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ساختار اجتماعی است و قدمتی چند هزار ساله دارد و آنچه
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تاثیرگذار است .تمامی فرهنگ ها با حرکتی تدریجی تغییر می
کنند و موجب تحوالت عمیق تری در الیه های زیرین جامعه

مانند ارزش ها و عقاید می شوند .تنوع طلبی ،ابداع و نوآوری از

خصوصیات نوجویی فرهنگی است و در تغییرات جامعه ،عامل

موثری تلقی میشوند.

ثروت در جامعه ،نتایج فرهنگی ویژه ای را در پی خواهد داشت

که قابل تأمل و بررسی است.

مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران با توجه به این

ضرورت از سال ها پیش براساس رسالت و ماموریت خود(تالش
در جهت توسعه و ارتقاء آموزش های مبتنی بر حوزه فرهنگ و

فرهنگ و اقتصاد می توان گفت :اوالً رفتار های پایدار انسانی

مرتبط با این حوزه ،ایجاد کانون کارآفرینی ،ارائه مشاور های

موضوعات فرهنگی با ساختار اقتصادی است .در خصوص رابطه
حاصل و متاثر از فرهنگ است ،ثانی ًا فعالیت های اقتصادی از
جمله رفتار های انسانی است بشمار می آیند و ثالثا این رفتارها
مبتنی بر فرهنگاند .بنابراین هر وضعیت خاص اقتصادی نتیجه
رفتار ویژهای است که مختص آن جامعه است و در نهایت

توسعه اقتصادی هر جامعه وضعیت فرهنگی خاص خود را می

طلبد.

موثری بردارد .جهت دهی آموزش های مقطع دار و کوتاه مدت

تخصصی در این حوزه ،برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط،
ارائه مطالب و ایده های جدید در قالب ماهنامه نگاه نو دانش،

سایت و کانال های تلگرام مرکز و  ....از جمله اقدام انجام شده
در این زمینه بشمار می آیند.

در آخرین اقدام با پیگیری های انجام شده ،این مرکز

موفق شده تا از هیئت نظارت بر مطبوعات کشور پروانه

پیشرفت و توسعه ،حاصل نوع نگرش به عالم است و بدون

انتشار فصلنامه علمی «کارآفرینی فرهنگی» را دریافت کند.

و نگرشهای توسعه مدار ،نیازمند وجود فرهنگی مناسب برای

ارجمند را با انجمن های علمی و فرهنگی این حوزه و نیز با

ایجاد این نگرش خاص،توسعه یا پیشرفتی امکانپذیرنمیشود

توسعه است .بی توجهی یا کم توجهی به ساختار فرهنگی ،روند

(این ماهنامه با همکاری انجمن های علمی  -دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران منتشر می گردد).

این حوزه بسیار اساسی و مهم می تواند تاثیر بسیار مخربی بر

ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

گسترش کارآفرینی نیز به عنوان عامل ایجاد اشتغال و تولید

یکی از دغدغه های اصلی در این حوزه ارتباط مضامین و

شماره مجوز97/09/08/100 :

صاحب امتیاز :مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
مدیرمسئول :محمد علی آشتیانی نژاد
سر دبیر :محسن علینی
هیأت تحریریه :علي ابراهيمي ،علی اشرف حامدی اغول بیک ،زهرا صبوری ،الهه اله دادی
ویراستار :مریم بیژنی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست :زهرا صبوری
همکاران این شماره :سعید بیرانوند ،مریم همتی آهویی ،سید علی شهربانویی ،مجتبی پیروی ،زهرا ناطق شریف ،فریبا ابوالقاسمی ،فرهاد آذرنک
عکس جلد :محمد علی آشتیانی نژاد
عکاسان این شماره -- :
چاپ :مرکز چاپ فرهنگ

جدید ارزشی و نوآورانه در سطوح اجتماعی و اقتصادی است.

هنر) کوشیده تا در زمینه کارآفرینی فرهنگی و هنری گام های

توسعه را با ناکامی مواجه می سازد .بررسی های انجام شده در

ماهنامه نگاه نو دانش

بنابراین ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه مستلزم

بسیاری از جوامع در حال توسعه ،نشان می دهند که غفلت از

برنامه های توسعه داشته باشد زیرا فرهنگ و عناصر فرهنگی
زیر بنای هر نوع تفکر اقتصادی و توسعه را تشکیل می دهند و

باور ها و عقاید و ارزش های فرهنگی هر جامعه ،سمت و سوی

مسیر توسعه را مشخص می سازند.

از سوی دیگر ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ نیز قابل

تأمل است .کارآفرینی کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پیشرفت

بشر در عصر مدرنیته تلقی می شود و به معنای فرآیند تأسیس
و یا توسعه کسب و کار بر مبنای فکر یا ایده نو است .کارآفرینی

این فصلنامه می تواند زمینه تعامل دانشجویان و مدرسان

سایر صاحبنظران و خبرگان حوزه فرهنگ و هنر فراهم کند.
امید است با انتشار مقاالت علمی ،پژوهشی و مطالعاتی در این

فصلنامه بتوانیم بخشی از تالش های محققان و پژوهشگران
این حوزه مهم و میان رشته ای را برای استفاده عالقمندان

منعکس کنیم .هیئت تحریریه فصلنامه علمی کارآفرینی

فرهنگی از استادان ارجمند ،دانشجویان گرامی و همه محققان
و پژوهشگران عرصه فرهنگ و هنر دعوت میکند در ارائه هر

چه بهتر این نشریه همراه ما باشند.

موفق و پیروز باشید.

آرش کمانگیر
(بخش پایانی)

چکیده
منظومۀ «آرش کمانگیر» اثر سیاوش
کسرایی ،بازآفرینی یک حکایت ملی
است و میتوان این منظومه را از نخستین
اشعار حماسی در دورۀ معاصر دانست.
کسرایی جنبۀ حماسی این داستان را
نسبت به منابع تاریخی پیش از خود
پررنگ تر نشان داده و تالش کرده تا با
استفاده از تکنیک های زبانی مختلف،
عالوه بر سرگذشت آرش ،فضای سیاسی-
اجتماعی کشور را در دهه  30ترسیم
کند .یکی از قديميترين كتابهايي كه
به اسطوره آرش اشاره كردهاند ،كتاب
اوستاست هر چند که در دورههاي
مختلف تاريخ ايران از اين داستان به
نيكي ياد شده و بازآفرينيهاي متعددي از
آن در ادبيات فارسي صورت گرفته است.
منظوم ه آرش كمانگير سياوش كسرايي،
یکی از زیباترین نمونهها بشمار میرود.

