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تقویم فروردین ماه :1398
 1فروردین جشن نوروز/جشن سال نو
 ۲فروردین وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها [  ١٥رجب ]
 ۷فروردین روز جهانی تئاتر [ ] March ۲۷
 ۱۲فروردین روز جمهوری اسالمی ایران /شهادت امام موسی کاظم علیه السالم [  ٢٥رجب ]
 ۱۳فروردین روز طبیعت
 ۱۴فروردین مبعث رسول اکرم (ص) [  ٢٧رجب ]
 ۱۸فروردین روز جهانی بهداشت [ ] April ۷
 ۲۰فروردین والدت ساالر شهیدان ،امام حسین علیه السالم و روز پاسدار [  ٣شعبان ]
 ۲۱فروردین والدت ابوالفضل العباس علیه السالم و روز جانباز [  ٤شعبان ]
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 ۲۵فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری
 ۲۸فروردین والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان [  ١١شعبان ]
 ۲۹فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

هب انم خالق زیبائی اه

همراه بود .سیل ویرانگر بیش از نیمی از کشور را در برگرفت

جدی به مردم به موقع و به طور موثر اقدام نکردند .بنظر

احوال انسان ها را رقم میزند ،امسال با حوادث اندوهباری

ف

و خسارتهای فراوانی به اماکن مسکونی و تجاری ،ابنیه

تاریخی ،زمین های زراعی و تاسیسات زیربنایی وارد آورد.
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ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

فروردین ،ماهی که بهار طبیعت و تغییر و دگرگونی در

این امر در ایران با سهل انگاری از کنار این موضوع گذشتهاند

این حادثه آنقدر عظیم بود که هم مردم و هم مسئوالن به

شدت غافلگیر شدند و حتی نتوانستند واکنش مناسبی در

قبال این حادثه داشته باشند.اما مصائب این اتفاق به همین
جا ختم نشد وتعداد زیادی از هم وطنان ما جان خود را
از دست دادند و یا به لحاظ جسمی و روحی آسیب جدی

دیدند سیل حادثه ای طبیعی است و مثل هر رویداد طبیعی
دیگر تالش برای جلوگیری از وقوع آن ،از اراده افراد و حتی

حکومتها خارج است اما برای پیشگیری از خسارتهای
سنگین آن می توان تدابیری اندیشید .در هر حال این

حادثه که هنوز در برخی از مناطق کشور ادامه دارد و اثرات

اجتماعی و اقتصادی آن تا ماه ها و حتی سالهای آینده

قابل مشاهده است ،اتفاق افتاده و میتواند برای همگان
درس عبرتی باشد تا در حوادث آینده غافلگیری مجدد و

مشابهی اتفاق نیفتد.

و در مواقع اضطراری برای اعالم وضعیت خطر و دادن هشدار
می رسد درس دیگری که باید از این حادثه گرفت ترمیم و
بازسازی مناسب سامانههای هشدار دهنده کشور و استفاده
از تکنولوي روز است.

 .3دستگاه های متولی کمک رسانی نظیر سازمان

مدیریت بحران ،هالل احمر ،آتش نشانی و .....نشان دادند
که با کمبودهای جدی در وسایل ،امکانات و تجهیزات روبرو

هستند و برای حوادث فراگیر آمادگی الزم را ندارند .الزم

است در شرایط عادی ،توسعه و تجهیز این سازمانها و
نهادها برای مقابله با خطرات و حوادث طبیعی در الویت
مسئوالن قرار گیرد.

 .4آنچه که در این حادثه موجب خرسندی شد ،مشارکت

فراگیر مردم و سازمانهای مردمی در کمک رسانی به مناطق

سیل زده و ارسال هدایا و کمکهای مالی و جنسی برای
مردم این مناطق بود و البته باید اذعان کرد که این رویه

سابقه طوالنی در کشور دارد و همواره مردم در حوادثی از
این دست مشارکت فعال داشتهاند .دولت باید ضمن ارج

با این حال میتوان از این حادثه ناخوشایند هم بهره برد

نهادن به روحیه تعاون و همکاری موجود در بین مردم،

 .1سیل فروردین ماه یک شبه اتفاق نیفتاد و زمینه و

های مردمی و  NGOها را در دستور کار قرار دهد و از انجام

مانند وارد کردن خسارت به طبیعت ،تخریب بخش قابل

زیرا حاصل آن اتالف منابع و بروز مشکالت جدی در امر

و تجربه آموخت:

مقدمات آن از سالیان گذشته فراهم شده بود .اقداماتی

توجهی از پوشش جنگلی ،توسعه بی رویه ویال سازی و
احداث تاسیسات زیر بنای در بستر رودخانه ها و مسیل ها

امکان مهار سیالب را از بین برد و «آب» را به نیرویی نه

زندگی بخش که مرگ آفرین بدل کرد .بدون تردید توجه

به محیط زیست و حفاظت از آن راه حل کلیدی برای کنترل

مسائل مشابه در آینده است.

 .2امروزه در اغلب کشور های جهان سامانههای هشدار

دهنده در ارتباط با بالیای طبیعی نصب و راه اندازی شده

است و از سیستم های ماهواره ای جدید برای پیش بینی
اینگونه حوادث استفاده میشود .متاسفانه نهادهای متولی

برای استفاده بهتر و موثرتر از آن سازماندهی و تقویت نهاد

فعالیتهای موازی  ،بدون برنامه و احساسی جلوگیری کند
کمک رسانی میشود.

دست اندرکاران «ماهنامه نگاه نو دانش» ضمن عرض

تسلیت به خانواده های داغدار و آسیب دیده در این حادثه
عظیم ،امیدوارند کمک های مردمی و دولتی بخشی از

آالم مردم در گیر در بحران را کاهش داده و همچنین تا

سازماندهی و اسکان کامل این عزیزان تداوم یابد.

موفق و پیروز باشید.

ارزش های هنری و زیبا شناسانه ی ردیف
در شعر

مقدمه
یکی از مشخصه های اصلی موفقیت
یا عدم موفقیت یک شعر ردیف آن شعر
است  .گاهی ردیف آنچنان خودش را
در شعر نشان می دهد که انگار بقیه ی
عناصر شعر چندان اهمیتی ندارند و گاه
آنچنان به حاشیه رانده می شود که گویی
یکی از اجزای تحمیلی شعر است وشاعر
چاره ای جز تحمل آن ندارد؛ اما از انجا
که ردیف یکی از ویژگی های اختصاصی
شعر فارسی است وتعداد اشعار مردف
بسیار بیشتر از اشعار بدون ردیف
است ،کارشناسان فن همیشه کوشیده
اند ارزشهای هنری و زیبایی شناسانه
ی ردیف را به شاعران ومخاطبان شعر
گوشزد کنند و گاه شاعرانی چون حافظ
ومولوی وخیلی از بزرگان شعر قابلیت
های جدیدی به ردیف افزوده اند.
در این گفتار سعی می شود به قابلیت
ها وارزشهای هنری وخالقانه ی ردیف
پرداخته شود.
شعر کالسیک یا موزون به واسطه
ی برخورداری از موسیقی در ساحتی
از زبان قرار گرفته است که احساسات
درونی وعواطف شورانگیز شاعر را به
بهترین وجهی منتقل می کند؛ حال اگر
شعری از اندیشه ای سرشار ومضامینی
بکر برخوردار باشد ،خودش را بر حافظه
ی ادبی مخاطب تحمیل می کند وسهم
بزرگی از این ویژگی های موجود در شعر
کالسیک به واسطه ی وجود ردیف های
خالقانه است.

تعریف ردیف
از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ردﻳﻒ
ﻫﻢ اﺷﺎره اي ﺷﺪه ،ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﻤﺲ ﻗـﻴﺲ
رازي است «:ﻗﺎﻓﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻠﻤﻪ آﺧﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﻴﻨﻬـﺎ و
ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ در آﺧﺮ اﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻜﺮر ﻧﺸﻮد،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺘﻜﺮر ﺷﻮد  ،آن را ردﻳﻒ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﻗﺎﻓﻴﺖ در ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ آن باشد (ﺷﻤﺲ
ﻗﻴﺲ رازي:1360ص)202
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ﻧﻴﺰ در
ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺷﻌﺎر ﺧﻮد ،در ﻓـﺼﻠﻲ
ﻛـﻪ در بیان ﺣﺮوف و ﺣﺮﻛﺎت ﻗﺎﻓﻴﺔ
«ﭘﺎرﺳﻴﺎن» نوشته ،اﺷﺎره اي ﺑﻪ ردﻳﻒ
دارد « و آن حروفی باشد ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از رو يﻣـﻮ ﺻـﻮل ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺻـﻮل
ﻣﻜـﺮر ﺷـﻮد در ﻫﻤـﻪ ﻗـﻮاﻓﻲ » (خواجه
ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ :1369،ص)149
در حدائق السحر نیز نزدیک به این
معنا آمده است« :ردیف کلمه ای باشد یا
بیشتر که بعد از حرف روی آید در پارسی
و این شعر را اهل صنعت مر ّدف خوانند»
(وطواط،1362،ص)79
دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﺮوف را (ﻣﺰﻳﺪ ،
ﺧﺮوج و ﻧﺎﻳﺮه ) از اﻳـﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﭘﺲ
از ﺣﺮف اﺻﻠﻲ ﻗﺎﻓﻴﻪ (روی) ﻣﻲ آﻳﻨـﺪ،
ﻧـﻮﻋﻲ ردﻳـﻒ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد( .ﺷـﻔﻴﻌﻲ
کدکنی:1381،ص) 124
در ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ
ﻧﺎﻣﻲ از ردﻳﻒ برده نشده است.در ﻓﺮﻫﻨﮓ
آﻧﻨﺪراج ردیف به ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻜﺮر اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻣﺼﺮاﻋﻬﺎ و اﺑﻴﺎت ﻣﻲ آید
(پادشا :1363،ص)2072
در فرهنگ مصاحب ردیف این گونه

4

تعریف شده است« :کلمه یا کلماتی
مستقل از قافیه که پس از آن به لفظ و
معنی یکسان تکرار شود و شعر در معنی
به آن محتاج باشد»(مصاحب:1380،ذیل
ردیف)
در ﻛﺘﺎب های ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﻴﻪ و ﻓﻨﻮن
ادﺑـﻲ ﻛـﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺗـﺄﻟﻴﻒ
ﺷـﺪه ،ردیف را این گونه تعریف کرده
اند «:ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺼﺮاﻋﻬﺎ و
ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ تکرار می شوند و معنی واحدی
نیز دارند( ».احمدنژاد:1376،ص )27ﻳﺎ
دﻛﺘـﺮ وﺣﻴـﺪﻳﺎن کامیار در مورد ردیف
می نویسد« :ردﻳﻒ ،ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از واژه ﻗﺎﻓﻴﻪ اﺳﺖ »
(وحیدیان کامیار:1372،ص)1116
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻛﺘﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس از ردﻳﻒ ،
ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ردﻳﻒ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗـﻊ
ﺷـﻮد « :ردﻳﻒ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ دﺳـﺘﻮري ﻳﮕﺎﻧـﻪ (واژه،
ﮔـﺮوه  ،ﺑﻨـﺪ یا جمله ) ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎن
و ﺑﺎ ﻧﻘـﺸﻬﺎي ﺻـﻮﺗﻲ  ،ﺻـﺮﻓﻲ  ،ﻧﺤـﻮي
و ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ یکسان در پایان مصاریع یا
ابیات شعر و بعد از واژه ی قافیه پدید می
آید(حق شناس:1370ص)62
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ردﻳﻒ
ردﻳﻒ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي
ﻃﻮﻻﻧﻲ و اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر دارد .ﺣﺘﻲ
ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷـﻌﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ادﺑﻲ ،در
ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ  ،ردﻳﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
خورد .اﻣﺎ در ﺷﻌﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ردﻳﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺷﻌﺮ
ﺗﺮﻛﻲ ،ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ازقرن  13ﻣﻴﻼدي ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ از ادب ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راه ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده  ،زﻳـﺮا ﺷﻌﺮ ﺗﺮﻛﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ  ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
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ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﻓﻴـﻪ و ردﻳـﻒ
و وزن (شفیعی کدکنی:1381،ص)125
در ﺷﻌﺮ ﻋﺮب نیز ردﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
واﻗﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و فقط در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان
ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻋـﺮب ردیف به کار رفته است.
رشید وطواط می گوید«:ﻋـﺮب را ردﻳـﻒ
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻠّﻒ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ّ
و ﻓﺨﺮ ﺧﻮارزم زﻣﺨﺸﺮي را رﺣﻤﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻄﻌـﻪ اي دﻳـﺪم در ﻣﺪح ﺧﻮارزﻣﺸﺎه و
ﻟﻘﺐ ﻣﻌﺮوف او را ردﻳﻒ ﻛﺮده ﺑﺮ ﻣﻨﻮال
ﻋﺠﻢ و ﻣﻄﻠﻊ ﻗﺼﻴﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ:
حصل ُه عالءالدوله
الفضل ّ
والمجد اثَلّ ُه عالءالدوله
(وطواط:1362،ص)79
این در حالی است که ردیف در ﺷﻌﺮ
ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺨـﺸﻲ از ﺷﻌﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ
ﻧﺴﺞ ﻏﺰل ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد.
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻏﺰﻟﻬـﺎي
ﻓﺎرﺳﻲ از ردﻳﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل
دﻛﺘﺮ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪ ﻛﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺰل ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺑﺴﺎﻣﺪ ردیف هم باالتر می
رود»(شفیعی کدکنی:1381 ،ص)157
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ردﻳﻒ
 .1ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ردﻳﻒ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ .ﺗﻜﺮار ﻣﻨﻈﻢ
اﻟﻔﺎظ ﻫﻢ ﺷﻜﻞ و ﻫﻢ ﺻﺪا ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻓﻴﻪ،
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻮﺗﻲ ﻗﺎﻓﻴﻪ را ﻧﻴﺰ اﻓـﺰون ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد و ﻟﺬت ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﻲ اي را ﻛﻪ از آﻫﻨﮓ
ﻛﻠﻤﻪ اي در اﺑﺘﺪاي ﺷﻌﺮ دارﻳـﻢ ،ﺑـﻪ
ﺻـﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﻌﺮ ،در ذﻫﻦ ﻣﺎ
ﺗﻜﺮار و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺷﻌﺮ
در ﻳﻚ وزن ،ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻓﻴﻪ دارد و
دﻳﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﻓﻴﻪ از ردﻳﻒ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ردﻳـﻒ تا ﭼﻪ
اﻧﺪازه در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

خلق وآفرینش مضمون های تازه ایجاد
می کند .وﻗﺘﻲ ﻛﻠﻤﻪ اي در ذﻫﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ردﻳﻒ نقش می بندد ،ﻣـﻀﻤﻮﻧﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ  ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن در ذﻫﻦ ﺷﺎﻋﺮ
شکل می گیرد و اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺎ پایان
ﺷﻌﺮ تدریجا ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ها

