوب میشد که از حیث
قدرت قلم  ،رنگ آمیزی و صفحه آرایی
دست کمی از استادان پیشین نداشت».2
پس از مدتی ،میرزاآقا امامی در بازار
اصفهان کارگاهی دایر کرد ودر آنجا به
تعلیم و آموزش شاگردان و عالقهمندان این
هنر پرداخت .او «استادانی چون حسین
اسالمیان ،محمود فرشچیان ،حسین ختائی
و حسین خوشنویس زاده را در مکتب خود
تعلیم داده است.3».
«سبک میرزاآقا در مینیاتور نخست
با پیروی و دنبالهروی از هنر پیشینیان
همراه بود ،ولی کم کم نشانههای ابتکار و
خالقیت را در صحنه پردازی و ساخت وساز
متن خالی از تصویر و اعمال سلیقه در رنگ
آمیزی و برگزیدن نقش و جامه سازی و ...
 .2عبد العلی ادیب برومند« ،خاندان هنر» ،هنر
ایران (ضمیمه روزنامه ایران) ،1380 ،ص ص 13 -14
.3محمود افتخاری ،نگارگری ایران ،تهران،
 ،1381ص 81
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در تابلوهای خود نمایان ساخت و سبک
خویش را تا حدود زیادی به گونۀ مشخص
و مستقل باز نمود.4».
آثار استاد امامی در تذهیب و طالاندازی
و گل و بوته سازی حاکی از ارادت او به
ارزشها و اصالتهای ناب این هنر است،
وی از رنگهای معدنی (سنتی) در رنگ
آمیزی تابلوها استفاده میکرد و با استادی
تمام با شگردها و نوآوریهای آماده سازی
روغن کمان و کاربرد آن روی نقاشی های
زیرالکی آشنا بود .تمامی آثار این هنرمند
سرشار از لطافت و روح معنویت است.
طراحی فوق العاده قوی و استادانه او به
خوبی در آثار به جا مانده از وی مشهود
است .برای نمونه دولنگه در چوبی نقاشی
روغنی (نقاشی زیرالکی) از این هنرمند
 .4عبد العلی ادیب برومند« ،خاندان هنر» ،هنر
ایران (ضمیمه روزنامه ایران) ،1380 ،ص 14

صاحب سبک در موزۀ هنرهای ملی موجود
است .همین اثر به تنهایی می تواند بیانگر
مهارت و تجربه های مداوم و طوالنی او
باشد.
میرزاآقا امامی در استفاده از طال
در نگارگری و تذهیب کم نظیر است .از
ابتکارات او میتوان به ساخت تابلوهای
«سوخت» اشاره کرد ،که در تاریخ هنر کشور
ن قدیم از عهد
بی سابقه است زیرا در دورا 
تیموری تا اواخر دورۀ قاجار صنعت سوخت
تنها در ساخت جلد کتابهای تزئینی مهم
بکار میرفت و در تابلوسازی مورد استفاده
قرار نمیگرفت .چون در زمان امامی به
علت رونق صنعت چاپ و به حاشیه رفتن
هنر کتاب آرایی با استفاده از خط خوش
و نقاشی اعم از تذهیب و تصویر ،نیازی به
ساختن جلد سوخت احساس نمی شد و
اساساً این هنر در عصر قاجار سیر نزولی

را طی کرده بود؛ مشوق هنرمندان عصر
خود بود و به تابلوسازی سوخت روی آورد
و به رغم فقدان نمونههایی از آن با ذوق و
سلیقه و ابتکار ،آثار بدیع و دل انگیزی در
این رشته از هنر بومی ایران خلق کرد که با
استقبال هنرشناسان و هنر دوستان روبرو
شد و مورد تحسین قرار گرفت.
دختر استاد ،زینب السادات امامی
نیز راه و هنر پدر را ادامه داد و در حال
حاضر در شهر اصفهان در این زمینه به هنر
آفرینی مشغول است
میرزا آقا امامی در سال  1324از دنیا
رفت  .یادش گرامی باد

-بزم ،میرزاآقا امامی 54×81 ،سانتیمتر ،دوره معاصر.
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نوروز از دیدگاه دکتر علی شریعتی

مقدس این سنتهاست که ما حضور آنان
را در زمان خویش ،کنار خویش و در «خود
خویش» احساس میکنیم حضور خود را
در میان آنان میبینیم و جشن نوروز یکی
از استوارترین و زیباترین سنتهاست.