مسبب بازتولید اين
اما شرايطي كه
ّ
اسطوره در شعر كسرايي است ،از دو عامل
ناشی میشود:
الف) كسرايي برخالف اخوان و  ...از
شـاعران اميـدوار بـه آينـدة ايران است،
ايراني كه نااميدي و يأس سر تاسر آن
را فراگرفته و كمتر كسي بـه آينـدة آن
دلخوش است .آرش در دورة باستان زماني
ظاهر ميشود كه يأس و نااميدي بر جامعـة
ايـران حكم فرماست و تمامي پهلوانان
ايران از مبارزه با افراسياب درماندهاند و در
چنبره سپاه قدرت او گرفتارند .ظهور آرش
كه قرار است تيـر را پرتـاب كنـد باعـث
اميـدواري و شـور وهيجان در ميان ايرانيان
ميشود .كسرايي نيز با در نظر گرفتن
عنصر اميدبخشي آرش كمان گير در ميان
ايرانيان ،اين اسطوره را موضوع اصلی شعر
خود قرار داده و منظومـة آرش كمان گير
را بر اساس آن سروده است .و چنانكه دكتر
خانلري در ايـن بـاره مـي نويـسد :
«برخالف آثار اكثر نويسندگان و شاعران
كه از مرگ و نااميدي حكايت ميكننـد،
در ايـن مجموعه اميدواري و شور و عشق
و تكاپوي زندگي حكم فرماست»(.همان:
)508
آرش كمانگير  ،اسطوره اميد و انتظار
است؛ اميـد بـه ظهـورمنجي و مصلح بزرگ
ملي ،تا با تيري که از تركش تدبير و ارادۀ
آهنـين او پرتاب میشود ،قلمـرو آزادي
ملت را تا آفاق دور آرماني گسترش
ورهايي ّ
دهد« .در ايـن منظومـه ،آمـال و آرزوهـاي
نـسلي سرگردان و شكست خورده و فريب
خورده تبلور يافته است كه خالي از هرگونه
اراده و انگيزۀ مبارزاتي ،در انتظار معجزه
اي شگرف نشسته است»( .روزبه:1383 ،
)368
ب) بدون ترديد يكي از اهداف كسرايي
از بازتولید ايـن اسـطوره ،انتقـاد از وضـعيت
جامعه و نااميدي حاكم بر آن است كه خـود
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را بـر روشـنفكـران و شـاعران نيـز،تحميل
كرده است .اما شاعر از بازتولید اين اسطوره
هدف ديگري نيـز دارد كـه بنظر میرسد
كـمتـرمورد توجه قرار گرفته است.
اغلب منتقد ان اين شعر را ،شعر
اميدواري و روحيه بخشي به ملتي ميدانند
كه پس از فروپاشي نهضت ملي ،به نااميدي
و يأس دچار شدها است؛ اما آرش كمانگير
عـالوه بـر دارا بودن خصلت اميدواري
و روحيه بخشي با خود نوعي اعتراض به
دخالت و نفوذ بيش از حد بيگانگان و تسلط
آنها بر اوضاع كشور را نيز به همراه دارد .
طبـق متـون كهـن ،در دورة باستان آرش
كمانگير زماني وارد عرصة كارزار ميشود كه
تورانيـان از مرزهای ايـران گذشته و خاك
این کشور را به تصرف در آورده اند و آرش
با پرتاب تير  -كه جان خـودرا به تمامی
پشتوانه قدرت آن قرار میدهد -آنها را به
مرزهاي خود باز مي گرداند و بر سيطرة
آنان بـر این مرز و بوم پايان ميدهد.
در دورة معاصر نيز كسرايي با توجه
بـه مقتـضيات زمـان دسـت بـه بازتولید
ايـن اسطوره مي زند .شاعر زماني اسطورة
آرش كمانگير را بـه كـار مـي گيـرد،
كـه گرچـه نيروهاي متفقين به اصطالح
از كشور خارج شدهاند ،اما نفـوذ و تـسلط
آنهـا بـر دولـت ايران كام ً
ال مشهود است.
آنها آشكارا به سياستهاي كشور جهـت
مـيدهنـد؛ چنانكـه يكي از داليل اصـلي
كودتـاي  28مـرداد  1332و شكـست
نهـضت ملـي ،برنامـههـا ونيرنگهاي دو
دولت آمريكا و انگليس بود .در اين دوره
آمريكا بـه شـكل فزاينـدهاي گوي رقابت
را از سایر کشورها ربود و بيشترين نفوذ را
بر دولت ايـران داشـت.
در حقيقت از ( 1332كه كودتـاي
سـازمان داده شـده از سـوي سـيا ،دولـت
منتخب و دمكراتيك محمد مصدق را
سرنگون كرد و محمدرضا پهلوي را برمسند
قدرت بازگرداند) تا سـال  1342دورة
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تحكـيم فزاينـدة دولـت پهلـوي و تـسلط
اياالت متحده بر ايران محسوب مي شود»
(وحدت )61 -2 :1382 ،و وضعيت حاکم
بر جامعه ،شاعر را به ياد روزگاران گذشته
مي اندازد و مقايسة اين دو برهة مشابه ،او را
به سرودن اين شعر وا مي دارد؛ زيرا جامعة
ايران يك بار ديگر در تسلط بيگانگان است
 .كسرايي با توجه به اين شرايط مي سـرايد
(بـا توجـه بـه محـدود بـودن صفحات
مقاله ،از مجموع اشعار منتخب ،فقط بخش
هاي اصلي تر آورده مي شود):
فصل ها فصل زمستان شد ،صحنة
گلگشت ها گم شد ،نشستن در شبستان،
در شبستان هاي خاموشي ،مي تراويد از
گل انديشه ها عطر فراموشي.
ترس بود و بال هاي مرگ؛
كس نمي جنبيد ،چون بر شاخه برگ
از برگ.
سنگر آزادگان خاموش؛ خيمه گاه
دشمنان پرجوش.
مرزهاي ملك ،همچو سرحدات دامن
گستر انديشه ،بي سامان.
برج هاي شهر،
همچو باورهاي دل ،بشكسته و ويران.
دشمنان بگذشته از سرحد و از باور...
هيچ سينه كينه اي در بر نمي اندوخت.
هيچ دل مهري نمي ورزيد.
هيچ كس دستي به سويِ كس نمي
آورد.
هيچ كس در رويِ ديگر كس نمي
خنديد.
باغ هاي آرزو بي برگ؛ آسمان اشك
ها پربار.
گرمروآزادگان در بند؛ روسپي نامردمان
در كار ( ...کسرایی)80 ،1384:
چنين به نظر مي رسد كه سياوش
كسرايي با سرودن این منظومه ،درآرزوي
آرشي است كه بتواند ماية ات ّكا و تكيهگاه
مردم سرزمين او باشد و ایرانیان با اميد به
او از نااميدي و يأسي كه گرفتار آن شده
بودند ،رها شوند و به انتقاد از وضـع موجود
بپردازند؛ تا بدين وسيله به تسلط و نفوذ
نيروهاي بيگانه بر امور مملكـت پايـان داده
شود  .ناگفته پيداست كه اين «آرش» نيز
بايد مانند آرش كمانگير دور ة باستان ،
جان خود را فدا كند تا مردم و سرزمينش
نجات یابند .چنان كـه راوي از زبـان خـود
آرش ميگويد:
در اين ميدان،

درين پيكار هستي سوز بي سامان،
پري از جان ببايد تا فرو ننشيند از پرواز.
و اين گونه نيز مي شود:
شامگاهان،
راه جوياني كه مي جستند آرش را به
روي قله ها ،پيگير ،بازگرديدند،
بي نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بی تیر
آری آری جان خود در تیر کرد آرش
کار صدها صدهزاران تيغة شمشير كرد
آرش (همان.)83 :
نتيجه
پيوند ميان اسطوره و ادبيات به روزگاران
بسيار دور باز ميگردد .اين ارتباط امروزه
نيز وجود دارد چنان كه بسياري از شاعران،
با در نظر گرفتن شرايط زمانة خود دست
به اسطورهپردازي زده و بدينوسيله بر غناي
شعر خود افـزوده و باعـث مانـدگاري آن
شدهاند .اما نکتۀ قابل توجه اين است كه
شاعران اين اسطورهها را به دليل تطبیق
نداشتن كامل زمينههاي شكلگيري آنها
با عصر حاضر ،گاهي دگرگون میکنند و
گاه نيـز بـا الهام از اساطير كهن ،دست
به اسطوره سازي ميزننـد .نيمـا ،شـاملو،
اخـوان ،شـفيعي كدكني و  ...از اين گروه
شاعراناند.
سياوش كسرايي نيز شاعري است
كه اسطورهها در شعر او جايگاه ويـژهاي
دارنـد و برخي از چهرههاي اساطيري
و داسـتانهـاي اسـطوره اي در شـعر او
ديـده مـي شـوند .
روي هم رفته اسطوره ها در شعر او به
اشكال زير به كار گرفته شدهاند :
الف) بازتولید اسطورههاي كهن بدون
تغيير در شكل و كاركرد
ب) بازتولید اين اسطوره ها با تغيير در
شكل و كاركرد آنها
ج) اسطوره سازي از شخصيتهاي
تاريخي
نكتة مهم اين است كه ساخت امروزی
اسطورهها و اسطوره سازي در اشعار
كسرايي ،ارتباط عيني با تفكر و نگرش
اجتماعي شاعر دارد؛ چراكه هدف از
بازتولید و سـاختن اسـطوره در اشعار او،
توجه به اجتماع ،اتحاد تودة مردم و به
حركـت در آوردن آنـان اسـت كـه با جهان
بيني شاعر ارتباط تنگاتنگي دارد.
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5

رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی،
تفاوت ها وشباهت ها

رسانه در زبان فارسی واژ ه نسبت ًا
جدیدی محسوب میشود که گاه به معنای
مفرد و گاه به معنای جمع بکار میرود،
این کلمه ترجمه واژه) Mediumرسانه) و
نیز ( Mediaرسانهها) است  ,همانطور
که مشخص است ،ماموریت رسانه،
رساندن است ،رساندن حرفها  ،پیامها و
دیدگاههای ما به فرد یا افراد دیگر.مستقل
از تاریخچه این واژه ،امروزه معموالً آنچه
به عنوان رسانه در گفتگوها و مقاالت و
نوشتهها مورد استفاده قرار میگیرد ،به
رسانه های ارتباطی (Communication
 )Mediaاشاره میکند.

6

تعریف رسانه
با توجه به اینکه واژه رسانه به شکل
وسیعی در نوشتهها و گفتگوهای روزمره بکار
میرود ،الزم است ابتدا چند تعریف از آن برای
رسیدن به درک مشترک از این مفهوم مطرح
شوند .شاید مطالع ه چند جمله از فصل اول
کتاب «موضوعات کلیدی در نظریه رسانهها»
نوشتهی دن الفی ( )Dan Laughyبه درک
بهتر ما از این واژه کمک کند.وی میگوید که
برای تعریف رسانه میشود به فهرستی شامل
تلویزیون ،فیلم ،رادیو ،روزنامه و اینترنت فکر
کرد .اما چنین فهرستی ،ویژگی مشترک
عنوانهای خود را به سادگی آشکار نمیکند.
شاید راهحل این باشد که رسانه را به صورت
تکنولوژیهایی که پیامها را به مخاطبانی در
نقاط مختلف منطقه ،کشور و حتی جهان
منتقل میکنند ،تعریف کنیم.اما این ،تنها
تعریف رسانه نیست و نویسندگان و متفکران
مختلف ،تعریفهای بسیار متنوعی را ارائه
دادهاند .به عنوان مثال ،رسانه ،صنعتی است
که محصوالت و خدمات اطالعاتی و سرگرمی
را تولید کرده و میفروش یا هر ابزار ،روش
و وسیلهای که برای ارتباط بکار رود ،رسانه
است .رسانه یعنی هر نوع ابزار ارتباط انبوه
مانند تلویزیون ،رادیو ،مجلهها و روزنامهها.
بنظر میرسد که تعریف و توصیفی از رسانه
که مورد توافق همگان باشد ،وجود ندارد و
شما هم میتوانید بسته به نیاز و نگاه خود،
مفهوم متفاوتی از رسانه را در ذهنتان تصور
کنید.اما فراموش نکنید که حداقل سه مولفه
در تعریف رسانه وجود دارد که همه ،کمابیش
به آن توجه داشتهاند.
رسانه با ابزار رسانهای چه تفاوتی
دارد؟
معموالً در گفتگوها و نوشتهها ،دو اصطالح
رسانه و ابزار رسانهای به صورت مترادف بکار
میروند.
این کار ،نادرست نیست و حتی در
متنهای تخصصی هم رواج دارد .اما حتی
اگر این دو کلمه را به جای هم بکار میبریم،
مهم است که در ذهن خود ،به تفاوت میان
آن دو توجه داشته باشیم.روزنامه ،میکروفن،
شبکه های اجتماعی ،رادیو و تلویزیون،
همگی ابزارهای رسانهای هستند و میتوانند

نقش بستر ارتباطی را ایفا کنند.اما رسانه
زمانی شکل میگیرد که پیام یا محتوا نیز
وجود داشته و ضمناً مخاطبانی هم در انتظار
دریافت آن باشند.از آنجا که در دنیای امروز،
ابزارهای رسانهای بسیار سادهتر ،سریعتر و
ارزانتر از گذشته در اختیار ما قرار میگیرند،
افراد بسیاری به اشتباه فکر میکنند دسترسی
به رسانه نیز به همان سادگی است.در حالی
که ساختن رسانه بر پایهی ابزارهای رسانهای،
کاری دشوار است و به تالش و تجربه و
تخصص نیاز دارد .داشتن یک وبسایت،
یک صفحه شخصی در شبکههای اجتماعی،
انتشار پادکست (رادیوی اینترنتی) ،مجله یا
کتاب ،به خودی خود به معنای شکلگیری
یک رسانه نیست.
منظور از رسانه های جمعی یا رسانه
های گروهی چیست؟
مثال زدن برای رسانه جمعی سادهتر از
ن است .مث ً
ال همه میدانیم
تعریف کردن آ 
که کتاب ،روزنامه ،رادیو و تلویزیون،
نمونههای رسانه جمعی محسوب میشوند.
اما این رسانهها چه ویژگیهایی داشتهاند
که به عنوان رسانه جمعی یا رسانه گروهی
شناخته میشوند؟سادهترین تعریف رسانه
جمعی چیزی شبیه این است رسانه انبوه
یا رسانه گروهی یا رسانه جمعی ( Mass
 )Mediaبه رسانههایی گفته میشوند که
فرستنده به وسیل ه آنها میتواند پیام خود را
به تعداد زیادی از مخاطبان و در سطحی
وسیع برساند.
رسانه انبوه دو ویژگی کلیدی دارد:
ارتباط ( One-to-Many) OMCیک
فرستنده با تعداد زیادی مخاطب
ارتباط یک سویه (Uni-directional
 )Communicationفقط از سمت فرستنده
به گیرنده
تقریباً همه قبول دارند که یک ایستگاه
رادیویی با چند صد هزار نفر مخاطب ،مصداق
رسانه جمعی است؛ اما کسی نگفته که آیا یک
پادکست با  200نفر مخاطب را هم میتوانیم
رسانه جمعی بدانیم یا نه؟ در مورد ارتباط
یکسویه هم میتواند ابهامهایی وجود داشته
باشد .به عنوان مثال ،میتوان گفت که ارتباط
یکسویه در دنیای فعلی تقریباً وجود ندارد و
حتی رادیو و تلویزیون هم با نامه و پیامک و
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ایمیل ،از مخاطبان خود بازخورد میگیرند.
اما در اینجا هم ،باید به برداشت ُعرفی از
ارتباط دو سویه رضایت دهیم .بینندگان هنوز
معتقدند که به «تماشای» تلویزیون مینشینند
و کسی نمیگوید که میخواهد به «گفتگو» یا
«تعامل» با تلویزیون اقدام کند.
دستهبندی هفتگانه رسانه های جمعی
گاهی اوقات این دستهبندی برای رسانههای
ارتباط جمعی مطرح میشود:
• کتاب و مجالت (و سایر رسانههای مبتنی
بر صنعت چاپ)
• صفحه گرامافون  ،نوار کاست و بعدها
CD
• سینما
• رادیو
• تلویزیون
• اینترنت
• موبایل
تقسیمبندی فوق دارای پشتوانه علمی
جدی نیست .خصوصاً اینکه باید به خاطر
داشته باشیم ابزاری مثل موبایل ،هنگامی که
برای بازاریابی پیامکی ()SMS Marketing
استفاده میشود ،رسانه جمعی است؛ اما وقتی
برای حضور در شبکه های اجتماعی از آن
استفاده میکنیم ،دیگر نمیتوان آن را مصداق
رسانه جمعی دانست.با این حال ،طبقهبندی
فوق همچنان میتواند مفید و الهامبخش باشد
و تا حدی ،گستر ه فضای رسانههای جمعی را
ترسیم کند.
رسانه های اجتماعی چه هستند؟
با توسعه فناوری اطالعات شکل دیگری از
رسانه های ارتباطی بوجود آمدند که با رسانه
های جمعی( )Mass Mediaتفاوت دارند.
رسانههایی که امروزه به عنوان رسانه های
اجتماعی یا Social Mediaشناخته میشوند.
ویژگی رسانههای اجتماعی این است
که زمینه ارتباط دو سویه را میان فرستنده
و مخاطب فراهم میکنند .در این رسانهها،
ِ
سمت رابطه ،قدرت و تسلط
همچنان یک
بیشتری دارد (فرستنده) اما طرف دوم هم ،به
علت زیرساخت موجود ،خود را در تعامل دو
سویه با او میبیند.
در اینجا الزم است که به تفاوت رسانه های
اجتماعی و شبکه های اجتماعی توجه داشته
باشید.
با وجودی که ممکن است رسانه های
اجتماعی و شبکه های اجتماعی هر دو از یک
ابزار رسانهای مث ً
ال موبایل یا کامپیوتر استفاده
کنند ،اما نباید آنها را با هم اشتباه بگیریم.
هدف رسانه اجتماعی ارتباط دوسویه بین
صاحب رسانه و مخاطب رسانه است.اما در