 .4جلوه بیشتر مضامین و اندیشه

ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ردیف  ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزي
اﺳﺖ .ﺷـﺎﻋﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي جلوه ﻳﻚ
واژه ،ﻣﻀﻤﻮن ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن آن
به عنوان ردﻳﻒ ،آن را برجسته تر نشان
دﻫﺪ به صورتی ﻛﻪ اﮔﺮ آن واژه ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ،
در وﺳﻂ ﻛﻼم ﻳﺎ اول ﻛﻼم ﺗﻜـﺮار ﺷـﻮد ،
ﭼﻨـﺪان ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ؛وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺧﺎص ردﻳﻒ در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻌﺮ و ﻣﻜﺜﻲ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ و ﮔـﺎﻫﻲ ﻗﺒـﻞ از آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
 ،ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﺑﺮ روي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
.5انتقال مضامین خاص
بسیاری قافیه و ردیف را لنگرگاه بیت
می دانند و معتقدند توجه مخاطب بیشتر
به سمت قافیه و ریف جلب می شود به
همین جهت «ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﺎ با ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ
ﻗﺎﻓﻴـﻪ و ردﻳــﻒ و ﺣــﺴﻦ اﺳــﺘﻔﺎده
از ﻣﻘــﺎم و ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ آﻧﻬــﺎ در ﺷــﻌﺮ
،در انتقال معنی بهره می گیرد».
(یوسفی:1379،ص)260

 .2ایجاد وحدت در افکار و تخیالت
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ردﻳﻒ  ،ﻛﻞ اجزای
شعر را در ﺟﻬﺖ اﻧﺪﻳـﺸﻪ اي واﺣـﺪ ﻗـﺮار
ﻣـﻲ دﻫـﺪ و اﻓﻜـﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﻳﺖ ردﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـد و
آنها را در جهتی خاص هدایت می کند.
 .3مضمون سازی و خلق ترکیب
های ناب
ردیف برای شاعران با تجربه امکان
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روابط عمومی الکترونیک و راه های تحقق آن
(بخش پایانی)

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

6

روابط عمومی الکترونیک ،دریچه
اي به سوي دموکراسی الکترونیک
امروزه به روابط عمومی الکترونیک
به عنوان دریچهاي به سوي دموکراسی
الکترونیک نگریسته می شود .یکی از
کارکردهایی که میتوان براي روابط
عمومی الکترونیک در نظر گرفت،
گسترش دموکراسی در جامعه با توجه
به دقت ،سرعت و شفافیت اطالعات داده
شده به مخاطبان و بالعکس در جهت
تحقق آزادي بیان است .ماهیت و ویژگی
تکنولوژي ارتباطی و اطالعاتی و کارکرد
آن فرصتهایی را بوجود آورده که در
عرصه سیاسی و اجتماعی با مفهوم جدید
«دموکراسی الکترونیک» مواجه هستیم.
استفاده از شبکه الکترونیکی عمومی
سازمانها و بخصوص روابط عمومیها این
امکان را براي نظام سیاسی بوجود میآورد
که با توجه و دخالت آراء و نظارت مردمی
در جریان امور به سمت دموکراسی حرکت
کند« .دموکراسی سایبر» پدیدهای است
که انقالب اطالعات و ارتباطات آن را بوجود
آورده است .روابط عمومیهاي الکترونیک
از ابزار گسترش مشارکت عمومی در

جامعه مدنی بشمار میروند و دموکراسی
الکترونیک در سایه وجود یک روابط
عمومی الکترونیک در دولت الکترونیک
محقق میشود.
براي موفقیت روابط عمومی الکترونیک
در گسترش دموکراسی در یک نظام سیاسی
می توان پیشنهادهاي زیر را ارائه کرد:
 گسترش اصل گفت و شنود در درونو بیرون سازمان و برقراري ارتباط دوسویه
بامخاطبان
گسترش ارتباط هدفمند با مخاطبان،مدیران و کارکنان
 گسترش مشارکتهاي مردمی گسترش جریان آزاد اطالعات واندیشه ها.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ،از
کارگزاران و متخصصان روابط عمومی
انتظار میرود که امکان تبادل نظر و اظهار
نظر مخاطبان عام و هدف را با مسئوالن
و مدیران یک نهاد یا سازمان فراهم و در
این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکنند.
ایجاد ارتباط مناسب بین روابط عمومیها و
رسانهها و کمک به درك و تفاهم متقابل به
منظور پاسخگویی هرچه بهتر به مشتریان
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سازمان ،استفاده از ابزارها و فناوريهاي نوین
ارتباطی به منظور کمک به تولید و توزیع
اطالعات متعلق به قلمرو عمومی و دولت
و  ...از جمله اقدامات این افراد محسوب
میشود.در آینده تمامی دولتها تالش
میکنند تا همه قلمرو آنها اعم از مناطق
شهری و روستایی به اینترنت متصل شوند.
در فهرست زیر حوزههای کاري در
روابط عمومی الکترونیک با رویکرد جدید
نسبت به گذشته مشخص شده است :
 ارتباط با رسانه ها و نشریاتالکترونیکی
 تولید خبر ،گزارش ،مقاله در سایتهاو مجالت الکترونیکی
 برگزاري مصاحبه اختصاصی-گروهیدر سایت هاي خبري
 پوشش خبري مراسم و رویدادهايسازمانها از طریق سایت سازمانی
در حالی که در مدل سنتی روابط
عمومی تنها یک منبع رسمی برای ارائه
اطالعات شناخته میشد در مدل جدید
شاهد تنوع منابع و همچنین جنبههای
متعدد «حقیقت» هستیم.
نقش هاي نوین روابط عمومی
الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک با بهره
گیري مناسب از کانالهاي ارتباطی که
تکنولوژيهاي نوین
ارتباطات و اطالعات در اختیار آنها
قرار میدهند ،به ایفاي سه نقش عمده
میپردازند:
 .1اطالع رسانی متقابل سازمان  -افکار
عمومی و محیط
 .2تفهیم و اقناع افکار عمومی و جامعه
نسبت به موقعیت سازمان
 .3طراحی و تنظیم ارتباطات متعامل
میان سازمان و مردم
وظایف روابط عمومی الکترونیک
ساده سازي نحوه ارائه اطالعات بهمخاطبان و سازمانها و نهادها و تسهیل
دسترسی آنان به این اطالعات
تسهیل دسترسی مخاطبان سازمانهابه اطالعات مورد نیاز از طریق شیوههای
جایگزین
مخاطب مداري و مشارکت افراد بهجاي بورورکراسی
بهبود پاسخگویی به مخاطبان وتضمین رفع نیازهاي آنها و سازمانها  .روابط
عمومی الکترونیک موظف به پاسخگویی به
مخاطبان است.
افزایش خالقیت از طریق بکارگیريمکانیسمهاي ارتباطی و اطالعگیري و

اطالع رسانی در امور دولتی و غیردولتی
راه های تحقق روابط عمومی
الکترونیک
به منظور پیاده سازی و ایجاد ساختار
الزم برای تحقـق روابط عمومی الکترونیک،
باید نکات ذیل را در نظر گرفت:
 مدیریت سازمان که در رأس هرمسازمانی قرار دارد ،مـیتوانـد بـا اخذ
تـدابیر الزم و حمایـت از طـرحهـای
پیشنهادی ،روابط عمومی را برای رسیدن
به اهداف مورد نظر یاری رساند
 ایجاد دورنما و چشمانداز مناسببرای مدیران و ضرورت حرکت به سمت
روابط عمومی مدرن
 تعهد به تأمین منابع و امکانات موردنیاز روابط عمومیها از سوی مسئوالن
 حمایت واقعی از تغییر روابط عمومیاز شکل سنتی به شکل الکترونیک
 اجرای سریع تغییرات مورد نظرطراحی استراتژیک برای آماده سازیسازمان با تحوالت جدید
سخن آخر
چالش بزرگی که مسئوالن روابط
عمومی در حال حاضر با آن رو به رو
هستند ،انتخاب نهایی استفاده از روشهای
سنتی و دیجیتال است .اما موضوع مهمی
که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد،
شناخت کافی از تحوالت سریع در حوزه
فعالیت روابط عمومیهاست.توجه به این
نکته ضروری است که استفاده از روش
دیجیتال به معنای کم ارزش شدن روش
سنتی نیست ،اگرچه هنوز هم در بسیاری
از سازمانها شیوه سنتی برقراری ارتباط با
مخاطبان مورد استفاده قرار میگیرد اما به
دلیل جذابیت و محبوبیت فضای مجازی
بنظر میرسد استفاده از شیوههای مدرن
و نوین اجتناب ناپذیر باشد .از آنجایی که
شبکه های مخابراتی به رغم گسترش شبکه
فیبر نوری توانایی سرویس دهی مناسب را
حتی برای کاربران کنونی اینترنت ندارند،
انتظـار مـی رود کـه کـارگزاران و برنامه
ریزان بلندپایه کشور این مهم را در اولویت
برنامه های خود قرار دهند .عالوه بر
تأمین نـرم افـزار و سـخت افـزار مورد نیاز
برای اجرای دولت الکترونیک ،الزم است
که تجهیزات مورد نیاز به منظور آموزش و
تأمین نیروی متخصص برای جامعه جدید
فراهم کنند .تحقق دولت و روابط عمومی
الکترونیک نیازمند وجود زیر ساختهای
ضروری و الزم است تا منافع آن شامل
همه اقشار جامعه به طور عام و مخاطبان
روابط عمومیها به طور خاص شود .تجربه
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نشان میدهد که دولتها و به تبع آنها
سازمانهای عمومی و خصوصی ناگزیر
از همراهی با تحوالت و دگرگونیهای
تکنولوژیک هستند تا در عرصه داخلی و
خارجی بتوانند جایگاه مناسب خود را پیدا
کنند.

منابع:
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 زارعیان ،داود()1386نقش روابط عمومیالکترونیک در توسعه دولت الکترونیک .اولین
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ارزیابی اثرات تجربیات قبلی بر قصد کارآفرینانه
(بخش اول)

چکیده
هر چند که شیوههای رفتاری کارآفرینانه به
منزله بخشی از رویکرد حل مسائل در بازارهای
کم ثبات امروزی ،مطرح شدهاند( ،علی الخصوص
در دوره های وقوع تحوالت اجتماعی و اقتصادی)
اما سیاستگذاران همواره تالش میکنند تا برای
ارتقای آن از ابزارهای بهتر استفاده کنند .بهرغم
پژوهشهای گسترده قبلی در این مورد ،دانش ما
نسبت به محرکهای رفتاری کارآفرینان و افرادی
که در این زمینه تجربه دارند ،محدود است .در
این مقاله ،از دانش کارآفرینانه برای مطالعه اثر
تجربیات قبلی بر قصد کارآفرینانه استفاده می
شود.
برپایه نظریه رفتار برنامه ریزی شده «the
 »theory of planned behaviorیا
 ،TPBاین پژوهش ،به تحلیل ارتباط بین دانش
کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه و اثرات واسطه ای
متغیرهای ادراکی  TPBمانند نگرش فردی PA
 ، »« personal attitudeهنجار اجتماعی
( )SN) (social normو کنترل رفتاری ادراک
شده PBC) perceived behavioral-
 )controlمیپردازد .همچنین از مدل معادالت
ساختاریSEM (structural equation
 modelبرای تحلیل پاسخ 431 فرد شرکت
کننده در این پژوهش با تجربه کاری مورد
نظر ،استفاده است .پرسشنامه تحقیق مبتنی
بر نظریه کارآفرینانه و فعالیتهای پیشنهادی
توسط  Linanو  )2009( Chenطراحی
شده و شامل پرسشنامه قصد کارآفرینانه آنها
(پرسشنامه )EIQمیشود .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که دانش کارآفرینانه به طور مثبت
بر قصد کارآفرینانه اثرگذار بوده و متغیرهای
ادراکی مدل (TPBیعنی PAو  SNو )PBC
به عنوان متغیرهای واسطه بین دو متغیر مذکور
قرار میگیرند .به نظر میرسد یافتههای مذکور در
درک ما نسبت به قصد کارآفرینانه افراد با تجربه،
تاثیر مثبت دارند و در نهایت منجر به استفاده
بیشتر و بهتر از مدل  TPBبرای مطالعه قصد
کارآفرینانه افرادمیشوند .بنا بر نتایج این تحقیق
الزم است برای بهبود رفتارهای کارآفرینانه فردی
در بین کسانی که تجربه کاری مفید دارند،
سیاستگذاران توجه بیشتری به دانش کارآفرینانه
ی داشته و جذابیت اینگونه مشاغل را افزایش
دهند.
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مقدمه
تحوالت اجتماعی-اقتصادی اخیر ،باعث شده
که سیاستگذاران ،خط مشیهای کارآفرینانه را به
عنوان یک نیروی محرکه مهم برای رشد و توسعه
منطقه ای در نظر بگیرند (.)2010 :Lerner
درضمن مشاهده میشود که در برخی از مناطقی
که تحت تاثیر رکود اقتصادی بودند ،تغییرات قابل
توجهی در فاکتورها و عوامل انگیزه بخش حوزه
کارآفرینی روی داده است ( .این فاکتورها در ابتدا
فرصت-محور و اکنون ضرورت-محور اند )2014 :
 .)Cruz del Rio Ramaدر این محیط که
کارآفرینان به عنوان واکنشگران عمده نسبت به
تحوالت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می
شوند ،ضروری است که درک خود را نسبت به
عواملی که محرک رفتارهای کارآفرینانه هستند،
افزایش دهیم)2013 :Vinogradov( .
همچنین الزم است به چگونگی توسعه انواع
خط مشی و مکانیزمهای حمایتی جهت ارتقای
کارآفرینی پی ببریم .))2013:Fairlie.هدف
اصلی از ارتقاء رفتارهای کارآفرینانه ،پی بردن
به مشخصات و ویژگیهای بسیار متنوع افراد و
افزایش آگاهی محدود فعلی نسبت به نگرش و
انگیزههای مرتبط با رفتارهای کارآفرینانه افرا ِد
دارای تجربه ی کاری است)2014 :Bae( .
زندگی ویژه و متمایز افراد ،با توجه به
شرایط خانوادگی ،تحصیلی و شغلی شکل
میگیرد و این امر بر نگرش و انتظارات آنها در
خصوص قصد و نیتی که برای انجام رفتارهای
کارآفرینانه پیدا میکنند ،تاثیرگذار خواهد
بود )2011:Kautonen .و 2007:Carr
و  .)Sequeiraبنابراین روند تبدیل تجربه و
تحصیالت افراد به دانش ِ عملی ،مهم و سودمند
است )2005 :Politis( .در مرحله بعد مسئله
مهم ،تاثیرگذاری این دانش عملی بر نگرش
افراد و قصد کارآفرینانه آنها خواهد بود .هدف
مقاله حاضر ایجاد آگاهی جدید نسبت به این
مسئله است که آیا مدلها و فرضیههای موجود
درادبیات پژوهشی کارآفرینی ،میتوانند به خوبی
مجرب ،مورد
برای تشریح قصد کارافرینانه افراد ّ
استفاده قرار گیرند؟ در این مطالعه همچنین به
طور مشخص ،به بررسی تاثیر دانش کارآفرینانه
بر قصد کارآفرینانه پرداخته و خالء های پژوهشی
مربوط به آن را بررسی میکنیم که بنظر میرسد
به دلیل محدودیتهای موجود در طراحی نمونه
های آماری پژوهشهای قبلی ،به اندازه کافی
مورد توجه قرار نگرفتهاند2009 :Roxas( .و
 2015 :Linanو )Fayolleدر این زمینه
ضروری است که از مدل  TPBبرای مطالعه
قصد کارآفرینانه افراد دارای تجربه کاری