آن فرزند فراموشکار که سرگرم کارهای
مصنوعی و ساختههای پیچیده خود،
مادر خویش را از یاد میبرد ،با یادآوری
وسوسهآمیز نوروز به دامن وی باز میگردد
و با او ،این بازگشت و تجدید دیدار را جشن
میگیرد .فرزند در دامن مادر ،خود را باز
مییابد و مادر ،در کنار فرزند و چهرهاش
از شادی میشکفد اشک شوق میبارد
فریادهای شادی میکشد ،جوان میشود،
حیات دوباره میگیرد .با دیدار یوسفش بینا
و بیدار میشود.

در آن هنگام که مراسم نوروز را
به پا میداریم ،گویی خود را در همه
نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین
بر پا میکردهاند ،حاضر مییابیم و در این
حال صحنههای تاریک و روشن و صفحات
سیاه و سفید تاریخ ملت کهن ما در برابر
دیدگانمان ورق میخورد ،رژه میرود.
ایمان به اینکه نوروز را ملت ما هر ساله
در این سرزمین بر پا میداشته است ،این
اندیشههای پر هیجان را در مغزمان بیدار
میکند که :آری هر ساله حتی همان سالی
که اسکندر چهره این خاک را به خون ملت
ما رنگین کرده بود ،در کنار شعلههای
مهیبی که از تخت جمشید زبانه میکشید
همانجا همان وقت ،مردم مصیبت زده ما
نوروز را جدیتر و با ایمان سرخ رنگ،
خیمه برافراشته بودند و م ّهلب ،خراسان را
پیاپی قتل عام میکرد ،در آرامش غمگین
شهرهای مجروح و در کنار آتشکدههای
سرد و خاموش نوروز را گرم و پر شور
جشن میگرفتند.

سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است.
نوروز یک جشن ملی است ،جشن ملی را
همه میشناسند که چیست؟ نوروز هر ساله
برپا میشود و هر ساله از آن سخن میرود.
بسیار گفتهاند و بسیار شنیدهاید پس به
تکرار نیازی نیست؟
چرا هست .مگر نوروز را خود مکرر
نمیکنید؟ پس سخن از نوروز را نیز مکرر
بشنوید .در علم و ادب تکرار ماللآور است
و بیهوده «عقل» تکرار را نمیپسندد .اما
«احساس» تکرار را دوست دارد ،طبیعت
تکرار را دوست دارد ،جامعه به تکرار نیازمند
است و طبیعت را از تکرار ساختهاند :جامعه
با تکرار نیرومند میشود ،احساس با تکرار
جان میگیرد و نوروز داستان زیبایی است
که در آن طبیعت ،احساس ،و جامعه هر سه
دست اندرکارند.
نوروز که قرنهای دراز است بر همه
جشنهای جهان فخر میفروشد ،از آن رو
هست که یک قرارداد مصنوعی اجتماعی و
یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست .جشن
جهان است و روز شادمانی زمین و آسمان
و آفتاب ،و جشن شکفتنها و شور زادنها
و سرشار از هیجان هر «آغاز».
جشنهای دیگران غالباً انسان را از
کارگاهها ،مزرعهها ،دشت و صحرا ،کوچه
و بازار ،باغها و کشتزارها ،در میان اتاقها
و زیر سقفها و پشت درهای بسته جمع
میکند :کافهها ،کابارهها ،زیر زمینها،
سالنها ،خانهها ...در فضایی گرم از نفت،
روشن از چراغ ،لرزان از دود ،زیبا از رنگ و
آراسته از گلهای کاغذی ،مقوایی ،مومی،
بوی کندر و عطر و  ...اما نوروز دست مردم
را میگیرد و از زیر سقفها و درهای بسته
فضاهای خفه الی دیوارهای بلند و نزدیک
شهرها و خانه ها ،به دامن آزاد و بیکرانه
طبیعت میکشاند :گرم از بهار ،روشن از
آفتاب ،لرزان از هیجان آفرینش و آفریدن،
زیبا از هنرمندی باد و باران ،آراسته با
شکوفه ،جوانه ،سبزه و معطر از بوی باران،
بوی پونه ،بوی خاک ،شاخه های شسته،
باران خورده ،پاک...
عکس :پیام قبادی
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نوروز تجدید خاطره بزرگی است ،خاطره
خویشاوندی انسان با طبیعت .هر سال