شبکه اجتماعی ،هدف اصلی ایجاد ارتباط میان
مخاطبان یا مشتریان یا افرادی است که همگی
در یک سطح از قدرت و اختیار قرار میگیرند.
رسانه های نوین
در دوران معاصر رسانههای نوین (New
 )mediaشامل شبکههای اجتماعی عمومی
از جمله فیسبوک ،توییتر و گوگل پالس و
شبکههای اجتماعی تخصصی نظیر Linkdin
میشوند.
رسانههای جدید ویژگیهایی دارند مثال
بر خالف رسانههای الکترونیک ،مثل رادیو
یا تلویزیون ،بر بستر اینترنت و در مواردی،
ماهوارهها شکل میگیرند و در این فضا ،به
کاربران خود خدمات میدهند .برای استفاده از
آنها ،عم ً
ال باید امکانات زیرساختی موجود باشد؛
چه سختافزاری و چه نرمافزاری  .نسلهای
بعدی اینترنت که امروزه از آنها به عنوان وب ،1
وب  ،2وب  3یا وب مفهومی یاد میشود ،همگی
بر بستر اینترنت کارایی دارند.
سختافزارهای جدید مانند تلفنهای همراه
هوشمند  ،تبلتها و سایر ابزارهای همراه ،تقریباً
بدون اینترنت بیمعنا هستند و اگرچه یک سری
امکانات را بدون اتصال به اینترنت در اختیار
صاحبان خود قرار میدهند ،اما اساساً با اینترنت
معنا پیدا میکنند .به هر حال ،همه رسانههای
نوین ( )New mediaبر بستر اینترنت معنادار
میشوند .اینترنت نسلهای مختلفی را پشت
سر گذاشته است؛ از سایتهای اینترنتی و
سرویسهایی مثل ایمیل و سایر خدمات
گ
الکترونیک تا نسلهای بعدی آنها مانند وبال 
تا شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک ،توییتر و
گوگل پالس و شبکههای اجتماعی تخصصی
نظیر  .Linkdinشبکه اجتماعی فیس بوک با
یک میلیارد کاربر اعالم کرده که برگزاری جام
جهانی  2014در برزیل به بزرگترین رویداد در
شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.به گفته
فیس بوک ،بیش از  350میلیون کاربر این
شبکه اجتماعی در سراسر جهان در فعالیتهای
مرتبط با جام جهانی از جمله ارسال نظر ،الیک،
پست و غیره مشارکت داشتهاند که تاکنون
بیسابقه بوده است.امروز مشارکت در اقدامات
خیرخواهانه بسیار آسانتر شده چرا که افراد
می توانند به کمک فناوری و تنها با یک کلیک
در راهی که بدان عالقه و باور دارند ،با دیگران
سهیم باشند .این امر با توجه به اقبال گسترده
نسل جدید از اینترنت ،بسیار کارگشا بوده و به
ویژه در موفقیت شکل نوین تبلیغات خدمات
عمومی ،نقش مهمی ایفا میکند.
شبکه های اجتماعی
مفهوم شبکه اجتماعی نخستین بار درسال
1940توسط براون استفاده شد و سپس
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در اواسط دهه بار دیگر توسط بات و بارنز
بکار گرفته شد .شبکه های اجتماعی برمحور
عالقه،ارزش،ایدئولوژی ونوستالژی مشترک
شکل می گیرند .در واقع از تعامل یک به یک
شروع و به ظرفیت بزرگ جمعیتی واثرگذاری
جهانی ختم میشوند .به عبارت دیگر این
اجتماعات انسانی هستندکه از سطح عمل
حضوری وزمینی یه سطح عمل مجازی توسعه
یافتهاند.
شبکه های اجتماعی مجازی
شبکه های اجتماعی مجازی از قبیل فیس
بوک ،در عین حال که محیطی تلقی میشوند
که در آنها افراد دوستان جدیدی پیدا می کنند
و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات
زندگی شان قرار می دهند ،مکان هایی برای
تبادل نظر نیز بشمار میروند که در آنها جوانان،
عقاید ونظرات خود را به اشتراک میگذارند .این
قابلیت ،که یک جوان بتواند با جوانان دیگر،
در سایر کشورهای جهان ،ارتباط برقرار کند،
باعث می شود تا شبکه های اجتماعی مجازی،
به مکانی برای معرفی ایده های جدید ،وبحث
و تبادل نظر پیرامون آنها ،تبدیل شود .استفاده
از سرویس های ارائه شده توسط شبکه های
اجتماعی روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا
میکند .هم اکنون سایت های شبکه های
اجتماعی ،بعد از پرتال های بزرگی مثل یاهو
و یا موتور های جستجو مثل گوگل،تبدیل به
پراستفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند.

منابع:

 .1خزایی ،ا ،.خزایی ،س .و زمانیان ،ا .)1394( .شبکه

های اجتماعی و آموزش و پرورش .مجموعه مقاالت کنفرانس
ملی در شبکههای اجتماعی مجازی .یک بستر برای آموزش و
یادگیری .تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .2دراستیکل ،فیلپ ون (« ،)1382ارزیابی مشارکتی
ارتباطات روستایی ،رهیافتی جدید در تحقیقات و طراحی
ارتباطات برای برنامه ها و راهبردهای توسعه» ،ترجمه ابراهیم
مردانی بلداچی ،وزات جهاد سازندگی.
 .3زارعی زوارکی ،ا .و قربانی ،ح .)1394( .تأثیر شبکههای
اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان.
فناوری آموزش و یادگیری.23-36 ،3.
 .4صبوری ،ح .و آذرگون ،ن .)1392( .تأثیر شبکه های
اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (مورد
مطالعه :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی) .مجله مطالعات
رسانه.20-1 ،21 .
 .5ضیایی پرور ،حمید و عقیلی ،سید وحید،)1388( ،
بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان کاربران
ایرانی ،فصلنامه رسانه ،سال بیستم ،شماره  ،4شماره پیاپی .80
 .6لشکریان ،ف .و روشن ،م )1391( .رفتار و عملیات
روانی در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک (با تکیه بر عوامل
و منابع پنهان) .پژوهشهای حفاظتی و امنیتی.140-125 .4 .