استفاده شود تا بدینوسیله آگاهیهای جدیدی
در مورد این مسئله ایجاد شود .امید میرود
مقاله حاضر بتواند در ارتقای مدل  TPBو
کاربردهای آن در تحقیقات مرتبط با این رشته از
طریق ارائه یک فاکتور جدید در ادبیات پژوهشی
رفتارهای کارآفرینی موثر باشد .در ادامه مطلب
پیشینه نظری ِ تحقیق و ادبیات پژوهشی مورد
توجه قرار گرفته است .همچنین روش تحقیق و
تحلیلهای آماری ارائه و در نهایت یافتهها ،نتایج
و پیشنهادهای تحقیق مطرح میشوند.
قصد کارآفرینانه
انسانها ،در قالب نهادهای فعال بر
رشد و توسعه خود تاثیرگذار هستند.
( .)1999:Brandstadter&Lernerآنها
به صورت تصادفی درگیر فعالیتهای کارآفرینانه
نمیشوند ،بلکه این کار را به شکل عمدی و
آگاهانه انتخاب میکنند.))2007:Krueger .
بر این اساس ،قصد کارآفرینانه (که یک حالت
آگاهانه ذهنی برای هدایت قصد ،تجربه و رفتار
فرد ،به سمت رفتارهای کارآفرینانه برنامه ریزی
شده ،است ))1988:Bird ،به عنوان قویترین
متغیر پیش بینی فعالیتهای کارآفرینانه انتخاب
و اصلیترین متغیر خروجی در پژوهش های
معاصر در حوزه کارآفرینی محسوب می شود.
( )2000:Kruegerطبق گفته  Ajzenو
 )1980 ( Fishbeinنیتها و قصدهای رفتاری
میتوانند در یکی از دو حالت شرطی و غیرشرطی
مطرح شوند .در نقطه مقابل قصدهای غیرشرطی
(مثال :من می خواهم با تأسیس یک شرکت،
برای تجاری سازی پروژههای خود مشارکت
کنم) ،قصدهای شرطی قرار دارند که به معنی
گزینش شرایطی است که در آنها ،افراد ،نیتهای
مشخصتری دارند( .مثال :اگر پروژه من ،ظرفیت
بازاریابی داشته باشد ،برای تأسیس یک شرکت با
هدف تجاری سازی نتایج آن ،مشارکت میکنم).
در اینجا الزم است این دو جنبه از قصدهای
کارآفرینانه به طور جداگانه مورد بررسی قرار
گیرند .اگرچه قصد های شرطی ،مبتنی بر
توجه به عوامل تعیین کننده و فاکتورهای مهم
کارآفرینی هستند
– و بررسی همه آنها هدف این مقاله نیست_،
اما تحلیل قصدهای غیرشرطی می تواند این
فرصت را فراهم کند که با نیت افراد به هنگام
شروع یک کسب و کار و انجام فعالیت های
کارآفرینی آشنا شویم.
پژوهشهای قبلی بر این نکته تاکید دارند که
شخصیت ،یک عامل پیش بینی کننده بسیار
مهم برای قصدهای کارآفرینانه است (:Crant
 )1996و این تعبیر با نظریه های عمومی مربوط
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به انتخاب شغل ،سازگار است .به عنوان مثال
میتوان به فرضیه «  »Hollandدر سال
 1997استناد شودکه بر اساس آن انتخاب
یک شغل ،در واقع به معنای ابراز شخصیت
یک فرد است .یافتههای مربوط به تحلیلهای
کالن ،مؤکد این مسئله هستند که پنج
ویژگی شخصیتی یعنی برون گرایی ،آگاهی
یا وظیفه شناسی ،موافق بودن و سازگاری،
باز بودن نسبت به تجربیات و سالمت روانی،
با حوزه کارآفرینی و افراد فعال در آن مرتبط
هستند)Frese & 2007 :Rauch( .
برخالف تحقیقات قبلی که متمرکز بر ارتباط
خطی بین ویژگیهای شخصیتی فوق و نتایج
حاصل از کارآفرینی هستند ،بنظر میرسد
که شخصیت در حالت کلی ارزش بیشتری
نسبت به اجزای سازنده خود دارد و به همین
دلیل الزم است الگوهای رفتاری مربوط به
ویژگیهای شخصیتی مذکوررا به طور کلی و
نه جداگانه بررسی کنیم .این فرض و رویکرد
از دیدگاه فرد-محور (:Mangnusson
 )1998ناشی میشود .برخی از مطالعات نشان
میدهند افرادی که از سطح باالی برونگرایی،
آگاهی و بازبودن نسبت به تجربیات و سطح
پایین موافق بودن و روان رنجور بودن برخوردار
هستند ،احتماال در مقایسه با دیگران به
انتخاب مشاغل کارآفرینانه تمایل بیشتری
دارند )2007 :Schmitt(.از همین رو انتظار
میرود که چنین مشخصات شخصیتی در پیش
بینی قصد های کارآفرینانه(هم شرطی و هم
غیرشرطی) به طور مثبت تاثیرگذار باشند.
این دیدگاه که نیازها و عوامل تأثیرگذا ِر اولیه
دوران کودکی و جوانی ،در سالهای بعد بر
پیامدهای کارآفرینانه افراد تأثیرگذار هستند،
دهههای متوالی در ادبیات پژوهشی کارآفرینی
مورد توجه قرار داشت.)1994 :Dyer( .
تقریباً نیم قرن پیش این دیدگاه مطرح شد
که صالحیتهای کودکان (بر حسب سن آنها)
می تواند نشانگر توسعه ذهنیت کارآفرینانه
آنها در دوران بلوغ آنها باشدDavid( .
 )1961 :McClellandبهرغم این مساله ،با
توجه به مطالعه طولی شاخصی که نسبت به
کودکان بااستعداد از دهه  20میالدی آغاز شده
است ( )Termanمحققی در سال  2007به
این نکته پی برد که صالحیتهای کارآفرینانه
اولیه در افراد (که مؤکد رفتارهای مخترعانه
و ویژگیهای رهبری در دوره ی نوجوانی آنها
هستند) ،بر انجام فعالیتهای مشابه توسط آنها
ِ
مثبت غیرمستقیم
در دوره بزرگسالی اثرات
خواهد داشت که در نهایت به انتخاب اهداف
شغلی کارافرینانه ،منجر میشوند .این یافتهها
با نتایج مطالعات مقطعی با نمونه های آماری
جدیدتر هم متناظر هستند:Schmitt(.
 .)2004با توجه به مباحث فوق ،می توان
گفت که صالحیت کارآفرینانه زودهنگام در
افراد (اختراع کردن ،رهبری و فعالیت تجاری
زودهنگام ) احتماالً دارای اثرات مثبتی بر قصد

کارافرینانه شرطی و غیرشرطی افراد در دوره
بلوغ خواهند داشت .طبق مطالعات «اشمیت»
( 2004و  )2007صالحیتهای کارآفرینانه
زودهنگام در افراد نوجوان ،حاکی از شخصیت
کارافرینانه آنهاست .او به این مسئله پی برد
که نوجوانان و جوانانی که دارای مشخصات
مبتنی بر پنج ویژگی کارآفرینی فوق هستند،
سطوح باالتری از صالحیت های کارآفرینانه
زودهنگام را در اختیار میگیرند .بر این اساس
انتظار میرود که شاهد همبستگی مثبتی بین
مشخصات شخصیتی کارآفرینانه (قبل از بلوغ)
و صالحیت های کارآفرینانه زودهنگام در دوره
نوجوانی باشیم .پژوهشگران حوزه کارآفرینی
)Carsrud
(& 1993 :Krueger
این نکته را مطرح کردهاند که نظریه رفتار
برنامهریزی شده یا )1991 :TPB (Ajzen
میتواند به عنوان یک چارچوب نظری مناسب
برای درک اثرات متغیرهای دیستال (distal
 )variablesبر قصدهای کارآفرینانه در نظر
گرفته شود »TPB« .همچنین مورد پشتیبانی
تجربی جدی قرار گرفته (2001 :Armitge
&  )Connerو پیشتر از آن به عنوان یک
چارچوب نظری برای پیش بینی نیت های
کارآفرینانه استفاده شده است:Krueger( .
 )2000نظریه فوق همچنین مبتنی بر این
فرض است که نگرشها ،هنجارهای اجتماعی
و کنترل ادراک شده ،مهمترین عوامل پیش
بینی کننده قصدهای رفتاری بشمار میروند
و با کمک این سه متغیر پیش بینی ،میتوان
تمرکز خود را بر کنترل ادراک شده ( مثال:
باورهای کنترلی کارآفرینانه) معطوف داشت و
آن را به به عنوان متغیر و عامل واسطه ای با
توجه به دالئل زیر در نظر گرفت :اوالً  ،باورهای
کنترلی ( )control beliefsنقش مهمی در
توسعه شغلی فرد دارند)1994 :Bent( .؛
دوماً آنها متغیر کلیدی در ادبیات پژوهشی
کارآفرینی محسوب و به عنوان متغیرهای
پیش بینی و واسطه ای بکار برده میشوند.
( )2005 :Zhao؛ سوماً باورهای کنترلی به
عنوان یک عامل متمرکز برای مداخالت بالقوه
کاربرد دارند )2007 :Wilson(.با توجه به
نتایج مطرح شده توسط «اسکینر» ()1988
میتوان در موضوع باورهای کنترلی کارآفرینی
دو شاخص را مطرح کرد .باورهای مبتنی بر
اهداف عامل یا فرد ( )agent ends beliefو
باورهای مبتنی بر ابزارهای عامل یا فرد agent
 )1996( . )means beliefباورهای مبتنی
بر اهداف عامل  ،به معنای کنترل ادراک شده
نسبت به یک پیامد یا خروجی مطلوب هستند
مانند باورهای مبتنی بر هدفِ خودکفایی .در
حالی که باورهای مبتنی بر ابزارهای عامل ،به
معنای قابلیت دسترسی ادراک شده به ابزارهای
بالقوه مورد نیاز برای دستیابی به نتیجه و
حاصل کاراند مانندابزارهای فردی (قابلیت های
فردی یا تالش) ،فاکتورهای ضمنی (پشتیبانی
سایرین) یا فاکتورهای تصادفی (شانس).
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مطالعه این ابزارها بر این نکته تاکید میکند
که ما می توانیم امری فراتر از باورهای کنترلی
مرتبط با اهداف را بررسی کنیم و تمرکز خود
را به مسیرهایی معطوف کنیم که به کمک آنها
فرد کنترل خود را بر موضوع اعمال میکند.
(  .)1996 :Skinnerاین وضعیت منجر به
درک ما از حس کنترل واقعبینانه میشود .در
سال « 2000سیمون» و همکارانش به این
توهم کنترل (اغراق در
مسئله پی بردند که
ِ
قابلیت3های کارآفرینانه فردی) می تواند به
شکل مثبت ،به پیش بینی تصمیم فرد برای
آغاز یک سرمایه گذاری مشترک منتهی شود.
در هر صورت ،توهم کنترل ،یک سوگیری
شناختی است و باعث میشود که فرد ،برای
انجام فعالیت های کارآفرینانه ترغیب شود
و از سوی دیگر میتواند به عنوان یک مانع
برای موفقیت کارآفرینانه نیز تلقی شود بویژه
اگر با تصمیمگیری سوگرایانه همراه باشد.
کنترل کارآفرینانه
افرادی که دارای حس
ِ
غیرواقعی هستند ،با فقدان ابزارهای الزم برای
انجام وظایف خود مواجه میشوند .به همین
خاطرتوجه به این نکته ضروری است که افراد
باید ابزارهای واقع بینانه در اختیار داشته باشند
تا بتوانند به تصویر واقع گرایانهای از باورهای
خود برسند.
با توجه به تحقیقات انجام شده انتظار
میرود که باورهای کنترلی کارآفرینی دارای
اثرات واسطه ای برویژگیهای شخصیت
کارآفرینانه و قصدهای کارآفرینانه شرطی
و غیرشرطی داشته باشند .همچنین دور
از ذهن نیست که باورهای فوق بر صالحیت
کارآفرینانه زودهنگام در دوره ی نوجوانی و
قصد های کارآفرینانه شرطی و غیر شرطی
اثرگذار باشند .این فرضیه مرتبط با یک مفهوم
ِ بسیار قدیمی و مشهور به نام تداوم فزاینده
( )cumulative continuityدر ارتباط
است و تاکید میکند که ویژگیهای شخصیتی
اولیه ،با توجه به پیامدهای ناشی از خود ،ابتدا
حفظ و بعد عمیق تر میشوند:Caspi( .
.)1987
با توجه به تحقیقات انجام شده انتظار
میرود که باورهای کنترلی کارآفرینی دارای
اثرات واسطه ای برویژگیهای شخصیت
کارآفرینانه و قصدهای کارآفرینانه شرطی
و غیرشرطی داشته باشند .همچنین دور
از ذهن نیست که باورهای فوق بر صالحیت
کارآفرینانه زودهنگام در دوره ی نوجوانی و
قصد های کارآفرینانه شرطی و غیر شرطی
اثرگذار باشند .این فرضیه مرتبط با یک مفهوم
ِ بسیار قدیمی و مشهور به نام تداوم فزاینده
( ) cumulative continuityدر ارتباط
است و تاکید میکند که ویژگیهای شخصیتی
اولیه ،با توجه به پیامدهای ناشی از خود ،ابتدا
حفظ و بعد عمیق تر میشوند:Caspi( .
.)1987
ادامه دارد ...
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• In narrative

در داستان سرایی

The door opened and two boys came into the
room.
در باز شد و دو پسر وارد اتاق شدند
• For past habits and routines, usually with a time
expression.
برای عادات و کارهای روزمره در زمان گذشته که معموال با قید
.زمان همراه است