تمدن مصنوعی ما هر چه پیچیدهتر
و سنگین تر میشود ،نیاز به بازگشت و
باز شناخت طبیعت را در انسان حیاتیتر
میکند و بدینگونه است که نوروز بر خالف
سنتها که پیر میشوند و فرسوده و گاه
بیهوده رو به توانایی میرود و در هر حال
آیندهای جوان تر و درخشانتر دارد ،چه
نوروز را ه سومی است که جنگ دیرینهای
را که از روزگار الئوتسه و کنفوسیوس تا
زمان روسو و ولتر درگیر است به آشتی
میکشاند.
نوروز تنها فرصتی برای آسایش ،تفریح
و خوشگذرانی نیست .نیاز ضروری جامعه،
خوراک حیاتی یک ملت نیز هست .دنیایی
که بر تغییر ،تحول ،گسیختن ،زایل شدن،
در هم ریختن و از دست رفتن بنا شده
است ،جایی که در آن آنچه ثابت است و
همواره الیتغیر و همیشه پایدار ،تنها تغییر
است و ناپایداری ،چه چیز میتواند ملتی را،
جامعهای را ،در برابر ارابه بیرحم زمان که
بر همه چیز میگذرد و ل ِه میکند و میرود
هر پایهای را میشکند و هر شیرازهای را
میگسلد از زوال مصون دارد؟
هیچ ملتی یا یک نسل و دو نسل شکل
نمیگیرد .ملت ،مجموعه پیوسته نسلهای
متوالی بسیار است ،اما زمان این تیغ
بیرحم ،پیوند نسلها را قطع میکند ،میان
ما و گذشتگانمان ،آنها که روح جامعه ما
و ملت ما را ساختهاند ،دره هولناک تاریخ
حفر شده است .قرنهای تهی ما را از آنان
جدا ساختهاند .تنها سنتها هستند که
پنهان از چشم جالد زمان ،ما را از این دره
هولناک گذر میدهند و با گذشتگانمان و
با گذشتههایمان آشنا میسازند .در چهره
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تاریخ از مردی در سیستان خبر میدهد
که در آن هنگام که عرب سراسر این
سرزمین را در زیر شمشیر خلیفه جاهلی
آرام کرده بود از قتل عام شهرها و ویرانی
خانهها و آوارگی سپاهیان میگفت و مردم
را میگریاند و سپس چنگ خویش را بر
میگرفت و میگفت « :اباتیمار :اندکی
شادی باید « نوروز در این سالها و در همه
سالهای همانندش شادییی این چنین
بوده است عیاشی و «بیخودی» نبوده
است .اعالم ماندن و ادامه داشتن و بودن
این ملت بوده و نشانه پیوند با گذشتهای
که زمان و حوادث ویران کننده زمان
همواره در گسستن آن میکوشیده است.
نوروز همه وقت عزیز بوده است؛ در چشم
مغان در چشم موبدان ،در چشم مسلمانان
و در چشم شیعیان مسلمان .همه نوروز
را عزیز شمردهاند و با زبان خویش از آن
سخن گفتهاند.
حتی فیلسوفان و دانشمندان که
گفتهاند «نوروز روز نخستین آفرینش است
که اهورمزد دست به خلقت جهان زد و
شش روز در این کار بود و ششمین روز ،
خلقت جهان پایان گرفت و از این روست
که نخستین روز فروردین را اهورمزد نام