7

ارزیابی اثرات تجربیات قبلی بر قصد کارآفرینانه
(بخش پایانی)

دانش کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه
برای رفع این نقیصه ،با استفاده از
 TPBبه بررسی اثرات دانش کارافرینانه
بر قصد کارآفرینانه می پردازیم .در فرایند
مفهومی سازی اولیه در مورد نظریه رفتار
برنامه ریزی شده ،دانش افراد به عنوان
بخشی از فاکتورهای پس زمینه در نظر
گرفته شده که در قالب بخشی از متغیرهای
ادراکی در مدل ( PAو SNو ) PBCنشان
داده میشود .بهرغم این موضوع ،محققان
به بررسی ماهیت پیچیدگی و چندبعدی
دانش پرداخته و پیشنهاد میکنند که
آن را در قالب یک فاکتور جداگانه مورد
بررسی قرار دهیم& 2010:Sommer( .
 )Haugبنابراین هرچند که دانش فردی به
عنوان یک عامل مهم در توسعه ی نظری
 TPBحضور دارد ،اما قادر به تاثیرگذاری
مستقیم بر قصد رفتاری نیست.

()1 2011:Kautonen & 1991:Ajzen

بلکه به کمک متغیرهای مختلف مدل (PA
و SNو ) PBCموثر خواهد بود .در واقع
نکته مورد بررسی دریافت پاسخ برای
این سئوال است که آیا اثرات مستقیم
یا غیر مستقیم دانش کارآفرینانه بر
توسعه قصد کارآفرینانه ملموس است؟
و چه نوع ماهیتی دارد ،مثبت یا منفی؟
اجزای مختلف دانش کارآفرینانه ،تا حدی
نشانگر اثرات مثبت بر قصد کارآفرینانه
هستند )2009:Roxas( .و ماهیت تجربی
دانش آن متکی بر این فرض است که
تبدیل تجربی به دانش ،متاثر از پیامدها
ِ
مثبت رویدادهای قبلی
و خروجی های
است )2005:Politis (.در نتیجه ،اعتماد و
اطمینان افراد در انجام وظایفی که به قصد
و نیت خود نسبت میدهند ،متاثر از عوامل
مورد بررسی است)1993:Krueger ( .
اثرات مشابهی را میتوان برای احساسات
افراد و رابطه آنها با قصد کارآفرینانه در
نظر گرفت)2009:Cardon ( .
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نگرش های فردی ،هنجارهای اجتماعی
و کنترل رفتاری ادراک شده و قصد
کارآفرینانه
در نظر گرفتن عوامل اثرگذار بر قصد افراد
بر اساس مدل ( )1991:TPB Ajzenدر
چارچوب نظری ،از این سوال ناشی میشود که
آیا دانش کارآفرینانه اثر واسطه ای دارد ؟ و اگر
پاسخ مثبت است ،چگونه می تواند بر توسعه قصد
کارآفرینانه ،تاثیرگذار باشد؟ پژوهشهای متعدد و
مطالعات تطبیقی مختلفی در این زمینه صورت
گرفته است )2000:Kruege( .تا امکان
ارائه یک تحلیل کالن (2013:Schlaegel
&  )Koenigفراهم و روابط میان
متغیرهای مدل نیز به خوبی ارزیابی شود( .
)2006:Guerrero
هرچند بر اساس تحقیقات قبلی بر این نکته
تاکید میشود که  SNاحتماالً رابطه معناداری
با  EIندارد)Chen & 2009:Linan( ،
ولی ما درصدد هستیم که این رابطه خاص را
بازبینی و مدل مورد بحث را در سایه عناصر
مختلف و اهداف پژوهشی جدید بررسی کنیم.
هرچند که تحقیقات قدیمی به نمونه های
آماری دانشجویان برای ارزیابی روابط میان پیش
نیازها و قصدها و رفتار کارآفرینانه متکی بودند،
( )2013:Vinogradovاما در پژوهشهای
جدید مشخصات متفاوتی از افراد به منظور
افزایش کیفیت جامعه آماری ،بکار برده میشود.
دانش کارآفرینانه ،نگرش و کارآفرینی
در تحقیقات قبلی مشاهده شد که نه سطوح
باالی تحصیلی و نه تجربیات کاری طوالنی ،به طور
مستقیم باعث افزایش قصد کارآفرینانه نمیشوند.
)Walstad
(& 1998:Kourilsky
در هر صورت ،بنظر میرسد که متغیری به
عنوان واسطه ارتباط میان تجربه ،دانش و قصد
کارآفرینانه وجود دارد)2013:Kautonen( .
در وضعیت مشخص برخی از محققان مطرح
میکنند که افراد قادرند در مورد کارآفرینی
ترجیحات متفاوتی داشته باشند و بدینوسیله
مدلهای الگو یا مراجع خود را شناسایی کرده
و از آنها پیروی کنند .این امر نشان میدهد که
جذابیت یک سری رفتارهای خاص برای بعضی
از افراد  ،متأثر از دانش آنها نسبت به پاداش
های درونی یا بیرونی است2005:Fayolle( .
&  )2013:Kautonenروی هم رفته دانش
خاص نسبت به یک رفتار ،باعث میشود که ما
درک بهتری در مورد پاداشهای بالقوه داشته
باشیم و بعضی گزاره های شناختی را نسبت به