Few people in Victorian times took a bath
every day.
.افراد کمی در دوره ویکتوریا هر روز استحمام می کردند

• For very recent events, without a time expressions.
برای رویدادهایی که اخیرا اتفاق افتاده اند و بدون قید زمان می
.آیند

What happened to you? چه اتفاقی برات افتاد؟
Someone hit me! یکی منو زد

• In conditional sentences and with it›s time
در جمالت شرطی و با عبارت وقتشه

It›s time we left. وقتش بود که می رفتیم

- Many common verbs have irregular past forms
which have to be learnt. Always check in a dictionary if
you are not sure of the past form.
های گذشته غیر معمول دارند کهبسیاری از افعال معمول فرم
 هرگاه در مورد زمان گذشته فعلی مطمئن.الزم است یاد گرفته شوند
.نبودید به فرهنگ لغت مراجعه کنید
• For habitual actions in the past
 در زمان گذشتهبرای بیان اعمال همیشگی

That summer we went swimming nearly every
day.
اون تابستون تقریبا هر روز می رفتیم شنا
• Past simple is often used when the speaker is being
more polite or less direct. The time reference is to
present time.
گیرد که گویندهگذشته ساده اغلب زمانی مورد استفاده قرار می
 زمان مورد اشاره او.کندمودبانه تر صحبت یا غیر مستقیم رفتار می
.گرددبه حال و اکنون برمی

Did you want to see me about anything?
ایی منو ببینین؟خواستین در مورد مسئلهمی

Past continuous tense
کاربردهای گذشته استمراری
• To describe a continuing unfinished action in the
past.
برای توضیح یک عمل استمراری ناتمام در زمان گذشته

I looked out of the window and saw that it was
raining.
.به بیرون از پنجره نگاه کردم و دیدم که داشت بارون میومد
Whenever I visited him, he was working in his
garden.
.هر زمان که به دیدنش رفتم مشغول کار تو باغش بود
• For a continuing unfinished action interrupted
by a sudden past action.
برای یک عمل استمراری ناتمام که توسط عمل ناگهانی در زمان
.گذشته متوقف می شه
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While we were getting ready to go out, the
rain suddenly stopped.
 باران ناگهان،در حالیکه داشتیم آماده می شدیم تا بریم بیرون
.ایستاد
While I was getting ready for bed, the
doorbell rang.
 زنگ در،درحالیکه داشتم آماده می شدم برم به رختخواب
.خورد

کاربرد زمان های مختلف در زبان انگلیسی

• For activities as background descriptions
برای فعالیتهایی که به عنوان توصیف پس زمینه استفاده
شوندمی

I havent been to the cinema for ages/ a long
time.
مدت مدیدی هست که سینما نرفتم.

Helen looked down into the busy street.
Crowds of people were pushing along the
pavements, and cars were hooting.
 خیل جمعیت با.هلن به سمت پایین و خیابان شلوغ نگاه کرد
.عجله از پیاده رو می گذشتند و ماشینها بوق می زدند
• For two continuing events happening at
the same time.
افتندبرای دو رخدادی که در یک زمان اتفاق می
While Jim was painting the outside of the
house, Sarah was decorating the bedrooms.
 سارا،درحالیکه جیم داشت بیرون خونه رو نقاشی می کرد
.داشت اتاق خواب رو تزئین می کرد
• To emphasize that an action was still continuing.
برای تاکید بر یک عمل استمراری درزمان گذشته

They started producing the car in 1946 and
were still producing it thirty years later.
30  کردند و بعد از1946 آنها شروع به تولید ماشین در سال
.سال همچنان به تولید آن ادامه دادند
• To describe a changing situation
برای تشریح یک موقعیت در حال تغییر

It was becoming more and more difficult to
find work.
شدتر میتر وسختپیدا کردن کار داشت سخت
Her performances were getting better and
better.
اجراهاش داشت بهتر و بهتر می شد
• With forever, continually, always etc. to criticize
actions we feel are annoying, or which we wish to
exaggerate.
 به طور مداوم و همیشه» برای انتقاد،با قیود «برای همیشه
ازکارهای ناراحت کننده یا اغراق شده

At school, he was always getting into
trouble.
همیشه تو مدرسه دچار دردسر می شد

She was forever falling in love with wrong
kind of man.
او همیشه عاشق افراد نامناسب میشد
• Past continuous tense is often used when the
speaker is being more polite or less direct. The time
reference is to present time.
گیردگذشته استمراری اغلب زمانی مورد استفاده قرار می
 زمان.کندکه گوینده مودبانه تر صحبت یا غیر مستقیم رفتار می
گرددمورد اشاره او به حال و اکنون برمی

I was wondering what you wanted.
تو این فکر بودم که تو چی می خوای

. . . ادامه دارد
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• Use with different time expression
.با قیود مختلف استفاده می شود

Present perfect refers to an action over a period of
time and for describes how long the period is.
زمان حال کامل اشاره به وقوع عملی در یک بازه زمانی دارد و
.دهدمدت طول کشیدن آن را شرح می

Its ages/ a long time since I went to the
cinema.
Itّs ages describes a period of time since an
event and past simple describes when that
event happened.
 تشریح کننده یک بازه زمانی از رویداد است و،عبارت سالهاست
.دهد زمان وقوع رویداد را شرح می، گذشته ساده
Present perfect continuous tense
کاربردهای حال کامل استمراری
• For recent continuing activities, continuing up
to the present.
.برای فعالیتهای استمراری اخیر که تا زمان حال ادامه می یابد

I have been waiting here for half an hour.
.نیم ساعته که اینجا منتظرم
I havenّt been taking a lot of exercise lately.
.اخیرا تمرین زیاد نداشته ام
• To explain a present situation
برای توضیح شرایط کنونی

I have been washing the dog- thatّs why my
clothes are wet.
 به این خاطره که لباسهام خیسه-داشتم این سگه رو می شستم
• To emphasize the length of a continuing activity
برای تاکید بر طول مدت یک فعالیت استمراری

I have been working on my project all
morning.
.ام کار می کردمتمام صبح داشتم رو پروژه
• For a repeated activity, to emphasize the
repetition of the activity.
برای بیان فعالیتی مکرر و تاکید بر تکراری بودن آن

He has been phoning me every day since the
party.
بعد از جشن هر روز بهم زنگ می زنه
• With how long questions

.با سواالتی که «با چه مدت» پرسیده می شوند
How long have you been having these
disturbing dreams? (This is a continuing
process, and isn›t finished)
بینی؟چه مدت هستش که این خوابهای ناراحت کننده را می
)(اتفاق مستمری که هنوز هم ادامه دارد
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With mean, think, consider
I have been thinking of changing my job.
تو فکر تغییر شغلم بودم
I have been meaning to get in touch with
Helen.
.منظورم این بود که با هلن در تماس باشم
• With time words lately, recently, all (day), every
(morning), for, since.

What have you been doing lately/recently?
اخیرا چیکار می کردی؟
I have been working on these accounts all
day/ since 9:00/ for hours.
 برای ساعتهاست که دارم رو این حسابها/9  از ساعت/تمام روز
.کار می کنم
Present perfect continuous or present perfect
simple
حال کامل استمراری یا حال کامل ساده
• With state verbs such as live, work, there is little
contrast.
تفاوت کمی بین این دو زمان در افعال حسی مانند زندگی
.کردن و کار کردن وجود دارد

How long have you lived here?
چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
How long have you been living here?
چه مدت است که اینجا زندگی می کنی؟

• Verbs such as sit, stay, wait prefer the continuous
form
 ماندن و منتظر ماندن بیشتر با حالت زمان،افعالی مثل نشستن
.حال کامل استمراری می آیند
• With event verbs, present perfect simple
emphasizes completion.
.با افعال رخدادی زمان حال کامل تاکید بر اتمام کار دارد

I have written my letters (finished)
)من نامه هامو نوشتم (تمام شده
I have been writing letters. (Describes my
activity during a recent period)
دهد که فعالیت درنامه ها رو داشتم می نوشتم (توضیح می
)شودطول زمان اخیر انجام می
Past tense
گذشته ساده
• For finished events in the past which have a
definite time

برای رخدادهایی که در زمان مشخصی در گذشته روی داده و
.به اتمام رسیده است
In 1969 the first men landed on the moon.
. اولین انسانها بر روی کره ماه فرود آمدند1969 در سال
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هویت شرکتی و نظام های بصری/
تاریخچه طراحی لوگو و لوگوتایپ

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد علی اصغر معصومی

(بخش دوم)

هویت بصری:

«ریچارد هولیس :»1معتقد است ،طراحي
گرافيک نوعي زبان بشمار میرود که با الفبا
و دستور زباني نامشخص ،پيوسته در حال
گسترش است  .در این ارتباط میتوان گفت
که اطالع رساني ،هويت نمايي و تبليغات،
سه کارکرد عمده گرافيک بشمار مي روند.

نگاهی کلی به مفهوم «هویت
بصری»:

در ابتدا از این مفهوم دو برداشت کلی
استنباط میشود:
الف .هر اثر يا تصوير ،هويت خاص خود
را دارد و به عبارتي متمايز و خاص است .این
هويت بصري که عمدتا در حوزه گرافيک
مطرح میشود ،همان مفهوم رايج هويت
بصري سازماني است که اصل و ريشه آن
نشانهها (آرم ها) و عاليم امروزي هستند.
ب .عنصر يا عناصر بصري يک اثر
تصويري ،شبيه به عنصر يا عناصر ديگر ،يا
برگرفته از آنهاست يا به عبارتي يک تصوير
همانند تصاوير ديگر است و به گونه اي حس
بصري ،فضا (اتمسفر) يا شباهتي از تصاوير
ديگر را در درون خود دارد .در واقع يک
اثر بصري به جايي يا چيزي شباهت دارد،
مانند معماري سنتي ايراني که از طرفي به
معماري پيشين (برگرفته از نقش ،طرح،
شکل ،قوس ،طاق ) ... ،و از سوي ديگر با
برخي از تزيينات يا عناصر کاربردي آن که
پدید آورنده يک هويت بصري دروني است،
سنخیت مییابد( .جواني)1393 :

تعريف هويت بصري ايراني

در این ارتباط میتوان گفت که هویت
بصری ایرانی عبارتست از همساني و
تشابه بصري يک اثر به آثار مادي و معنوي
ايران ،بگونهای که باعث تمايز آن از آثار
ديگر کشورها شود .در واقع استفاده از
نوع خاصی از عناصر بصری که به سرعت
«ایرانی بودن» تداعي میکند .منظور از
هويت بصري عام ايراني ،استفاده هدفمند
از نمادها ،نشانه ها و نقش هايي از تصاوير
قديم و جديد ايراني در آثار بصري از جمله
گرافيک است .هويت بصري سازماني
ايراني ،شامل نشانه هاي رسمي ،نشان
هاي دولتي سازمان ها ،نهادها و برندهاي
مطرح و معتبر ايراني (نشانه هواپيمايي ملي
ايران) است( .جواني)1393:
 .1گرافیست ،نویسنده کتاب تاریخچه ای از طراحی
گرافیک
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هويت بصري قاعده اي براي شکل و
ظاهر اجزاي یک شرکت است که طراحي
آن خاص همان شرکت است و تمامی
بخشهای آن از لباس کارکنان تا روش
هاي بازاريابي و فونت و آرم شرکت و ...
را دربرمي گيرد و الزم است به عنوان
شناسنامه شرکت بگونهای طراحی شود
که همواره آن را در ذهن مخاطب تداعي
کند .پس هويت بصري به عنوان طراحي
يک مدل و قاعده خاص براي اجزاي شرکت
و مجموعهاي از عناصر يک برند است که
شرکت براي انتقال تصوير مناسبي از خود
به مخاطب از آن استفاده مي کند.
«هویت برند» ( )Brand Identityو
اهمیت داشتن هویت بصری برای برندها:

در حقيقت هويت بصري پوسته و نمای
بیرونی کسب و کار است که معموال لوگو
و ابزارهاي پشتيباني کننده دیگر مانند
وبسايت ،سربرگ ،کارت ويزيت ،بسته بندي،
رسانه هاي اجتماعي ... ،آن را به نمایش
میگذارند .هويت بصري ،شمايل برند است.
از این رو حفظ هماهنگي در هويت شرکت،
اصلي ضروري است زيرا تمامی عالئم ارتباط
مخاطب با آن را پوشش میدهد.
مزایای داشتن هویت بصری
(:)Corporate Identity

 .1سازمان و برندي که براي هويت
بصري خود سرمايه گذاري ميکند ،شرایط
بقا در بازار را فراهم کرده و خط مشی و
برنامههای آتی خود را برای مخاطبان
مشخص میکند .در نتيجه هويت بصري
اعتماد عميقي براي مشتريان برند ايجاد
ميکند.
 .2هويت بصري ،شخصيت یک کسب و
کار انتخاب شرکتها و سازمانهای حرفهای
است
 .3ساخت يک هويت بصري مناسب ،به
شرکت يا برند اين اطمينان را مي دهد که
عالوه بر رسميت یافتن در خاطر افراد هم
به جا میماند.
 .4طراحي يکپارچه هويت بصري برند
در ميان مخاطبان قابل تشخيص و متمايز
خواهد بود.
 .5هويت بصري متناسب و قوي ،آگاهي
مشتريان را افزایش داده و در فضاي رقابتي
تاثیر زیادی خواهد داشت.