دادهاند و ششمین روز را مقدس شمردهاند.
چه افسانه زیبایی زیباتر از واقعیت .راستی
مگر هر کسی احساس نمیکند که نخستین
روز بهار ،گویی نخستین روز آفرینش است.
اگر روزی خدا جهان را آغاز کرده است.
مسلماً آن روز ،این نوروز بوده است .مسلماً
بهار نخستین فصل و فروردین نخستین
ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است.
هرگز خدا جهان را و طبیعت را با پاییز یا
زمستان یا تابستان آغاز نکرده است.
مسلماً اولین روز بهار ،سبزهها روییدن
آغاز کردهاند و رودها رفتن و شکوفهها
سر زدن و جوانهها شکفتن ،یعنی نوروز
بیشک ،روح در این فصل زاده است و
عشق در این روز سر زده است و نخستین
بار ،آفتاب در نخستین روز طلوع کرده
است و زمان با وی آغاز شده است .اسالم
که همه رنگهای قومیت را زدود و سنتها
را دگرگون کرد ،نوروز را جالل بیشتر داد،
شیرازه بست و آن را با پشتوانهای استوار
از خطر زوال در دوران مسلمانی ایرانیان،
مصون داشت.
انتخاب علی به خالفت و نیز انتخاب
علی به وصایت ،در غدیر خم هر دو در این
هنگام بوده است و چه تصادف شگفتی آن
همه خلوص و ایمان و عشقی که ایرانیان
در اسالم به علی و حکومت علی داشتند
پشتوانه نوروز شد .نوروز که با جان ملیت
زنده بود ،روح مذهب نیز گرفت :سنت ملی
و نژادی ،با ایمان مذهبی و عشق نیرومند
تازهای که در دلهای مردم این سرزمین
برپا شده بود پیوند خورد و محکم گشت،
مقدس شد و در دوران صفویه ،رسماً یک
شعار شیعی گردید ،مملو از اخالص و
ایمان و همراه با دعاها و اوراد ویژه خویش،
آنچنان که یک سال نوروز و عاشورا در یک
روز افتاد و پادشاه صفوی آن روز را عاشورا
گرفت و روز بعد را نوروز.
این پیری که غبار قرنهای بسیار بر
چهرهاش نشسته است ،در طول تاریخ
کهن خویش ،روزگاری در کنار مغان ،اوراد
مهرپرستان را خطاب به خویش میشنیده
است پس از آن در کنار آتشکدههای
زردشتی ،سرود مقدس موبدان و زمزمه
اوستا و سروش اهورامزدا را به گوشش
میخواندهاند از آن پس با آیات قرآن و
زبان اهلل از او تجلیل میکردهاند و اکنون
عالوه بر آن با نماز و دعای تشیع و عشق
به حقیقت علی و حکومت علی او را
جان میبخشند و در همه این چهرههای
گوناگونش این پیر روزگار آلود ،که در همه
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قرنها و با همه نسلها و همه اجداد ما ،از
اکنون تا روزگار افسانهای جمشید باستانی،
زیسته است و با همهمان بوده است ،رسالت
بزرگ خویش را همه وقت با قدرت و عشق
و وفاداری و صمیمیت انجام داده است
و آن ،زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از
سیمای این ملت نومید و مجروح است و
در آمیختن روح مردم این سرزمین بالخیز
با روح شاد و جانبخش طبیعت و عظیمتر از
همه پیوند دادن نسلهای متوالی این قوم
که بر سر چهار راه حوادث تاریخ نشسته و
همواره تیغ جالدان و غارتگران و سازندگان
کلّه منارها بند بندش را از هم میگسسته
است و نیز پیمان یگانگی بستن میان همه
دلهای خویشاوندی که دیوار عبوس و
بیگانه دورانها در میانهشان حائل میشده
و دره عمیق فراموشی میانشان جدایی
میافکنده است.
و ما در این لحظه در این نخستین
لحظات آغاز آفرینش نخستین روز خلقت،
روز اورمزد ،آتش اهورایی نوروز را باز بر
میافروزیم و در عمق وجدان خویش،
به پایمردی خیال ،از صحراهای سیاه و
مرگ زده قرون تهی میگذریم و در همه
نوروزهایی که در زیر آسمان پاک و آفتاب
روشن سرزمین ما بر پا میشده است با همه
زنان و مردانی که خون آنان در رگهایمان
میدود و روح آنان در دلهایمان میزند
شرکت میکنیم و بدین گونه ،بودن
خویش را ،به عنوان یک ملت ،در تند باد
ریشه برانداز زمانها و آشوب گسیختنها
و دگرگون شدنها خلود میبخشیم و در
هجوم این قرن دشمنکامی که ما را با
خود بیگانه ساخته و خالی از خوی برده
رام و طعمه زدوده از شخصیت این غرب
غارتگر کرده است ،در این میعاد گاهی
که همه نسلهای تاریخ و اساطیر ملت
ما حضور دارند با آنان پیمان وفا میبندیم
امانت عشق را از آنان به ودیعه میگیریم
که هرگز نمیریم و دوام راستین خویش
را به نام ملتی که در این صحرای عظیم
بشری ،ریشه در عمق فرهنگی سرشار از
غنی و قداست و جالل دارد و بر پایه اصالت
خویش در رهگذر تاریخ ایستاده است ،بر
صحیفه عالم ثبت میکنیم.