رفتار مذکور مطرح کنیم 2006:Fayolle( .؛
)2009:Roxas
دانش کارآفرینانه و هنجارهای اجتماعی
مطالعه دانش کارآفرینانه و هنجارهای
اجتماعی ،یک چالش دوجانبه محسوب
میشود .تحقیقات قدیمی تالش کردهاند که
از رابطه مفهومی میان هنجارهای اجتماعی
ادراک شده و قصد کارآفرینانه پشتیبانی کنند.
( )&Chen 2009:Linanانتظار می رود
که بخشی از این ارتباط ضعیف و حتی مشکالت
مربوط به اندازه گیری تجربی آن ،از نمونه
های آماری مورد استفاده محققان ناشی شوند.
( )Koenig & 2013:Schlaegelدرواقع
افرادی که دارای اثرات محدود اجتماعی هستند و
صرفا نسبت به محیط های تحصیلی خود اشراف
دارند ،برای نمونه آماری انتخاب شده اند .از
سوی دیگر  ،اطالعات ما نسبت به ارتباط میان
دانش افراد و نگرش آنان نسبت به ارزش های
اجتماعی نیز محدود است)2009:Roxas( .
بهرغم فقدان پژوهشهای گسترده در این حوزه،
تحقیقات قدیمی حاکی از آن است که اجتماعی
شدن در کنار سایرین و محیطهای کاری ،باعث
اطالعاتی ادراک شده
ایجاد یک محیط هنجاری
ِ
می شود )2009:Kautonen( .و اگر ارتباطی
بین تجربیات مثبت افراد به هنگام انجام دادن
فعالیت های آموزشی ِ کارآفرینانه وجود داشته
باشد ،آنگاه انتظار میرود که ادراک اجتماعی افراد
نیز نسبت به رفتارهای کارآفرینانه ،مثبت باشد.
دانش کارافرینانه و کنترل رفتاری ادراک
شده
تحقیقات قبلی نسبت به نمونه های آماری
جوان ،موکد اثرات مثبت آموزش های کارآفرینانه
بر کنترل رفتاری ادراک شده دانشجویان هستند.
 Kennedy & )2003:Peterman؛
 )2014:Baeبنابرشواهد موجود ،اکتساب دانش
ِ صریح و شفاف نسبت به رفتارهای کارآفرینانه،
به طور مثبت بر نگرش افراد پیرامون ویژگیهایی
مانند اعتماد به نفس  ،خودکفایی و کنترل
رفتاری تأثیرگذار خواهد بود2009:Linan ( .
&  )Chenهمچنین مؤلفه تجربه در دانش
کارآفرینی نیز این نکته را تایید میکند؛ درواقع
افرادی که تجربه مدیریت کسب و کارهای کوچک
را داشتهاند هم احساس میکنند که از سطوح
باالتر خودکفایی و کنترل رفتاری ادراک شده
برخوردارند)Sequeira & 2007:Carr( .
بنابراین ،دانش کارآفرینانه – هم در فرم صریح
و هم ضمنی – ارتقاء دهنده ادراک افراد نسبت
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به امکان پذیر بودن رفتارهای کارآفرینانه است.
()Haug & 2010:Sommer
نمونه آماری
نمونه آماری از شرکتکنندگان ساکن منطقه
کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا تشکیل شده
است که دارای محیط کارآفرینانه ی خاصی
است ) 2005:Veciana( .درواقع پشتیبانی
از فعالیتهای کارآفرینانه یکی از سنتهای اصیل
این منطقه است )2006:Guerrero( .ضوابط
انتخاب افراد نیز شامل تجربه کاری قبلی و عالقه به
توسعه پروژههای کارآفرینانه بود .شرکت کنندگان
در اولین جلسه با هدف تحقیق آشنا و دادههای الزم
توسط پرسشنامه جمع آوری شدند .از بین  850نفر
از پاسخگویان 645 ،نفر در جلسه معرفی ِ مقدماتی
حضور داشتند و از بین  645پرسشنامه جمع آوری
شده 2014 ،؟؟؟؟ (عدد اشتباه است) مورد از آنها
غیر قابل استفاده 119 ،مورد دارای نواقص زیاد و 95
مورد نیز دارای نواقص محدود بودند .بنابراین نمونه
آماری نهایی شامل  431پرسشنامه یا  67درصد
پاسخگویی است.
مدل اندازه گیری
برای ارزیابی امکان سنجی و اعتبار دادههای
جمع آوری شده با کمک پرسشنامه ،از رهنمودهای
 )2001( Chandler & Lyonو ارزیابیهای
اولیه در مورد پرسشنامه )2009:EIQ Linan
& ( Chenاستفاده شد .اوالً  ،قابلیت اطمینان
امتیازات بدست آمده برای مقیاس اندازه گیری ،
با کمک آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد .دامنه
امتیازات بین 0/65تا  0/85قرار داشت که همگی
یا نزدیک به مقدار معیار (  )0/7و یا از آن بیشتر
بود که این امر به معنای سطح قابلیت اطمینانی
مشابه با تحقیقات قبلی مشابه بود .معیار دیگری که
به آن با عنوان سازگاری داخلی (قابلیت اطمینان
ترکیبی) اشاره میشود در قالب یک  PLSیا (
حداقل مربعات جزئی) نرمال در نظر گرفته شده است
که مقادیر عددی مربوط به آن نیز بزرگتر از 0/7
بوده و بنابراین ،قابلیت اطمینان کافی وجود دارد (
2003:Karahanna& Yi & 2000:Agarwal
&  )Davisدر جدول  2جزئیات بیشتری نسبت به
هر کدام از سازه ها و تحلیل قابلیت اطمینان ارائه
شده است(.خانم صبوری جدولی در متن وجود ندارد
لطفا به کسی که این مقاله را به شما داده تذکر
بدهید که حداقل نگاهی به مطلب بکند)
محدودیتهای پژوهش
تحقیق حاضر محدودیت های زیادی دارد .در
ابتدا ،دادههای بدست آمده از نمونه آماری ،مربوط
به افرادی میشد که دارای یک پس زمینه مشترک
جغرافیایی هستند و از بحران اقتصادی حاکم بر
منطقه رنج میبرند و بنابراین نگرش آنها نسبت به
کارآفرینی ،از شرایط زودگذر فعلی تاثیر میگیرد.
دوم ،این تحقیق ،معیار تجربی مورد استفاده برای
سنجش اثرات تجربیات قبلی بر دانش کارآفرینانه را
محدود میکند و بنابراین ،پیامدهای آن تنها نوع
خاصی از دانش را دربر میگیرد .این نکته که دانش
کارافرینانه قبلی دارای اثرات مثبت بر کنترل رفتاری