چه زمانی نیاز به طراحی هویت بصری
دارید؟

همچون هويت شخصي که افراد را از
يکديگر مجزا مي کند ،هويت بصري برند
هم بخش مهمي از کسب و کار است که
تجارت شما را از سايرين جدا مي کند.
 .1درست در زمان شروع يک فعاليت یا
کسب و کار و براي نشان دادن ماهيت برند
و ارزشهايي که قرار است براي مشتريان
ايجاد کنيم ،به هويت بصري متناسب با
ماهيت برند خود نياز پيدا مي کنيم.
 .2همچنين زماني که کسب و کار ما
به عنوان يک برند تجاري در فضاي رقابتي
بازار دچار رکود و سکون شده الزم است
برای ایجاد یک هويت جديد سازمانی تالش
کنیم.
تفاوت هویت بصری ،برند ،برندینگ،
لوگو:

همانطور که گفته شد ،هويت بصري،
شکل ظاهري برند محسوب و با ايدههاي
خالقانه و خاص مطرح میشود .در حالي که
برند (نام تجاري) مفهومي عاطفي (فلسفي)
است و به نوعي با درک جهان بیرون از
شرکت ارتباط دارد .برند يک شکل يا لوگو
نيست ،بلکه عاطفه و احساسي است که
شرکت به عنوان يک ارگانيسم در مشتري
ايجاد ميکند .به بيان ساده تر ،احساس
تعلق خاطر و حس شراکت با يک شرکت
مشهور که استفاده از خدمات و کاالهاي
آن براي مشتري رضايت و امنيت خاطر به
دنبال دارد ،برند نامیده میشود.
برندينگ به فعاليت هاي تجاري پويا
و هوشمند ،با هدف سازماندهی و ايجاد
شناسههاي متمايز و قابل تشخيص براي
برند گفته ميشود.
لوگو نمادي است براي شناساندن
شرکت به مخاطبان و جزئي از هويت
بصري آن محسوب ميشود .در واقع
نقش لوگو در مجموعه هويت بصري يک
شرکت فقط شناساندن است و نه توضيح و
تشریح .لوگوي شرکت نماد و سمبلي است
که ديگران بتوانند یک شرکت را از بین
مجموعه شرکتهای دیگر ،تشخیص دهند.
ادامه دارد . . .
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علي اصغر معصومي()1312-1394
علي اصغر معصومي در سال  1312در
کنگاور کرمانشاه چشم به جهان گشود .از
 16سالگي عالقه زیادی به نقاشي پیدا کرد
بگونهاي که در سال  1329به تهران آمد
و در هنرستان نقاشي کمال الملک ،نزد
حسين شيخ و محمود اوليا به یادگیری این
هنر پرداخت.
پس از آن به دليل عالقه بسيار به
نقاشي ايراني ،چهار سال در رشته نگارگري
هنرستان هنرهاي تزئيني ايران تحصيل
کرد و در اين مدت دروس عملي خود را زير
نظر اساتيدي چون حسين بهزاد ،محمدعلي
زاويه ،پاشايي ،هادي اقدسي ،علي رخساز،
علي کريمي ،نصرتاهلل يوسفي ،حسين
الطافي و  ...گذراند.
وي درباره این دوره ميگويد« :بعد
از چهار سال آموزش از اساتيدي چون
حسين شيخ ،محمود اوليا ،رفيع حالتي و
 ...و نقاشي از روي طبيعت ،متوجه شدم
که طبيعتسازي کار من نيست و تمايلي
به انجام آن ندارم .دوست داشتم در زمينه
نقاشي ايراني کار کنم و مانند نقاشان دوره
قاجار يا صفويه و يا مانند نقاشان قهوهخانه
خياليسازي کنم)http://kangavar.info( ».
به گفته استاد معصومي« :تحصيالتم در
هنرستان کمااللملک و هنرستان هنرهاي
تزييني ،به من اين امکان را داد که هم از
طبيعتسازي و هم از نظم متقارن و دقیق
اشکال هندسي هنر ايراني ،استفاده کنم».
()honargardi.com

وی پس از اخذ ديپلم اولين نمايشگاه
انفرادي خود را سال  1343در گالري
«هنرجديد» برپاکرد.
حضور او در فعاليت هاي گرافيکي باعث

شد تا با جمع کثيري از هنرمندان آن دوران
آشنا شود و پس از مدتي در سال  1346به
عنوان تصويرگر در کار گروهي انتشار کتاب
شاهنامه فردوسي مشارکت کرد که حاصل
کار او در قالب شش فيلم انيميشن براي
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
شرکت ملي گاز ،شرکت خوراک ،کفش
ملي و سونآپ عرضه شد و فيلم داستاني
«کفترباز» را هم به سفارش مرکز تحقيق
تلويزيون ساخت .از فعالیتهای جنبي او
 ،راهاندازی و ثبت سنديکاي گرافيستهاي
تهران بود که در نهایت سال  1353به
سرانجام رسيد .وی همچنین همکاري
در تصوير سازي کتابهاي درسي (-1350
 )1344و همکاري با انتشارات فرانکلين
( )1350-1355را هم در کارنامه خود دارد.
استاد معصومي نقاش و تصويرساز
پیشروی ايراني است که به دلیل تلفيق
هنرهاي تزئيني ايراني و مينياتور با نقاشي
مدرن در دهه  40شمسي ،از پايهگذاران
جنبشي بشمار میرود که مولفههاي ملي
و جهاني هنرهاي تجسمي را همزمان مورد
استفاده قرار میدادند .فرشيد مثقالي در
مورد او چنين مي گويد« :آدم شوخ طبعي
بود و در کار مهارت هاي باال داشت ».و
به اعتقاد پرويز تناولي ،معاشرت ،تواضع و
تالش وی برای حفظ سنت هاي ايراني ،
قابل ستايش است)aparat.com( .
آخرين نمايشگاه استاد علي اصغر
معصومي در ايران سال  1385با عنوان
«هجرانيها» در گالري «دي» برگزار شد.
اودهمچنين در نمايشگاه هاي گروهي
مختلفي از جمله «هفت نگاه» نيز شرکت
داشت.
علی اصغر معصومي در زمینههای
حرفهای متفاوتی شامل آبرنگ ،نقاشی
سقاخانه ،نقاشي قاجاري ،فيگور زن ،پرنده
و گل و مرغ فعال بود  .با این حال تلفيق
نقاشي سنتي ايراني با هنر مدرن ویژگی بارز
هنر او محسوب میشود.
وی از سال  1362به اسپانيا و سپس
کانادا مهاجرت کرد و بخشی از هنر خود
را در کشورهای دیگر به نمایش گذاشت .او
همچنين در کنار همکاري با موزه هنرهاي
زيباي مونترال ،براي نشريهاي فارسي زبانی
به نام «پديده» نیز د در مورد مباني و پايه
«هنر مدرن» مقاله مينوشت.
استاد علي اصغر معصومي که به سرطان
خون مبتال بود بهمن ماه  1394در
بيمارستاني در شهر مونترال در گذشت.

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 32فروردین ماه 1398

منابع:
www.fikano.ir
 .1آثار نقاشی علی اصغر معصومی،
aparat.com
 .2علی اصغر معصومی،
 .3علی اصغر معصومی ،نقاش و طراح گرافیک کنگاوری ،شب
گذشته در شهر مونترال کانادا درگذشت،
kangavar.info
honargardi.com
 .4علی اصغر معصومی،
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معرفی نگارگران ایرانی

هادی تجویدی (  1318 / 1272ش )

هادی تجویدی از نخستین هنرمندانی
بود که در احیای نگارگری سنتی کوشید.
«و شاید به دلیل عمر کوتاهش  -که بیش
از چهل و شش سال نپائید  -کمتر مورد
ارزیابی و مداقه قرار گرفت و گمنام ماند .اما
اگر با دقت به نقش و جایگاه او در هنر ایران
بنگریم ،متوجه اهمیت وی می شویم. »1
«وی در سال  1272شمسی در یک
خانوادۀ هنرمند در شهر اصفهان زاده
شد .پدرش محمدعلی سلطان الکتاب،
از مذهبان و خوشنویسان معروف بود.
هادی تجویدی از کودکی به هنر نقاشی
و تذهیب وخوشنویسی دلبستگی داشت
و محیطی که در آن زندگی می کرد
همواره الهام بخش روح هنر دوست وی
بود .استادان و هنرمندان وقت به خانه
سلطان الکتاب رفت و آمد داشتند .نیای
مادری او میرزا بابای نقاشباشی هنرمند
شهیر بود و برادران مهترش همه اهل هنر
و دانش بودند .محمد کاظم از دانشمندان
و نقاشان بزرگ عصر خود بود .مهدی برادر
دیگرش در تمام فنون خطاطی و نقاشی
سرآمد اقران بود؛ وی شاعر نیز بود و در
شاعری تخلص تائب داشت و به همین
مناسبت در نقاشی نیز تائب امضا می کرد.
زندگی در چنین محیطی زمینه مساعدی
برای پرورش استعداد ذاتی تجویدی بود .و
او سوای کسب فیض از محیط خانوادگی
در محضر استادان نامی نیز به آموختن
نکات ظریف هنر نقاشی می پرداخت .بدین
ترتیب که پس از تکمیل تحصیالت متداول
آن عصر مدتی در محضر آقا محمدابراهیم
نعمت اللهی معروف به نقاشباشی که از
هنرمندان بنام عصر خود بود و عرفان و
روشن ضمیری را با هنر توأم کرده بود ،به
کسب فیض پرداخت و چنان شد که میان
استاد و شاگرد دنیایی آمیخته با محبت و
صمیمیت به وجود آمد و در حقیقت این
استاد بزرگوار در زندگی هادی عنوان پیر
مرشد و رهبر نفسانیات وی را پیدا کرد.
تأثیر معاشرت و مصاحبت این نقاش روشن
 .1جالل الدین کاشفی« ،سنت و بدعت ،کهنه و نو در قابی
از چشم اندازهای تازه» ،فصلنامه هنر ،شماره  ،11تابستان
 ،1365ص 94
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ضمیر تا آخر عمر در زندگی هادی باقی
ماند .چنانکه خود وی نیز تا لحظه آخر
زندگی جز به معنویات و تکمیل دانش
و هنر به چیز دیگری نپرداخت .هادی از
محضر استادان دیگر مثل آقا میرزااحمد
نیز تعلیم گرفت و در مکتب او با سایر
هنرمندان هم آشنا شد .از آن جمله در
مکتب اخیر با حاج مصورالملکی نقاش
معروف اصفهانی هم درس و هم مکتب
بود . »2وی همچنین به سبب عشق وعالقه
فراوان به هنر موسیقی ،رموز این هنر را
هم در محفل درویش خان آموخت و در
این رشته نیز تبحر یافت .با چنین حال و
هوا و عشق وافری که به هنرداشت در سال
 1295به همراه برادرش  -مهدی تجویدی
(تائب)  -راهی تهران شد »3و در این شهر
به جمع شاگردان آقا میرزا یحیی خان
نقاشباشی (پدر استاد علی اکبر تقوی)
پیوست .او در نزد این استادان ،با سبک
نقاشی قاجار ،قلمدان و جلدسازی (نقاشی
زیرالکی) کام ً
ال آشنا شد .فرزند این هنرمند
اکبر تجویدی می نویسد:
«پدرم هنوز بیست ساله نشده بودکه
به اتفاق برادرش مهدی تائب به تهران آمد
و در مجمع الضایع به کار پرداخت .معلوم
است که در این دوران شیوۀ کار وی به
همان اسلوب نقاشی مکتب قاجار بوده
است ،ولی چنین پیداست که در این سالها
از آنجا که دلبستگان به هنرهای سنتی
ایرانی از اطراف جهان به ایران می آمدند و
سراغ نقاشیهای سبک پیش را می گرفتند،
کم کم پرداختن به نقاشی مینیاتور به
سبک دورانهای صفوی و تیموری در میان
هنرمندان ایرانی متداول میشد و ظاهرا ً
از همان هنگام به تبعیت از فرنگیها نقاشی
ایرانی به نام مینیاتور خوانده شده است»4...
هادی تجویدی «در مدرسه کمال
الملک ضمن تعلیم و تدریس آبرنگ ،خود
نیز نزد استاد محمد غفاری [کمال الملک]
« .2هادی تجویدی» ،هنرومردم ،شماره  ،55اردیبهشت ماه
 ،1344ص42
 .3سید محمود افتخاری« ،یادگار هنر» ،فصلنامه هنر،
شماره  ،23پاییز  ،1372ص 16
 .4اکبر تجویدی ،نقاشی ایران در سدۀ اخیر ،قصلنامه
انقالب ،شماره  ،106 -107سال 1375
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به آموختن فنون کالسیک پرداخت و از این
رهگذر در ترویج و توسعه مکتب کالسیسم
اروپایی در نقاشیهای ایرانی اسالمی کوشید
و با وجود اشتیاق سرشاری که به هنرهای
سنتی و ملی خود و به رغم عالقه ای که
به رضا عباسی  -نقاش مشهور عهد صفوی
 و مینیاتورهای دوران هرات داشت ،بهسمت و سوی هنر کالسیک غرب کشیده
شد .او در آثار خود حرکات سه بعدی را
جایگزین دوبعدنمایی میکند .حرکاتی که
بعدها توسط تعلیماتی که به شاگردانش می
دهد در آثار آنان قوت بیشتری می یابند،
بخصوص در آثار فرزندش استاد محمد
تجویدی. »5
در سال  ، 1308حسین طاهرزاده بهزاد
به منظور انتخاب استاد رشته مینیاتور
برای مدرسه صنایع قدیحه ،مسابقه ای
میان هنرمندان نقاش ترتیب داد« .از میان
هنرمندان شرکت کننده ،هادی تجویدی
نفر اول ،حسین بهزاد نفر دوم و مهدی
تائب  -برادر هادی تجویدی  -نفر سوم
شناخته شدند .اثری که هادی تجویدی
برای این امتحان ساخته و پرداخته بود،
 .5جالل الدین کاشفی« ،سنت و بدعت ،کهنه و نو در قابی
از چشم اندازهای تازه» ،فصلنامه هنر ،شماره  ،11تابستان
 ،1365ص 94

تابلوی مینیاتوری زیبایی به سبک مکتب
هرات و صفوی است که هم اکنون در موزه
هنرهای ملی ایران نگهداری می شوند .یکی
از مشخصه ها و ویژگی هایی که ضرورتاً
می بایستی هنرمندان در این آزمون رعایت
می کردند ،نمایش و بکارگیری عناصر و
موازینی بود که بتواند حال و هوای مکاتب
قدیم و اصیل مینیاتور را نشان دهد .در
واقع باید مینیاتوری به سبک هرات و
صفوی باز آفرینی می شد با تمام اصول
شناخته شده آن .هادی خان با درایت و
توانمندی توانست اثری بیافریند در خور
ستایش و به یاد ماندنی.
بدین ترتیب وی توانست در مدرسه
صنایع قدیحه در رشته مینیاتور به مرتبه
استادی هنرمند و صاحب ذوق برسد و
از سال  1309به بعد شاگردان عاشق و
دل سپردۀ نقاشی مینیاتور به مکتب او
عالقه بسیار نشان دادند : « 6علی کریمی،
محمدعلی زاویه ،مقیمی تبریزی ،سلیم
عقیلی ،علی مطیع و بعدها شاگردان دیگری
که تحت تعلیم تجویدی قرار گرفتند و هر
کدام به مقام استادی رسیدند.
هادی تجویدی در طول زندگی خود

آثاری بدیع بوجود آورد که اکنون زینت
بخش اغلب موزه های ایران و اروپا و
مجموعه های شخصی است .از جمله آثار
وی میتوان به گنبد بنفش (،)1307
فردوسی در دربار سلطان محمود (،)1315
و نیز تابلوی نیمه تمام مالقات یعقوب با
یوسف آخرین اثر وی اشاره کرد که به
علت فرا رسیدن مرگ ناگهانی او در 21
اسفند  1318به پایان نرسید ،و هم اکنون
به عنوان یکی از شاهکارهای هنر ایران در
موزۀ هنرهای ملی به نمایش درآمده است

 .6سید محمود افتخاری« ،یادگار هنر» ،فصلنامه هنر،
شماره  ،23پاییز  ،1372ص ص 14 -16

دیدار حضرت یعقوب (ع) و حضرت یوسف (ع) ،آخرین اثر نیمه تمام ،هادی تجویدی 37 × 51/5،سانتیمتر 1318 ،ش
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شبکه های اجتماعی ؛ مفهوم و ویژگی های آن

شبکه های اجتماعی رسانه های
جدیدی نیستند .انسانها از قرنها
پیش که گرد آتش مینشستند و
برای یکدیگر داستان میگفتند در
حال تجربه نوع ابتدایی شبکه های
اجتماعی بودند.
اما آنچه امروز به گستردگی و
اهمیت شبکه های اجتماعی منجر
شده ،تکنولوژی و استفاده از ابزارهای
دیجیتال است.
شبکههای فوق نسل جدیدی از
پایگاه های اجتماعیاند که در کانون
توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته
اند .این پایگاهها به صورت آنالین
فعالیت می کنند و هریک از آنها بخشی
از کاربران شبکه جهانی اینترنت را به
خود اختصاص دادهاند .شبکه های
اجتماعی را گونه ای از رسانه های
اجتماعی می دانند که امکان دستیابی
به شکل جدیدی از ارتباط و به اشتراک
گذاری محتوا در اینترنت را فراهم
میکنند .
امروز تغییر و تحوالت نظام
اجتماعی متاثر از اینترنت ،انکار ناپذیر
است .این تغییرات حتی شیوه برقراری
ارتباط دانشجو و استاد و روش تدریس
در سطوح دانشگاهی را هم متحول
کرده است ؛ این امر به طور اساسی
قابلیت انجام انواع تحقیق توسط
دانشجویان و اشتراک گذاری یافتههای
آنها با یکدیگر را افزایش داده است
ونکته مثبتی برای حوزه تعلیم و
آموزش در آینده محسوب میشود و
همه اینها مرهون اینترنت ،وب و شبکه
های مجازی است.