منبعhttp://www.shariati.com :
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اختالل کم خوری ( . . .بخش پایانی)

درمان اختالل کم خوری
با توجه به نقش عوامل پیچیده
روان شناختی و طبی در بی اشتهایی
عصبی ،توصیه اغلب متخصصان
استفاده از یک طرح درمانی جامع
است که شامل بستری کردن شخص
در بیمارستان و در صورت لزوم درمان
خانوادگی و فردی است .الزم است
بطور همزمان رویکرد های رفتاری،
شناختی ،بین فردی و در برخی موارد
تجویز دارو مد نظر قرار گیرد .در این
قسمت بطور خالصه نتایج حاصل از
برخی مطالعات مطرح میشود.
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هدف اولیه در درمان بی اشتهایی
عصبی باز گرداندن شیوه تغذیه بیمار
به حالت طبیعی است .کم آبی بدن،
گرسنگی و عدم تعادل الکترولیتی
ممکن است موجب اختالل جدی در
تندرستی و در برخی موارد مرگ شود.
تصمیم گیری در مورد بستری کردن
بیمار براساس وضعیت طبی بیمار و
میزان همکاری جدی بیمار صورت
میگیرد .به طور کلی توصیه می شود
بیماران مبتال به بی اشتهایی عصبی که
وزنشان  20درصد کمتر از وزن مورد
انتظار آنها بر مبنای قد است ،بستری
شوند و بیمارانی که وزنشان  30درصد
کمتر از وزن مورد انتظار است در ابتدا
در بخش روانی به مدت  2تا  6ماه
حضور داشته باشند.
در عین حال مطالعات حاکی از آن است
که اصول درمان شناختی و رفتاری را می
توان هم به صورت سر پایی و هم پس از
بستری کردن بیمار بکار برد .بنظر میرسد
رفتار درمانی برای تغییر ذهنیت بیمار موثر
باشد .کنترل ،یکی از اجزای اساسی درمان
شناختی-رفتاری است.به بیماران یاد داده
می شود که برمصرف غذای خود ،احساسات
و هیجاناتشان  ،رفتار های پرخوری و
پاکسازی و مشکالتشان در روابط بین فردی
کنترل داشته باشند .بیماران می آموزند که
ساختار های شناختی خود را تغییر دهند
و از این طریق افکار و باورهای قدیمی و
بیمارگونه خود را به چالش بکشند .نباید
فراموش کرد که بطور کلی در این بیماری
افراد بسیار آسیب پذیر هستند.
بررسی وضعیت خانوادگی این گروه
از بیماران نشان میدهد که اغلب آنها با
خانواده خود زندگی می کنند .توجه به
نکاتی از این دست به این دلیل ضروری
است که اطالعات بدست نوع درمان
خانوادگی یا تعداد دفعات جلسات مشاوره
را مشخص میکند .گاهی اوقات جلسات
مشاوره کوتاه مدت با اعضای نزدیک
خانواده ،تنها کار مورد نیاز و ضروری است.
در مورد نوع و میزان دارو هنوز برای
این دسته از بیماران به نتایج قطعی نرسیده