ادراک شده است ،نشانگر این مسئله است که افرادی
با دانش کارآفرینانه بیشتر ،احتماالً قصد کارافرینانه
ی باالتری نیز خواهند داشت .بهرغم این موضوع،
رابطه ضعیفتر موجود بین دانش کارآفرینانه و
نگرش فردی نسبت به رفتار کارآفرینانه ،مؤکد این
مسئله است که دانش کارآفرینانه – به عنوان یک
فاکتور و عامل مستقل – نمیتواند باعث جذابتر
شدن بخشی از مشاغل کارآفرینانه شود .بنابراین
آن دسته از راهبردهای ارتقای کارافرینی که مبتنی
بر فواید انجام دادن فعالیت های کارآفرینانه هستند،
برای افراد باتجربه ،مناسب خواهند بود.
نتایج تحقیق
نقطه تمرکز این پژوهش ،آشکار کردن اثرات
بالقوه دانش کارآفرینی بر ادراکات مربوط به رفتار
کارآفرینانه بود .هرچند که در مطالعات مختلف
روابط بین دانش فردی  ،رفتار و نگرش مرتبط با آن
هم بررسی شدند اما در تحقیق کنونی ،ما به دنبال
شواهد تجربی بیشتر برای ارزیابی ارتباط مذکور
بودیم)2009:Raxas( .
بر اساس نتایج بدست آمده ،الزم است این موضوع
مورد بررسی قرار گیرد که اثرات و روابط تشریح شده
در خصوص دانش کارآفرینانه ،با فاکتورهایی مانند
سطح تحصیالت یا تجربه کاری مشابهت دارند؟
تحقیقات قبلی از سن به عنوان متغیر کمکی برای
این بررسی استفاده و به نتایج جامعی هم دست پیدا
کرده اند )2013:Kautonen ( .بررسیهای انجام
شده در این پژوهش حاکی از آن است که اندازه
گیری دانش کارآفرینانه (  )EKدر نمونههای
آماری ،ارتباطی با سطح تحصیالت یا سن ندارد.
سرانجام اینکه نتایج تجربی این مطالعه ،نشانگر
ثبات ابزار ( )Chen & 2009:EIQ Linanبرای
اندازهگیری واریانس متغیر قصد کارآفرینانه در نمونه
های آماری غیر دانشجو ،است .بنابراین  ،مجددا ً نقاط
قوت  TPBمورد تأکید واقع شده و مدل اندازه گیری
کنونی برای انجام تحقیقات بعدی نیز مطلوب تلقی
میشود .همچنین این تحقیق اطالعاتی درخصوص
ارتباط مبهم بین هنجارهای اجتماعی ادراک شده
و قصد کارآفرینانه ( با  pکمتر از  ) 0/05فراهم
میکند .درواقع مدل اندازهگیری ما نمیتواند مؤکد
سطح معنادار آماری مناسب برای ارزیابی ارتباط بین
این دو متغیر باشد ( این در حالی است که در بعضی
از تحقیقات انجام شده ارتباط معنادار آماری قابل
مشاهده است) بنظر میرسدکه دلیل تفاوت مذکور
در نتایج دو تحقیق ،ناشی از ویژگیهای نمونههای
آماری انها باشد؛ درواقع افراد بالغتر و با تجربهتر در
مورد انتظارات اجتماعی مربوط به رفتارهای خود،
آگاهتر هستند.
بطور کلی نتایج تحقیق نشان میدهند که دانش
کارآفرینانه حاصل از تجربیات قبلی ،عنصری بسیار
مهم در پیش نیازهای قصد کارآفرینانه یعنی نگرش
فردی ،هنجار اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده
محسوب شده و محرک ویژگیهای کارآفرینانه
مجرب است؛ همچنین یافتههای پژوهش
افرا ِد
ّ
در افزایش درک ما نسبت به اثرات مثبت تجربه و
دانش بر نگرش های فردی ،هنجارهای اجتماعی و
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کنترل رفتاری ادراک شده ،تأثیرگذار بوده و نشان
می دهند که عوامل و فاکتورهای موجود در نظریه
ی  ، TPBمحرک های مهمی برای قصد کارآفرینانه
محسوب میشوند .درضمن نتایج مذکور در ایجاد
آگاهیهای منحصر به فرد نسبت به اثرات متمایز
دانش کارآفرینانه بر هرکدام از پیش نیاز های قصد
کارآفرینانه موثراند.
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Agent and Instrument
عامل و ابزار
• We can mention who or what performed the
action using by and a word or phrase
برای بیان اینکه چه کسی یا چه چیزی کاری را انجام داده است
 به همراه یک کلمه یا یک عبارتby با استفاده از
The new swimming pool has just been opened
by the mayor.
این استخر جدید اخیرا توسط شهردار افتتاح شده است
The parked car was hit by a lorry.
یک کامیون به این ماشین پارک شده کوبید
• The agent is not mentioned if it is unknown,
general, obvious or unimportant etc, but
is mentioned if the speaker wants to draw
attention to it.
عامل به دلیل ناشناخته و بدیهی بودن ویا عمومیت داشتن
شود ولی در صورتی که گوینده بخواهد آن را مشخصذکر نمی
.شودمطرح می،کند
I was told I wouldn’t need a visa
به من گفته شد که به ویزا نیازی ندارم
I was told by the Embassy that I wouldn’t
need a visa
ازطریق سفارت به من گفته شد که به ویزا نیازی ندارم
• We use “with” when something is used
deliberately for a purpose
 استفادهwith  از،وقتی عمدا و آگاهانه منظوری خاص داریم
.می کنیم
During the robbery, the manager was hit with
a baseball bat
مدیر را هنگام دزدی با چوب بیس بال زدند
Compare: Two passengers were hit by glass.
 دو مسافر تصادفی خوردند به شیشه:با این جمله مقاسه کنید
By shows that the action was accidental, not
deliberate.
 نشان می دهد که این عمل تصادفی بوده نه عمدیBy
Verbs with two objects
Verbs such as bring, give, lend, pass, pay,
promise, send, sell, show, tell can be made
passive in two ways:
افعالی همچون افعال باال را می توان به دو صورت به ساختار
:مجهول تبدیل کرد
They gave Sarah a prize.
به سارا جایزه دادند
1. Sarah was given a prize.
به سارا جایزه داده شد
2. A prize was given to Sarah.
جایزه ای به سارا داده شد
They sent me a letter
1.
2.

I was sent a letter

Verbs with object and complement
افعال با مفعول و متمم
Some verbs have an adjective or noun
phrase as a complement. When they are made
passive, the complement still follows the verb.
گیرند که به آن متممبرخی افعال صفت یا عبارت اسمی می
شوند نیز همچنان ازکه به مجهول تبدیل می زمانی.شودگفته می
.شودمتمم پس از فعل استفاده می
People consider her attractive.
مردم اون خانم رو جذاب می دونن
She is considered attractive.
از نظر مردم اون خانم جذابه
They
elected
Jim
class
representative.
اونا جیم رو نماینده کالس انتخاب کردند
Jim was elected class representative
جیم به عنوان نماینده کالس انتخاب شد
Verbs with prepositions
افعال همراه با حرف اضافه
When a prepositional verb is made passive,
the preposition goes at the end of the sentence
and has no object.
که فعل همراه با حرف اضافه به مجهول تبدیل می شودزمانی
حرف اضافه به انتهای جمله رفته و مفعول نخواهد داشت
Someone is looking after the children
The children are being looked after
 بچه ها دارن مراقبت.یکی داره از بچه ها مراقبت می کنه
.می شن
Someone shot at them
They were shot at
 به اونا شلیک شد.یکی به اونا شلیک کرد
Make
The passive forms of make are followed by
to-infinitive
 می آیدto  با مصدر باmake ساختار مجهول فعل
They made Helen write the test again
Helen was made to write the test again
. اونا هلن رو وادار کردند تا امتحان رو مجددا بنویسه
هلن مجبور شد تا امتحان رو دوباره بنویسه

نامه ای به من فرستادند

برام نامه ای ارسال شد
A letter was sent to me
نامه ای برای من ارسال شد

کاربرد زمان های مختلف در زبان انگلیسی

Passive
Passive forms
The basic formation is “be + past participle”.
All tenses and simple or continuous forms are
possible, but some are much more common
than others.
 است و تمامی زمانها اعم از ساده یاbe + pp ساختار پایه
هااستمراری را شامل می شود اما استفاده از آن در برخی زمان
.تر استمعمول
Present simple passive
The machines are controlled by computer.
زمان حال ساده (ساختار مجهول) ماشین ها به واسطه رایانه
.کنترل می شوند
Present continuous passive
The crime is being investigated.
زمان حال استمراری (ساختار مجهول) این جرم در حال
.پیگیری است
Will passive
The building will be completed next year.
زمان آینده (ساختار مجهول) این ساختمان سال آینده تکمیل
.خواهد شد
Past simple passive
The new school was opened by the mayor.
زمان گذشته ساده (ساختار مجهول) «مدرسه جدید توسط
.شهردار افتتاح شد
Past continuous passive
The man died while he was being taken to
hospital.
زمان گذشته استمراری (ساختار مجهول) این مرد درحال اعزام
.به بیمارستان فوت کرد
Present perfect passive
A thousand new books have been published
this month
زمان حال کامل (ساختار مجهول) هزار کتاب جدید این ماه
.چاپ شده است
Only transitive verbs (verbs with an object)
can be made passive. Some transitive verbs
cannot be made passive: become, fit, get, have,
lack, let, like, resemble, suit.
تنها افعال متعدی (افعالی که مفعول دارند) را می توان به
 برای برخی از افعال متعدی نمی توان.ساختار مجهول تبدیل کرد
.زمان مجهول ساخت همچون افعال باال

Why use passive?
چرا از ساختار مجهول استفاده کنیم؟
• To move important information to the
beginning of the sentence
برای قرار دادن اطالعات مهم در ابتدای جمله
The new swimming pool has just been
opened.
این استخر جدید تازه باز شده
• To be impersonal in a scientific or technical
proceses
برای یک پروسه فنی و علمی که غیر شخصی باشد
The plastic casings are produced in China.
روکش های پالستیکی در چین تولید می شوند
• When the performer of the action is general
(eg People) or obvious from the context, or
unimportant, or is intentionally not named.
که کننده کار از مردم عادی باشد یا متاثر از محیط و کمزمانی
.اهمیت باشد و یا عمدا نامگذاری نشده باشد
All pupils are taught computer skills
به تمامی شاگردان مهارت های استفاده از رایانه تدریس می
شود
The match has been canceled
این مسابقه کنسل شده است
The workers have been told that the factory
will close next week
به کارگران گفته شده که این کارخانه هفته آینده بسته می شود
(We can also use it + passive decide to show
an impersonal decision)
 ما همچنین می توانیم ازit + passive decide برای بیان
یک تصمیم غیر شخصی استفاده کنیم
It has been decided to close the factory
تصمیم گرفته شده تا کارخانه تعطیل شود
• Use of the passive is partly a matter of
choice, though some verbs may be used more
often in passive than active.
استفاده از ساختار مجهول تقریبا نوعی انتخاب است گرچه
شوند تا فرمبرخی از افعال اغلب به صورت مجهول استفاده می
.معلوم