16

شبکه های اجتماعی را میتوان از
جنبههای مختلف مورد کنکاش و ارزیابی
قرارداد ؛افراد زیادی در سرتاسر جهان ،از
آنها به عنوان وسیله ای برای بیان دیدگاه و
نظرات خود پیرامون مسائل مختلف استفاده
می کنند .این شبکه ها میتوانندتجربه
فعالیت مدنی را برای شهروندان به وجود
بیاورند .شهروندان سعی می کنند با اتصال
به آنها امکان اظهار نظر در مورد عرصه های
گوناگون زندگی را بدست آورند؛ به بیان
دیگر ،شبکه های اجتماعی عرصه ای را به
وجود آورده اند که فضای مناسبی برای ابراز
هویت گروه های محروم اجتماعی فراهم
می کنند .این عرصه عمومی نوین ،برای
گروه هایی که به دالیل مختلف ،از جمله
بُعد مکانی و محرومیت های دیگر ،نمی
توانند در عرصه عمومی مشارکت داشته
باشند ،حایز اهمیت است.
گسترش شبکه های نوین اجتماعی،
فضای مناسبی برای بیان هویت گروه
های پراکنده فراهم آورده است .اکنون
این اجتماعات این امکان را یافته اند که به
مدد ارتباطات ،هویت جمعی خود را تقویت
کنند .این امر به خصوص در کشور ما که
وسیع است و تنوع قومیتی گوناگون دارد،
می تواند مورد توجه قرار گیرد تا از طریق
آنها ،امکان تبادل فرهنگی میسرتر شود.
از مزیت های شبکه های اجتماعی،
امکان انتقال سریع اطالعات توسط آنهاست.
همچنین این امکان مردم را قادر می سازد
که در زندگی روزمره و حین انجام امور
روزانه و در هر موقعیتی امکان دریافت
اطالعات مورد نیاز را داشته باشند .افزون
بر این ،کاربران در هزاران گروه و شبکه
اجتماعی می توانند به راحتی موضوعات
مورد عالقه و تخصصی خود را دنبال کنند.
و با سایر مخاطبان تعامل داشته باشند(.
دنیای اقثصاد) 1392 ،
شبکه های اجتماعی را میتوان از
جنبههای مختلف مورد کنکاش و ارزیابی
قرارداد ؛افراد زیادی در سرتاسر جهان ،از
آنها به عنوان وسیله ای برای بیان دیدگاه و
نظرات خود پیرامون مسائل مختلف استفاده
می کنند .این شبکه ها میتوانندتجربه
فعالیت مدنی را برای شهروندان به وجود
بیاورند .شهروندان سعی می کنند با اتصال
به آنها امکان اظهار نظر در مورد عرصه های

گوناگون زندگی را بدست آورند؛ به بیان
دیگر ،شبکه های اجتماعی عرصه ای را به
وجود آورده اند که فضای مناسبی برای ابراز
هویت گروه های محروم اجتماعی فراهم
می کنند .این عرصه عمومی نوین ،برای
گروه هایی که به دالیل مختلف ،از جمله
بُعد مکانی و محرومیت های دیگر ،نمی
توانند در عرصه عمومی مشارکت داشته
باشند ،حایز اهمیت است.
گسترش شبکه های نوین اجتماعی،
فضای مناسبی برای بیان هویت گروه
های پراکنده فراهم آورده است .اکنون
این اجتماعات این امکان را یافته اند که به
مدد ارتباطات ،هویت جمعی خود را تقویت
کنند .این امر به خصوص در کشور ما که
وسیع است و تنوع قومیتی گوناگون دارد،
می تواند مورد توجه قرار گیرد تا از طریق
آنها ،امکان تبادل فرهنگی میسرتر شود.
از مزیت های شبکه های اجتماعی،
امکان انتقال سریع اطالعات توسط آنهاست.
همچنین این امکان مردم را قادر می سازد
که در زندگی روزمره و حین انجام امور
روزانه و در هر موقعیتی امکان دریافت
اطالعات مورد نیاز را داشته باشند .افزون
بر این ،کاربران در هزاران گروه و شبکه
اجتماعی می توانند به راحتی موضوعات
مورد عالقه و تخصصی خود را دنبال کنند.
و با سایر مخاطبان تعامل داشته باشند(.
دنیای اقثصاد) 1392 ،
مفهوم و ویژگی های شبکه های
اجتماعی مجازی
امروزه فراگیری اینترنت و بکارگیری
فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی،
موجب تقویت فضای مجازی در کنار جهان
واقعی شده که این امر معادالت و الگوهای
ارتباطات سنتی ،تولید ،انتقال و مصرف
اطالعات را تغییر داده است .چنین فضایی
که به عنوان واقعیت مجازی یکپارچه ،در
نظر گرفته می شود ،از ویژگی هایی چون:
بی مکانی ،فرا زمان بودن ،تکنولوژیک بودن
محض ،عدم محدودیت به قوانین مدنی
متکی بر دولت  -ملت ها ،از معرفت شناسی
تغییر شکل یافته پسامدرن برخوردار بودن،
قابل دسترس بودن همزمان ،روی فضا
بودن و برخورداری از فضاهای فرهنگی،
اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی و نیز آزادی از
هویت بدنی و جنسی جدید برخوردار است.
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(,Myers(2000شبکه های اجتماعی
مجازی ،امروزه نقش بسیار مهمی در
خلق این فضای مجازی دارند .شبکه های
اجتماعی را می توان به دو دسته مجازی و
غیر مجازی تقسیم کرد .شبکه های مجازی
که بحث این نوشتار است ،در واقع شبکه
هایی هستند که توسط مجموعه ای از
افراد و گروه های به هم پیوسته ،در محیط
اجتماعی عمل می کنند .شبکه اجتماعی
مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی ،وب
سایت یا مجموعه ای از وب سایت هایی
است که به کاربران امکان می دهد ،عالقه
مندی ها ،افکار و فعالیت های خود را با
یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ به عبارت دیگر،
شبکه های اجتماعی پایگاه هایی هستند
که با استفاده از یک موتور جستجوگر و
افزودن امکاناتی مانند :چت ،پیام رسانی
الکترونیک ،انتقال تصویر و صدا و ،...امکان
ارتباط بیشتر کاربران را در قالب شبکه ای
از روابط فردی و گروهی فراهم می آورند
 .وبالگ ها ،فیس بوک ،توییتر ،یتویب و
پادکست ،از جمله شبکه های اجتماعی
مجازی هستند.
ويژگي هاي شبكه هاي اجتماعي
 .1دوستي :تعميق دوستي ها بين
مخاطبان با جنسیت مخالف  ،همكالسي ها
 ،همكاران  ،افراد همفکر و.........
 .2اعتماد  :قابليت اعتماد به شبكه هاي
اجتماعي بيش از وب سايتها است چون
اطالعات  ،فيلتر نشده و بدون دستکاری
منتقل مي شود  ،قدرت اعتماد به شاخص
بودن يا مشهور بودن فرد توليد كننده
اطالعات هم بستگي دارد
 .3حلقه هاي مخاطبان :به جاي
مخاطبان انبوه  ،حلقه هايي كوچك و بزرگ
از مخاطبان شكل مي گيرد.اين حلقه ها در
جاهايي با يكديگر همپوشاني دارد  .تاثير
گذاري هر شبكه بر هر حلقه به تناسب
تخصصي بودن يا گرايش خاص آن شبكه
است
 .4قدرت كندو سازي :قابيلت لينك
دهي  ،دنبال كردن ،عاليق مشترك يعني
كندوسازي
 .5استناد و تعميم :فيلم  ،عكس ،صدا
و متون اصلي رسانه ها  ،قابليت استناد و
تعميم را باال برده است  .شنيدن كي بود
مانند ديدن ؟
 .6ادغام فناوري ها :شبكه هاي اجتماعي
محصول ادغام فناوري هاي جديد وب 2
هستند ،آژاكس XML ،HTTPS،
،RSS
 .7پرستيژ :امروزه افراد ،مجريان
تلويزيون ،اساتيد دانشگاه ،دانشجويان،
روزنامه نگاران ،سياستمداران و هنرمندان

به جاي آدرس ايميل يا وب سايت يا وبالگ
 ،شناسه فيس بوك خود را اعالم مي كنند .
حتي برنامه هاي تلويزيوني نيز آدرس فيس
بوك دارند .
 .8گپ  :شبكه ها قابليت گپ يا همان
چت كردن را با خود به همراه دارند .
 .9نقد بي رحمانه  :شبكه هاي اجتماعي
فضاي تعاملي برای جسورترين افرادی است
كه سرشان درد مي كند و فعاليت در اين
شبكه ها را نوعي اقدام و حتي مبارزه مدني
مي دانند  .لذا از نقد بي رحمانه حاكميت
 ،سياستمداران و رسانه هاي رسمي ابايي
ندارند  .به همين جهت زبان آنها متفاوت با
ساير رسانه ها به نظر مي رسد .
 .10دنبال كردن ودنبال شدن  :فالو
شدن و فالو كردن افراد امري لذت بخش
است  .شما نيز دوست داريد دنبال شويد
.شخصي نگاري يا روزنگاري در وبالگها
بر همين اساس اتفاق افتاده است  .مانند
توئيتر
 .11باز انتشار :در محيط شبكه ها
به خصوص سايتهاي لينكدوني  ،خبرها
پااليش و انتخاب شده و باز انتشار مي
شوند .
 .12خرد جمعي  :همه چيز را همگان
دانند و همگان هنوز از زاده نشده اند
( حكيم بزرگمهر) اما در عصر شبكه ها
گویی همگان در حال زاده شدن است
 .در اين فضاها می توان گرايش عمومي
را سنجيد  .شبكه هاي اجتماعي بهترين
فضاي افكار سنجي هستنند .
 .13جهاني بودن ( مترجم گوگل) :
حذف مرزهاي زباني مهمترين اتفاقي است
كه در فضاي جديد وب اتفاق افتاده است .
 .14سرگرمي  :سرگرمي  ،ظنر  ،خنده
 ،شوخي  ،سركار گذاشتن  ،سوتي و گاف
گرفتن  ،كارهاي مونتاژي و فتوشاپي كردن
 ،دست انداختن سياستمداران  ،معما طرح
كردن از مزایای اين شبكه ها بشمار می
رود.
 .15سفارشي شدن  :هرزه گردي و
ولگردي در فضاي وب در حال حذف شدن
است شما محتوا را با استفاده از فيدها ،
خروجي ها و ريدرهاي آنالين و آفالين
سفارش مي دهيد.
 .16جستجو شدن  :از طريق تركيب
موتورهاي جستجوگر شما مي توانيد در
اين فضاها همزمان جستجو كنيد و جستجو
شويد .
 .17اطالع رساني و خبر رساني  :رسانه
هاي شهروندي ،شهروند-خبرنگاران  .از
سونامي تا رخدادهاي انتخاباتي را پوشش
اطالعاتی می دهند.
 .18رسانه نسل جوان  :نو بودن  ،خالق
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بودن و ابتكاري بودن باعث جذب جوانها به
اين پديده شده است
 .19رسانه جايگزين :در مقابل رسانه
هاي جريان اصلي ،نقش رسانه هاي
جايگزين را ايفا مي كنند.
 .20تركيب با موبايل  :اغلب اين فناوري
ها يا نسخه موبايل دارند  ،يا با استفاده از
موبايل قابل انتشار و دسترسي هستند .
مستندات محتوايي اين رسانه ها نيز توسط
موبايل توليد مي شود
 .21شفاف شدن بيش از گذشته :
کاربران گویی در خانه هاي شيشه اي
زندگي مي كنند و از كوچكترين رخدادها و
مسائل همديگر مطلع مي شوند .
-22ابتكار و خالقيت  :نوآوري در ذات
شبكه هاست  .ارتباطات افقي  ،پيشنهادهای
خالقه  ،طوفانهاي فكري مكرر و .....جملگی
در اين محيط اتفاق مي افتد
-23ساختار دمكراتيك  :رسانه هایی
مانند ويكي پديا  ،وبالگها  ،فرومها و ....
همه برابرند.
 .24قدرت سرمايه اجتماعي :مجموعه
معيني از ارزش هاي غير رسمي که در
ميان اعضاي گروه مشترک بوده و همکاري
را در ميان آنها بهبود مي بخشد
 .25تحرك اجتماعي  :جنبش های
اجتماعی با تحرک یا تجمع گروه هایی
از افراد متولد میشوند .این تحرک
( )mobilityاز یک سو به معنای
جابجایی جمعیت است و از سوی دیگر به
معنای سرعت یافتن ایده ها ،ارتباطات و
تماس هاست .در این شرایط افرادی که به
نظر می رسید ارتباط کمتری با همدیگر
داشته باشند یا پیوندی بین آنها به وجود
آید ،فرصت آن را خواهند یافت تا یکدیگر
را راهنمایی کند .تحرک جغرافیایی یا
جابجایی جمعیت امکان فرا تر رفتن از
محیط سنتی و قرار گرفتن در شرایط
جدیدی را مهیا خواهد کرد که در نهایت
ظرفیت افراد را افزایش می یابد.
 .26چند رسانه اي :استفاده از چند
رسانه اي ها در شبكه هاي اجتماعي ،
قابليت جديدي است كه قدرت اين نوع
رسانه ها را باال برده است  .فيلم  ،صوت ،
عكس  ،انيميشن  ،متن و گرافيك و لينك.

(فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شماره 2
و .)3

منابع:
 .1هنسون ،جریس ،اوما ( ، )1381تکنولوژی های
جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه  ،مترجم ؛
داود حیدری  ،تهران  :انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات
رسانه  ،چاپ سوم.
 .2مومنی  ،هوشنگ ( ، )1380مدیریت فناوری های
اطالعات و ارتباطات  ،تهران  :مرکز نشر دانشگاهی .

17

علم انساب در تاریخ . . .

مقدمه
قبل از پيامبر گرامي اسالم صلي ّ
الل
عليه وآله ،نسب شناسي در ميان اعراب
براي شناخت قبايل رايج بود ،ولي در
زمان صدر اسالم و پس از آن ،با افزايش
ذريه پيامبر صلي ّ
الل عليه وآله و اهميت
ويژه اين خاندان ،نسب شناسي خانواده
پيامبر صلي ّ
الل عليه وآله از اهميت
خاصي برخوردار شد.

18

 سير تاريخي پيدايش و تطورعلم انساب

تعريف علم انساب و جايگاه نسب
شناسي سادات
به طور کلي ،موضوع علم انساب از
تعيين نسب مردم و روش هاي بررسي و
تحقيق آن سخن مي گويد و هدف آن،
پيشگيري از خطا در تعيين نسب اشخاص
است و چون علم انساب ،مبناي شرعي،
عرفي و اجتماعي بعضي از مسايل مهم
محسوب می شود ،لذا از پيامبر گرامي
اسالم صلي ّ
الل عليه وآله و ائمه اطهار
عليهم السالم روايات متعدد و سفارشات
بسياري در مورد اهميت پرداختن به علم
نسب شناسي وجود دارد.
رسول گرامي اسالم صلي ّ
الل عليه وآله
مي فرمايند« :تعلموا من انسابکم ما تصلون
ارحامکم» .پيامبر گرامي اسالم صلي
ّ
الل عليه وآله در اين روايت به فراگيري
نسب شناسي تأکيد مي فرمايند و آن را
منشأ صله ارحام ميدانند .و هم چنين
پيامبر اکرم صلي ّ
الل عليه وآله در روايت
ديگري نیز بر لزوم فراگيري نسب شناسي
سفارش مي فرمايند و صله رحم را مبتني
بر يادگيري اين علم مي دانند و بيان مي
فرمايند« :صله رحم مايه محبت در خاندان
ها مي شود ،ثروت انسان را فراوان مي کند
و موجب طول عمر مي شود».
شيخ طوسي هم در کتاب «امالي»
به اسناد خود از امام رضا عليه السالم از
پدران معصوم خود از رسول گرامي اسالم
صلي ّ
الل عليه وآله روايت نموده که آن
حضرت فرمودند« :کل نسب و صهر منقطع
يوم القيامة سترا من ّ
الل عليه االنسبي و
سببي»؛ يعني تمام نسل ها تا دامنه قيامت
قطع مي شوند ،مگر نسل پربرکت ايشان تا
روز قيامت ماندگار است؛ و لذا ما مي بينيم
روزبه روز ،نسل مبارک آن حضرات فراوان
تر و مقصود خداوند از آيه« :انا اعطيناک
الکوثر» آشکارتر مي شود.
در اهميت نسب شناسي ،با مراجعه
به سيره ائمه اطهار عليهم السالم مي
بينيم ،که حضرت علي عليه السالم پس از
شهادت همسر گرامي شان ،حضرت فاطمه

(بخش اول)

زهرا سالم ّ
الل عليها ،در انتخاب همسر،
به برادرشان عقيل ،که از نسب شناسان
زمان خود بوده ،مي فرمايند :همسري براي
من انتخاب کن که از خاندانی شريف و
از شجاعان عرب باشند و عقيل پس از
بررسي هاي الزم ،بانوي مجلله و مکرمه،
يعني حضرت ام البنين سالم ّ
الل عليها را
پيشنهاد مي دهد و از همين خانم ،فرزند
بزرگواري مانند حضرت ابوالفضل العباس
سالم ّ
الل عليه و برادران گراميشان به دنيا
آمدند.
از سوي ديگر ،خداوند در آيه شريفه:
قل الأسألکم عليه اجرا اال المودة في
القربي ،به مؤدت اهل بيت پيامبر گرامي
اسالم صلي ّ
الل عليه وآله سفارش کرده که
مؤدت به اين خاندان ،مستلزم شناخت آنها
و شناخت اين خاندان نیاز به آشنايي با علم
انساب دارد.
اولين کسي که در علم انساب سادات،
کتاب نوشت ،يحيي نسابه ،فرزند حسن
ّ
عبيدالل اعرج ابن حسين
بن جعفر بن
اصغرابن امام زين العابدين عليه السالم بود
که سلسله خاندان اهل بيت عليهم السالم
را از آغاز تا زمان خود ثبت کرد.
ذريه سادات حسني وحسینی
ذريه سادات حسني از دو فرزند امام
حسن مجتبي عليه السالم ،يعني حسن
بن حسن (حسن مثني) و زيد بن حسن
هستند .حسن مثني ،داماد حضرت امام
حسين عليه السالم است که از همسرش
(حضرت فاطمه بنت حسين) سه فرزند
ّ
عبدالل محض ،ابراهيم عمر
به نام هاي:
و حسن مثلث داشته از اينها داراي نسل
هستند و همچنين از دو فرزند ديگرش به
نام هاي داوود و جعفر نيز نسل دارد.
زيدبن حسن ،که فرزند دوم امام حسن
مجتبي عليه السالم است .از طريق يکي
از فرزندانش به نام حسن امير ادامه نسل
يافت و نسل حسن امير نيز از طريق شش
فرزندش به نام هاي :قاسم ،علي ،اسماعيل،
ابراهيم ،اسحاق و زيد تداوم يافت که از هر
کدام از اين شش فرزند ،نسل هاي فراوان
به وجود آمده است.
به موازات سادات حسني ،سادات
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حسيني قرار دارند که به طور کامل از نسل
حضرت امام زين العابدين عليه السالم
هستند .امام زين العابدين عليه السالم
ّ
عبدالل
شش فرزند به نام هاي« :زيد،
باهر ،عمراشرف ،حسين اصغر ،علي اصغر
و محمدباقر» داشته که اکنون از اين شش
فرزند بزرگوار ،نسل هاي گسترش يافته اي
وجود دارند.
زيد شهيد ،که از سه فرزندش به نام
هاي« :حسين ،عيسي و محمد» نسل هاي
ّ
عبدالل باهر برادر تني امام
فراواني دارد؛
محمد باقر عليه السالم است؛ حسين اصغر
ّ
«عبيدالل
که از دو فرزندش به نام هاي
اعرج و حسن» ،نسل هاي بسيار فراواني
دارد.نسل امام محمدباقر عليه السالم نيز
تمامی سادات «صادقي ،موسوي ،رضوي و
نقوي» دربرمی گیرد.
در برهه هایی از تاريخ شاهديم که
سادات بر ضد حکومت هاي وقت قيام مي
کنند؛ براي مثال ،در زمان منصور دوانقي
عباسي ،سادات حسني همچون محمد
ّ
عبدالل محض) در مدينه
نفس زکيه(فرزند
و برادرش ابراهيم باخمرا در بصره قيام مي
کنند که بعضي از اين قيام ها به شکست
منجر مي شود و در نتيجه ،رهبران اين
قيام به سرزمين هاي ديگر رفته و در آن
سرزمين ها سلسله اي را تشکيل مي دهند.
ّ
عبدالل محض ،پس از
مثال ادريس بن
شکست قيام حسين «شهيد فخ» به مغرب
مي رود و در آن جا سلسله حکومت ادراسه
را تشکيل مي دهد و نسل فراواني در آن
سرزمين از همين ادريس بوجود مي آيد و
برادر ديگرش ،يحيي به ديلم و طبرستان
مي رود و در شمال ايران ذريه سادات را
مستقر مي سازد که امروزه نسل بزرگی از
سادات ،در آن سرزمين دیده می شود.
در اوايل غيبت صغري ،طبق توافقاتي
که ميان حکام وقت و بزرگان سادات
صورت گرفت ،امتيازي به سادات داده
شد که به تأسيس دارالنقابه ها انجاميد.
در اين دارالنقابه ها ،نقيب النقابي از طرف
حکومت مرکزي تعين مي شد که او براي
هر شهر نقيبي مشخص مي کرد.
در اين دارالنقابه ها ،پرونده هاي
خاصي براي سادات با عنوان «جريده»
ثبت مي شد .اين دارانقابه ها که تا اواسط
حکومت صفويه وجود داشت ،بهترين جا
براي حفظ انساب سادات بود ،اما متأسفانه
از اواسط دوران صفويه برچيده شدند و
خلل بزرگي در انساب سادات بوجود آمد
و پس از آن ،مرکز خاصي براي ضبط و
حفظ نسل سادات و کيان آنها وجود
نداشت ،هر چند اين دارالنقابه ها در برخي
از کشورهاي اسالمي وجود دارد.

علماي بزرگ نسب شناسي در هر
زماني براي حفظ سلسله سادات از گزند
حوادث ،اقدام به تأليف کتب انساب کردند
که هم اکنون بخشی از محتوای آنها در
دسترس است.
علمای نسب شناسی
علما در طول تاريخ با تالش خستگي
ناپذيري که انجام داده اند ،باني اقدامات
مهمي براي سادات شدند و با زحمات
فراواني که کشيده اند ،اين علم را در طول
تاريخ از صدر اسالم تاکنون بازسازي و از
آن پاسداري کرده اند و کتاب هاي فراواني
هم در اين زمينه تأليف کرده و با تشکيل
مراکزي درصدد حفظ سلسله نسب سادات
برآمده اند.
ّ
آيةالل العظمي مرعشي نجفي
مرحوم
قدس سره مقام ويژه اي در اين زمينه
داشتند؛ ايشان اين علم را بازسازي و
احيا کردند ،کتاب هاي خطي فراوان و
ارزشمندي در اين مورد از کشورهاي
مختلف جهان جمع آوري و براي استفاده
همگان ،اکثر آنها را چاپ و منتشر کردند.
ايشان همين طور کتاب هاي ارزشمندي
مانند «مشجرات ال الرسول» را با قلم
خودشان نوشتند و تعليقات فراواني هم
بر کتاب «عمدةالطالب» زده اند ،که اکنون
در پنج جلد آماده چاپ است و در واقع با
جمع آوري مهمترين مصادر و منابع نسب
شناسي که حدود  40جلد آن فعال به چاپ
رسيده ،حياتي دوباره به اين علم بخشيدند.
ارتباط علم نسب شناسي با علم
فقه
فقه اسالمي براي سادات ،احکام ويژه
اي دارد؛ براي مثال ،بر اساس آن صدقات
واجب (مانند زکات فطره) غير سيدها بر
سادات حرام است و لذا حضرت زينب
سالم ّ
الل عليها در هنگام ورود به شهر
کوفه ،وقتي ديدند که خاندان عصمت و
طهارت عليهم السالم ،مورد ترحم کوفيان
قرار گرفته اند و کوفيان به کودکان آنها
خرما و ...مي دهند ،با این عمل مخالفت
کردند و فرمودند« :الصدقة علينا محرمة».
در مسئله عادت زنانه نيز که فقهاي
عظام فرموده اند :زن قرشيه (يعني سيده)
تا شصت سال عادت ماهانه حساب مي
کند ،ولي زن غيرقريشه (يعني غيرسيده)
تا پنجاه سال عادت ماهانه حساب مي
کند ،شناختن سادات و جايگاه علم نسب
شناسي آشکار مي شود؛ هر چند اين دو
مسئله مورد اختالف فقها بوده و جاي بحث
دارد.
همچنين در مسئله سيادت از طرف
مادر هم که بين سيدمرتضي و ساير فقها
اختالف است ،مشهور فقها گفته اند :سيد
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بر کسي اطالق مي شود که از طرف پدر
به يکي از ائمه معصومين عليهم السالم
منسوب شود ،ولي کسي که فقط از طرف
مادر به يکي از ائمه معصومين عليهم
السالم برسد ،سيد معنوي است و احکام
فقهي سيادت بر او اجرا نمي شود.
نسب شناسي و جايگاه اجتماعي
سادات
از آنجا که سادات از زمان پيامبر اکرم
صلي ّ
الل عليه وآله و ائمه اطهار عليهم
السالم ،طبق دستورات ايشان از جايگاه
ويژه اي برخوردار بودند ،ضرورت داشت
که در جامعه هم از ديگران تشخيص
داده شوند و اين موارد نيازمند علم نسب
شناسي بود .البته ضرورت تشخیص سادات
در جامعه ،سابقه تاريخي دارد که به چند
نمونه آن اشاره مي شود:
 .1پوشيدن عمامه سياه براي عالمان
سيد و پوشيدن شال سبز براي عوامان آنها؛
چنان چه در روايات داريم که پيامبر اکرم
صلي ّ
الل عليه وآله در روز عيدغدير ،عمامه
سياه بر سر مبارک حضرت علي عليه
السالم گذاشته اند و هم چنين در روايات
آمده است :هنگامي که پيامبر اکرم صلي
ّ
الل عليه وآله حضرت علي عليه السالم
را به غزوات و جنگ ها مي فرستادند،
عمامه سياه بر سر مبارک آن حضرت مي
گذاشتند.
 .2وجوب احترام به سادات و اکرام آنها
که اکرام و تعظيم سادات ،در واقع اکرام و
تعظيم پيامبر اکرم صلي ّ
الل عليه وآله و
خاندان عصمت عليهم السالم است.
 .3قيام (بلندشدن) براي سادات در
مجالس ،چنان چه از پيامبر صلي ّ
الل عليه
وآله روايت شده« :اليقوم احد الحد اال
للحسن و الحسين و ذريتها».
 .4برگزاري مراسم عيدغدير ،که همه
طبقات و اقشار مردم در چنين روزي به
خانه سادات مي روند و نسبت به سادات،
ابراز محبت و خرسندي مي کنند .نسبت
به جايگاه اجتماعي سادات ،موارد فراواني
وجود دارد ،که به همين چند مورد بسنده
مي کنم.