اند .برخی گزارشعل نشان می دهد مصرف
سیپروهپتادین دارویی با خواص آنتی
هیستامین و آنتی سروتونرژیک در بیماران
مبتال به نوع محدود کننده بی اشتهایی
عصبی مفید است .همچنین آمی تریپتیلین
نیز در درمان این بیماران اثرات مثبتی
دارد .دارو های دیگری نظیر کلومیپرامین،
پیموزاید ،و کلرپرومازین نیز برای این
بیماران تجویز شده که نتایج متغیری
داشته است .در بیمارانی که به طور همزمان
مبتال به اختالالت افسردگی هم هستند،
ابتدا الزم است اختالل افسردگی درمان
شود  .در مورد مصرف دارو های سه حلقه
ای در بیماران مبتال به بی اشتهایی عصبی
که افسرده و کم وزن هستند نیز ،نگرانی
هایی وجود دارد زیرا این افراد ممکن است
در برابر افت فشار خون ،آریتمی قلبی و
کم آبی بدن آسیب پذیر باشند .در هر حال
با تثبیت وضعیت تغذیه خطرات عوارض
جانبی جدی ناشی از دارو های سه حلقه
ای ،ممکن است کاهش یابد و در برخی
موارد با افزایش وزن و بهبود تغذیه سالمتی
فرد بدست آید.

را مختل می سازد ،اما الزم است به
سایر جنبههای گوناگون این بیماری
هم پرداخته شود .ذکر این نکته نیز
ضرورت دارد که با توجه به شیوع
الغری و تمایل به کاهش وزن در ایران،
انجام مطالعات گسترده در مورد آن
و بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک ،
علت شناسی و درمانی این اختالل در
کشور به شدت احساس میشود.

References:

9. Hudson JI, Hiripi E, Pope HG,
Jr., Kessler RC. The Prevalence And
Correlates Of Eating Disorders In
The National Comorbidity Survey
Replication. Biol Psychiatry :)3(61 ;2007
58-348.
10.World Health Organization. Mental
Health: Facing The Challenges, Building
Solutions. Geneva: WHO Regional Office
Europe; 2005.
11. Chen H, Jackson T. Prevalence
And Sociodemographic Correlates Of
Eating Disorder Endorsements Among
Adolescents And Young Adults From
China. Eur Eat Disord Rev :)5(16 ;2008
85-375.
12. De Souza Ferreira JE, Da Veiga
GV. Eating Disorder Risk Behavior
In Brazilian Adolescents From Low
Socioeconomic Level. Appetite ;2008
55-249 :)2(51.
13. Treasure J, Claudino AM, Zucker
N. Eating Disorders. Lancet ;2010
93-583 :)9714(375.
14. Neumark-Sztainer D, Hannan
PJ. Weight-Related Behaviors Among
Adolescent Girls And Boys: Results From
A, National Survey. Arch Pediatr Adolesc
Med 77-569 :)6(154 ;2000.

نتیجه گیری
اختالالت خوردن در سال های اخیر
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جامعه اطالعاتی و انسجام اجتماعی

در دنیای امروز ،جوامع مختلف
تحت تاثیر تحوالت بسیار عظیم علمی و
تکنولوژیک برای تحقق جامعة اطالعاتی
تالش میکنند .جامعة اطالعاتی ،جامعهای
است که ساختار آن متاثر از فناوری است
و معیارهایی همچون تکنولوژی ،مشاغل
اطالعاتی ،جغرافیا ،اقتصــاد ،فرهنگ،
ی شدن در
ی رسانهها و جهان 
فراگیر 
شکلگیری آن دخیل هستند .در جامعة
اطالعاتی ،جوامع با چالشهایی چون
نابرابری اجتماعی ،هویت های جدید،
تمایزپذیری و شالودهشکنی نهادهایی
نظیر دولت از یک سو و فرصتهایی مانند
استفاده از اینترنت در پژوهش و اطالع
رسانی ،خالقیت و علم ،تعامل و همزیستی
جهانی و شکلگیری هویت سیال از سوی
دیگر روبرو هستند .بنظر میرسد وجود
چالشهای گفته شده باعث تزلزل انسجام
اجتماعی در جامعة اطالعاتی به خصوص
در کشورهای در حال توسعه از جمله
ایران میشود .به همین دلیل برخی
از جوامع تالش میکنند تا برای رفع و
کاهش چالشهای فوق برنامهریزی کنند
و از فرصتهای جامعه اطالعاتی برای رفاه
و سعادت مردم بهره ببرند.

انقالب تکنولوژیک در پایان قرن بیستم
با تغییرات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی،
ی و اجتماعی اغلب کشورها را تحت
فرهنگ 
تاثیر قرار داد .با پیدایش شبکههاینوین و
جهانی اطالعات و ارتباطات و تأثیرپذیری
ن انقالب
هم ه ابعاد زندگی بشر از ای 
ن وارد جامع ه جدیدی
تکنولوژیک ،جها 
ن را «جامعه
ی از محققان آ 
شد که بعض 
اطالعاتی» مینامند.
مفهوم «جامعه اطالعاتی« در واقع
ابدا ع ژاپنیهاست .این مفهو م برای اولین
بار توسط «تادائو اومه سائو »1در 1963در
ی بر
مقالهای پیرامون نظریه تکامل اجتماع 
مبنای تراکم «صنایع اطالعات» مطرح شد.
مقاله مذکور در روزنام ه هوسوآساهی به
ث گذاشته شد و سردبیران این روزنامه در
بح 
توضیحات خود از واژه «جامعه اطالعاتی»
ن و آینده
استفاده کردند .چندی بعد محققا 
2
ن ماسوداوهایاشی  با تکرا
ی چو 
ن ژاپن 
پژوها 
آن ،این واژ ه را رواج دادند.
باید به این مسئله توجه داشت که
منظور از جامعه اطالعاتی ،جامعـــه ای
نیست که صرفا از فناوری استفاده می کند؛
بلکه جامعهای است که ساختار آن متاثر از
فناوری است و البته نشانه و نماد آن هم،
نقش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در
تمامی امور جامعه است.
مانوئل کاستلز 3و همچنین جان
وندایک 4با نگاهی جامع ه شناختی آن را
ی شبکهای نامیدهاند.
جامعها 
همانگونه که گفته شد ،جامعة اطالعاتی
جامعهای نوظهور و در حال شکلگیری است
و مباحث آن بیشتر در سطح جامعه بین
المللی مطرح است .بر این اساس ،جوامع
نیازمند برنامهریزی در این زمینه هستند
و به همین منظور پژوهشهای متعدد
انجام میشود .در واقع از طریق پژوهش
و نتایج حاصل از آن است که میتوان به
سیاستگذاری و برنامهریزیهای مناسب و
منطبق با جامعة اطالعاتی نایل شد.
در همین راستا ویلیام مارتین 5جامعه
1.Tadao Ama Sao
2. Masoodouchi
3.Manuel Castells
4.John Vandike
5. William Martin
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بازدید جناب آقای دکتر اکرمی رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق ،جناب آقای غفاری مدیر
محترم فرهنگی و دانشجویی و جناب آقای گشانی کارشناس محترم فرهنگی و دانشجویی واحد استان تهران شرق از غرفه ۳۱
دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش

اطالعاتی را اینگونه تعریف می کند« :جامعه
ای که در آن کیفیت زندگی ،همانند چشم
اندازهای تحول اجتماعی و توسعة اقتصادی،
به میزان زیادی به اطالعات و بهره وری از
آن وابسته شده است».
در سند شورای عالی اطالع رسانی نیز
آمده است« :جامعه اطالعاتی یکپارچه،
تبلوری مجدد از تمامی فرایندهای متعارف
و سنتی اجتماعی نظیر کسب و کار ،آموزش
و  ...و حتی فعالیتهای شخصی نظیر
تفریحات و .....در قالبی نوین با استفاده از
فناوری ارتباطات و اطالعات است».
بنابراین جامعة اطالعاتی یک جامعة
چند ساحتی و چندوجهی است که در آن
تمام الیهبندیها و سطوح نیازمند اطالعات
هستند و نه فقط بخشی از آن .اگر جامعه
را مانند یک هرم فرض کنیم ،در جامعة
اطالعاتی از رأس تا قاعده و در تمامی
سطوح نیاز اطالعاتی وجود دارد.
فرانک وبستر 6که جامعة اطالعاتی را
از منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار
داده است ،بر این نکته تاکید میکند که
جامعه اطالعاتی یک جامعة آرمانی است.
اگرچه جوامعی وجود دارند که به سمت
جامعة اطالعاتی حرکت کردهاند و در
مراحل مختلف این مسیر قرار دارند ؛ اما
درهیچ کجای دنیا جامعهای نداریم که به
قلة آرمانی جامعة اطالعاتی رسیده باشد.
جوامع مختلف از منظر اطالعاتی شدن
با هم تفاوت دارند .همچنین تعریفهای
مختلفی هم از جامعة اطالعاتی ارائه شده
است .هر چه امکانات ،تدابیر و ابزارها بیشتر
در خدمت انتقال اطالعات قرار بگیرند،
جریان تبادل اطالعات موفقتر خواهد بود
و طبیعی است که امروزه یکی از ابزارهای
بسیار مهم برای انتقال اطالعات ،رایانه
است .با این ویژگی که در خدمت اطالعات
تحقیقی و پژوهشی و برای تمام الیههای
جامعه باشد.
منبع:
بهرامپور .شعبانعلی ،انسجام اجتماعی در جامعه
اطالعاتی ،نیم نگاهی به وضعیت ایران ،سمینار ایران و
جامعه اطالعاتی 1383 .
6. Frank Webster
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حضور مرکز  31در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش
بازدید نماینده نهاد مقام معظم رهبری و مسئولین فرهنگی_دانشجویی واحد استان تهران شرق از غرفه ۳۱

حضور رئیس مرکز علمی کاربردی مشهد در غرفه 31

دومين جشنواره درون دانشگاهي
دانشگاه جامع علمي کاربردي با عنوان
«رويش» ،با حضور دکتر «پيش بين»
معاون فرهنگي و دانشجويي ،دکتر
«فرهمندراد» سرپرست واحد غرب استان
تهران و دبير اجرايي جشنواره و آقاي
دارابي مدير کل امور فرهنگي اجتماعي
دانشگاه و دبير علمي اين جشنواره ،در
مرکز نمايشگاهي بازار بزرگ ايران آغاز
بکار کرد.
دکتر پيش بين ،وجود اين جشنواره
را فرصتي مناسب برای افزايش روحيه
نشاط ،همکاري و مشارکت جمعي در بين
دانشجويان عنوان کرد.
وي ضمن بازديد از غرفه هاي
نمايشگاه ،آثار ارائه شده را در خور تحسين
ارزیابی و فرصت موجود را زمينه ساز خلق
موقعيتهاي مناسب جهت کار آفريني و
کمي
اشتغال دانست .او همچنین از توسعه ّ
مراکز آموزش عالي به عنوان حرکتي ياد
کرد که در مقطعي از زمان ،مورد نیاز
کشور بود ،اما ضرورت وجود بازار کار را
در زمان کنونی به عنوان دغدغه اصلي
دانشآموختگان اعالم کرد.
در اين جشنواره تعداد  21غرفه از
واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي
کاربردي سراسر کشور و  24غرفه مرتبط
کانوني حضور داشتند .همچنین بر اساس
برنامه ريزيهای بعمل آمده و به منظور
ایجاد پويايي ،نشاط و همچنین به منظور
تبيين ارتباط بين دانشگاه ،بازار و صنعت
براي دانشجويان و مهارت آموزان اين
دانشگاه ،برنامههایی از قبیل برگزاری
تعداد  38کارگاه آموزشي با استفاده از
ظرفيت اساتيد مراکز آموزشي ،بازديد
3هزار دانشجو در قالب  7گروه از بازار
بزرگ ايران ،حضور مهندسان و متخصصان
اين مجموعه و تعداد  14نمايش صحنه اي
( )Stageبا موضوعات مختلف هنري و
فرهنگي به اجرا درآمد.
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بازدید جناب آقای دکتر پیش بین معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی و جناب آقای دکتر بدری معاون محترم
اداری ،مالی و مدیریت منابع مالی دانشگاه جامع علمی کاربردی و جناب آقای دکتر اکرمی رئیس محترم واحد استان تهران شرق از غرفه ۳۱

مراسم اختتامیه

مسئوالن فرهنگی واحد استان تهران شرق و مراکز علمی کاربردی
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