ادامه دارد . . .
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استرس و نگرانی در جوانان ( . . .بخش اول)

استرس و نگرانی از مشکالت
متداول در بین افراد جامعه است و
از نظر آماری جایگاه باالیی دارند.
سبک زندگی ماشینی ،تغذیه ،شرایط
و محیط نامناسب زندگی و کاری ،عدم
آگاهی و توانایی برای کنترل شرایط،
عوامل وراثتی ،و صدها مورد دیگر ،
جملگی زمینه بروز استرس و نگرانی
را فراهم میکنند.
بدون تردید «ناکامی» وضعیتی
است که مانع رسیدن فرد به اهداف
شخصی می شود ،و اشخاص مختلف
واکنشهای گوناگونی در قبال آن از
خود نشان می دهند که نشاندهنده
وضعیت و ساختار روانی و شخصیتی
آنهاست .استرس نیرویی است
که شرایط روانی افراد را دگرگون
می کند .به عبارت دیگر نیروها و
فشارهای روانی و اجتماعی وقتی
به شکل رخدادها یا موقعیتهای
خاص ،تعادل شخص را بر هم میزنند،
استرس نامیده میشوند.
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هیجانها پاسخ های رفتاری خودمختار
و هورمونی هستند و میتوانند اثرات
زیانباری روی سالمت افراد داشته باشند.
فشارهای روانی انواع مختلفی دارند که
اضطراب و ناکامی را هم دربر میگیرند.
اضطراب نوعی فشار روانی است که با
ناکامی ارتباط زیادی دارد .البته اضطراب
مالیم میتواند انگیزهای برای پیشبرد
کارهای آینده باشد .افراد جوان بیشتر دچار
اضطراب میشوند .آنها غالبا نسبت به آینده
نامطمئن هستند و این امر باعث میشود
که اکثرا از نظر روانی ترسو و محتاط باشند.
ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف
میشود و همانگونه که گفته شد ،واکنش
های گوناگونی که افراد در برابر آن از خود
نشان می دهند از وضعیت و ساختار روانی
و شخصیتی آنان سرچشمه میگیرد.
بنظر میرسد تمامی اشکال استرس با
شّ دت گوناگون آسیب زننده نباشند؛ بلکه
سطح بهینهای از آن برای ایجاد انگیزه در
انسان مفید است .اگر استرس از سطح
مناسب فراتر رود آنگاه آسیبزننده و
نگرانکننده خواهد بود( .سیوارد) ۲۰۰۶ ،
مدت و
شدتّ ،
از این رو بر مبنای ّ
پیامدهای آن ،نوعی طبقه بندی از استرس
ارائه شده است:
استرس خوب :موجب ایجاد انگیزه و
تجدید قوای فرد میشود و ما برای انجام
کارهای روزمره و همچنین پیشرفت در
زندگی به آن نیاز داریم.
ّ
استرس خنثی :اطالعات یا تحریک
حسی که برای فرد بدون اهمیت یا فاقد
ّ
نتیجۀ خاص است .مانند شنیدن خبر وقوع
زلزله در منطقه ای ناشناخته
استرس بد :تفسیر منفی و نامطلوب از
یک رویداد واقعی و یا تص ّوری است که
فرد آن را تهدید کننده ارزیابی میکند و
میتواند منجر به احساس مداوم ترس و
عصبانیت شود . .این حس ناخوشایند را
عموماً «استرس» مینامند.
استرس حاد :استرسی که شدید و
مدت است.
ناگهانی ا ّما کوتاه ّ
شدت استرس
به
مزمن:
استرس
ّ
مدت زمان زیادی احساس
حاد نیست ا ّما ّ

میشود (.سیوارد) ۲۰۰۶ ،
واکنش مثبت افراد به استرس
 .۱می دانند استرس موقتی است.
 .۲می کوشند با به حداقل رساندن
استرسها بر توان خود برای برخورد با آن
بیفزایند.
 .۳قواعد جدیدی وضع می کنند.
 .۴بی آنکه خود را ناکام بدانند وجود
میزانی از آن را در زندگی طبیعی میدانند.
واکنش منفی افراد به استرس
 .۱از اینکه استرس دارند ،احساس گناه
و ترس می کنند.
 .۲به جای یافتن راه حل ،آن را فرافکنی
کرده و دیگران را مقصر می دانند.
 .۳تسلیم استرس می شوند.
 .۴پس از تجربه و انفعال در برابر آن،
ضعیفتر عمل میکنند.
عوامل استرس زا عبارتند از:
آلودگی صوتی ،آلودگی زیست محیطی،
زندگی ماشینی ،تراکم جمعیت و  ...که
در نهایت به ایجاد احساس فشار و تنش در
افراد منتهی میشوند و ثبات روانی فرد را
به هم میریزند  .با این حال عوامل استرس
زا برای یک فرد ممکن است برای فرد دیگر
تاثیر مشابه نداشته باشد .زیرا افراد مختلف
دارای تجارب قبلی متفاوت و ساختار روانی
گوناگون هستند.
بطور کلی در منابع مختلف از سه
الگوی هیجانی نام برده میشود که عبارتند
از :خشم ،ترس و اضطراب
 .۱خشم :پاسخ فوری موجود زنده به
استرس و ناکامی است و اگر با احساسات
منفی دیگری مانند حسد و کینه همراه
باشد قدرت آسیب رسانی پیدا میکند .این
واکنشها عمدتا برای حفظ امنیت شخص
صورت میگیرد.
 .۲ترس :موقعیتها و شرایط خاصی
موجب بروز احساس ترس و وحشت
میشود .ترس در نهایت اجتناب و
کنارهگیری از سوژه ترسآور را به دنبال
دارد .بدیهی است که افراد مختلف در
برابر آن واکنشهای متفاوتی از خود نشان
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میدهند.
 .۳اضطراب :احساس تهدید موجب
اضطراب میشود .اضطراب عبارت است از:
ترس و تشویش در غیاب خطر واقعی
چه عواملی باعث ایجاد استرس در
جوانان میشود؟
فشار محیطی
فشارهای محیطی ،اگر چه نه همیشه،
می تواند موجد اثرهای منفی در کارکرد
معمولی فرد در زمان خاص و تداوم آن
حتی پس از اتمام تنش و درگیری باشد.
بنظر میرسد که ارتباط پیچیدهای بین
عوامل استرسزای مادی و انطباق ذهنی و
عاطفی افراد وجود دارد.
فشارهای محیطی در جوانان اثرهای
گوناگونی دارد که عبارتند از :آزردگی مداوم،
فشار روانی ،آشفتگی خواب ،اضطراب،
شکایات جسمی و عصبی ،کاهش کارکرد
تحصیلی ،عدم تحمل در برابر ناکامی و
افزایش فشار خون .هنگامی که تمایل جوان
به سوی هدفی باشد و در راه رسیدن به
آن با مانعی برخورد کند ،باکاهش ظرفیت
سازگاری فرد ،فشار روحی و استرس ایجاد
میشود .منابع ایجاد فشار و تنش همچنین
میتواند انواع محرومیتهای خارجی یا
داخلی باشد .به عبارت دیگر ناکامیها و
تعارضها فارغ از علت و نحوه پدید آمدن
آنها به دلیل ایجاد اختالل روانی و رفتاری
به بروز احساس استرس منتهی میشوند.
به طور کلی میتوان گفت همه مسائل و
مشکالتی که خواسته و ناخواسته در زندگی
انسانها بوجود می آیند ،نوعی فشار روانی
محسوب می شوند.
اغلب استرسهای جوانان چون شکست
تحصیلی و شغلی یا بسیاری از بیماریهای
جسمی و روانی قابل پیشگیری هستند با
این حال برخی از شرایط و موقعیتها از
حیطه اراده و خواست انسانها خارج است
مانند مرگ نزدیکان ،حوادث طبیعی و . ...
مهمترین عاملی که در هر موقعیت نوع
و شدت استرس را تعیین میکند زاویه نگاه
فرد به آن و میزان اهمیتی است که برای
آن اتفاق قائل میشود .بنظر میرسد هر
چه تعداد موقعیتهای استرسزا بیشتر و
فشار و تنش موجود در آن تداوم داشته
باشد ،وضعیت روحی فرد تزلزل بیشتری
پیدا میکند و در معرض آسیبهای روحی
و روانی قرار میگیرد.
استرسهای درازمدت ممکن است به
ایجاد اختاللهای جسمی مانند زخمها و

امراض گوارشی ،بیماریهای قلبی و فشار
خون منجر شود .کسانی که در برابر فشار
روانی مقاوم هستند ،رویدادهای زندگی را
مدیریت و تالش میکنند تا با مسائل و
مشکالت زندگی تا اندازهای که امکانپذیر
است ،مقابله کنند .نوع نگاه و نحوه ارزیابی
فرد از خود از یکسو و میزان تعلق اجتماعی
او به گروههای دیگر از جمله خانواده ،
شبکه دوستان و  .....بر قدرت توانایی او
برای کنترل موقعیت استرسزا و پذیرش
آن به عنوان یک واقعیت موثر است.
روشهای مدیریت استرس
پذیرش
معموالً به دو صورت با استرس روبرو
میشویم :
 .1به صورت مستقیم
 .2به صورت دفاعی
روشهای مستقیم مستلزم توجه
شخص به ابعاد واقعی موقعیت استرسزا
و بکارگیری امکانات رفتاری و شناختی
موجود برای مدیریت آن است که بطور
مختصر به آنها اشاره شد،یکی از مهمترین
راههای مقابله با استرس و فشار روانی توکل
بر خدا و سپردن امور به قدرت الیزال الهی
است که میتواند آرامش و ثبات روانی را
برای ما به ارمغان بیاورد.
ايمان به خدا ،اصليترين و اساسيترين
نیروی حياتبخش و زيربناي تمامی افكار
و انديشههایی است كه الزمة آن معرفت و
شناخت مفاهیم دینی است مانند ايمان به
آخرت که به معناي جاودانه بودن انسان و
بازگشت او به سوي خداست؛ عمل صالح که
به مجموع كارهاي خوب ،خير ،مفيد ،ارزنده
و اخالقي اطالق ميشود؛ بخشش يا انفاق
که به منزله بخشیدن از اموال و دارائیهای
منقول و غیرمنقول به نیازمندان است و
جزو اعمال صالح محسوب میشود.
بطوركلي ،آموزههاي دینی جنبه مثبت
رویدادها و حوادث را القاء میکنند و در
ایجاد روحیه قوی موثر هستند.

«الزاروس» و «فولکمن» روانشناسانی
که در حوزه مقابله با استرس مطالعه
کردهاند ،معتقدند که نوع تعبیر و تفسیر
رویدادهاي استرسزا از واقعیت رویدادها
مهمتر است  .این تعبیر و تفسیر عبارت
است از ادراك تهدیدها ،خطرات و
چالشهاي بالقوه و این امر که قدرت
کنترل و مدیریت آن برای فرد تا چه اندازه
است که در نهایت توانایی ما را در پذیرش
و سازش با استرس مشخص میکند .مث ً
ال از
دست دادن شغل ممکن است براي فردي
که مهارت دیگر و یا فرصت بازگشت مجدد
به کار را ندارد ،بسیار استرسزا باشد ،در
حالی که براي فرد دیگری که مهارتهای
شغلی متعدد دارد و از روحیه یادگیری و
آموزشپذیری بیشتری برخوردار است،
فقط در حد کمی استرسزا باشد.

ادامه دارد ...

با اتخاذ روشهای زیر میتوان در شرایط
سخت و استرسزا به آرامش رسید:
 .1توكل و استعانت به نيرو و قدرت
اليزال الهي در تمامی امور
 .2صبر ،شكيبايي ،مقاومت و استقامت
در برابر مشكالت ،مصائب و سختيها
 .3اطمينان خاطر و آرامش روحي از
اينكه خير و مصلحتي در همه امور وجود
دارد
 .4ياري خداوند و رحمت و كفايت الهي
 .5گشايش و فرج در امور پس از
سختيها توسط خداوند
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معرفی منابع کارآفرینی
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کتاب “وسواسی باشید یا معمولی باقی بمانید”

این کتاب توسط  Grant Cardoneتحت عنوان  Be Obsessed Or Be Averageمنتشر
شده است .نویسنده کتاب بر این باور است که اکثر افراد برای معمولی بودن تالش میکنند
و این کتاب مخالف انتخاب «معمولی بودن» است .او توصیه میکند که باید از متوسط بودن
خارج شوید ،اهداف دیوانهواری برای خود درنظر بگیرید و هر روز به فکر رسیدن به آنها
باشید.
محتوای کتاب بسیار روان و حاوی اطالعات فوقالعاده باارزشی برای کارآفرینان است و
مطالعه آن باعث میشود تا برای سالهای پیش رو برنامه داشته باشید و آنها را بیهوده
هدر ندهید .
کتاب فوق را «هدی كماليان» به زبان فارسی ترجمه و انتشارات آدینه منتشر کرده است.

کتاب “رضایت مندی در کسبوکار :یک راه برای سود ،اشتیاق و هدف”

این کتاب توسط  ،Tony Hsiehکارآفرین بزرگ نوشته شده است و به عنوان پرفروشترین
کتاب سال آمریکا در سال  ۲۰۱۰انتخاب شده است.
نویسنده که مدیر عامل شرکت  Zapposهم هست در این کتاب  ،چشم انداز متفاوت خود
را برای نوع دیگری از فرهنگ سازمانی ارائه میدهد .او تجربیات کاری خود را براى رسيدن
به فروش بيش از يك ميليارد دالر در كمتر از ده سال را بیان میکند .شما به کمک این کتاب
میتوانید توازن صحيح سود ،اشتياق و هدف را در تجارت و زندگى بسنجيد.
کتاب فوق در زمره کتابهای شرح خاطرات و زندگی افراد موفق قرار دارد و در آن نویسنده
ن موفقیتها ،شکستها ،فرصتها و تهدیدهای شغلی و حرفهای خود میپردازد .او
به بیا 
همچنین برای خواننده عالقمند پیشنهادها و راهکارهای کاربردی ارائه میدهد تا با استفاده
از آنها به موفقیت و رضایتمندی در همه ابعاد زندگی برسد .مطالعه این کتاب به همه
عالقمندان حوزه کارآفرینی ،تجارت و کسبوکار و مدیران سازمانها توصیه میشود.
کتاب توسط فاطمه علیبابایی ترجمه و در انتشارات فرهنگ و تمدن منتشر شده است.
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کتاب “موج سوم :دیدگاه کارآفرین در آینده”

این کتاب توسط  Steve Caseتحت عنوان The Third Wave: An Entrepreneur’s
 Vision of the Futureنوشته شده و نویسنده در آن برای دستیابی به آیندهایی بهتر ،نقشه
راه ارائه میدهد و مدعی است که این برنامه قادر است به یک کارآفرین در درک تغییرات
تکنولوژی که منجر به تغییر در وضعیت اقتصاد و جهان میشود ،کمک کند.