... ادامه دارد
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هویت شرکتی و نظام های بصری/
تاریخچه طراحی لوگو و لوگوتایپ

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد علی اکبر صادقی

(بخش چهارم)

اکسپرسیونیسم آلمانی)۱۹0۵- ۱۹3۵( -
این سبک طراحی لوگو ،با دیدگاه احساسی و معنوی جهان
مطابقت دارد .طراحان در این سبک جدید ،نور را با خطوط زاویه
ای مستطیلی ،چهره های هندسی ،اشکال انتزاعی ،عناصر مذهبی و
فرهنگی در رنگ های سیاه و سفید کنار هم می چینند.

لوگو کمپانی
()VOLKSWAGEN
لوگوی کمپانی فولکس واگن در سال  1938در قالب نشانگر
دنده م ّعرف جبهه کارگری آلمان طراحی شد .این لوگوی مدرن ،با
رویکردی مینیمالیستی طراحی شده است.
عصر مدرن ( قرن 20و) 19
با گذر از عصر دکورهای سنگین ،جنبشی فلسفی شکل گرفت
که عالوه بر توسعه جوامع صنعتی مدرن که باعث رشد سریع
شهری شد ،تغییر پویایی نیز در صنعت طراحی لوگو ایجاد کرد.
شکل ظاهری و انعطاف پذیری بیشتر ،آغاز سبکی بود که بعدتر به
مینیمالیسم مشهور شد.
لوگو کمپانی
()ADIDAS
جنبش سوپرماستیزم()۱۹۱۵
این جنبش استفاده از تصاویر صنعتی را در طراحی لوگو و نشانه
رد کرد و نشان داد که عدم استفاده از تصاویر عالوه بر روحانی تر
کردن روح نشانه ها ،قدرت لوگو را برای تفسیر چندگانه باال می برد.
هنر چیدمان «دکو»  -سالم بر فن آوری( ) ۱۹25-۱۹40
هنر دکو ،سبک جدیدی از تلفیق طرحهای هنری سنتی با عناصر
مکانیکی و مواد است که میتواند یک محصول را با رنگهای روغنی،
شکلهای هندسی پررنگ و تزئینات شاد ایجاد کند .طراحی لوگو با
استفاده از این سبک ،لوکس ،پرزرق و برق ،انعطاف پذیر و همسو با
پیشرفت و تکنولوژی است.
لوگو کمپانی ()UPS
لوگو با شکلی ساده و ظریف که در
قالب یک نماد شکل گرفته است.
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تلفیق هنر و تبلیغ () ۱۹34-۱۹45
ویژگی اصلی آن واقعگرایی قهرمانانه است که جنبه تبلیغی
آن برجسته و حاصل روحیه سوسیالیستی مورد قبول رژیم های
کمونیستی بود و از ایده آلگرایی و نمادسازی چهرهها در آرم و رد
اندیشه مدرن در هنردفاع میکرد.

لوگو کمپانی
()AMERICAN AIRLINE
در طراحی این لوگو سبک واقع گرایی قهرمانانه بر اساس چهرهها
و نمادهای کالسیک و اساطیری استفاده شده و عناصر گرافیکی در
نهایت روحیه وفاداری و وظیفه شناسی را بین مردم رواج میدهد.
اواخر عصر مدرن  -ظهور سادگی () ۱۹45-۱۹70
در عصر مدرن روشی غیر تزئینی در طراحی لوگو ایجاد شد که
باعث سادگی آن می شد .سبک های طراحی مدرن با عناصر کالژ
تصویری و یا همپوشانی شکل ها ،یکپارچه سازی متن و تصویر را
ساده و دراماتیک می کرد.
لوگو کمپانی ()IBM
در سال  1956مدیر اجرایی شرکت بین المللی کسب و کار
ماشین آالت ( ) IBMلوگوی جدید را معرفی کرد .لوگوی ساده ،
قدرتمند و تاثیرگذاری که ثابت کرد که تایپوگرافی می تواند شگفت
انگیز باشد .از آن سال تا کنون شکل این لوگو و سادگی آن تغییری
نکرده است.
پست مدرن -قانون شکنی () ۱۹75-۱۹90
طراحان گرافیک دوره پست مدرنیسم عالقه خود را به تزئینات،
نشانه گذاری و عالم بصری بازتولیدکردند .در این دوره تاکید طراحان
بر پیشرفت مورد نقد قرار گرفت و بسیاری نظریه باهاوس(تثبیت
روابط بین طراحی و فنون صنعتی)را نقض کردند .کاراکترهای
طنزآلود ،ترکیب رنگ های عجیب و بافت های تصادفی از عناصر
تشکیل دهنده لوگو در این دوران است.
لوگوی
MTV Music Television
این لوگو بهترین نمونه از آغاز دوره پست مدرن است که به طور
مداوم در کنار برخی از محبوبترین لوگوها در سطح جهانی قرار
دارد .از سال  1981تا کنون کل طراحی لوگو به همان شکل اولیه
باقی مانده و تنها رنگ بندی آن در طول زمان تغییر کرده است.
ادامه دارد ...
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علي اکبر صادقي ()1316
استاد علي اکبر صادقي (چهره ماندگار همایش
هفتم) در سال  1316در تهران متولد شد .از
پنج سالگي نقاشي را آغاز کرد و پس از آنکه
مدت کوتاهي به عنوان شاگرد در یک مغازه
لوازم التحرير مشغول شد ،کار دکور صحنه و
گاهي گريم بازيگران را به عهده گرفت .در
دوران دبيرستان زيرنظر «آواک هايراپتيان»
نقاشي آبرنگ را فراگرفت و در سال 1337
در دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
تحصيل خود را ادامه داد .او در سال 1338
سبک ويژه اي را در هنر ويتراي با حال و
هواي ايراني ابداع کرد.
علی اکبر صادقي سال ها با بکار گیری شيوه
هاي گوناگون به ساخت پوستر فيلم ،گرافيک
تبليغاتي ،طراحي بسته بندي و جلد کتاب
پرداخت و آثار بسيار زيبايي خلق کرد.
وی پس از پايان تحصيالت دانشگاهي ،به
پيشنهاد کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان چند فيلم نقاشي متحرک ساخت
و در سال  1350تولید فيلم نقاشي متحرک
«هفت شهر» را آغاز کرد و همزمان براي اين
سازمان کار تصوير سازي چندین کتاب را
انجام داد.
در سال  1356فيلمسازي را کنار گذاشت و به
نقاشي در سبک سورئاليسم پرداخت و کمی
بعد مجددا نقاشي آبرنگ را از سر گرفت.
علی اکبر صادقی را میتوان جزو اولین
هنرمندان کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان و یکی از بنیانگذاران فیلم های
انیمیشن در این کانون نامید.
سبک آثار او ترکیبی از سورئالیسم ایرانی و
نقاشی های سنتی با رنگ روغن است .این
نقاشی ها بسیار شخصی بوده و قصه ها و
تصویرسازیهای سنتی و اسطوره ای ایرانی
را با رنگ و بوی افسانه و خیال در هم آمیخته
است .وی آغازگر سبک خاصی در نقاشی
ایرانی است که از نقاشی های قهوه خانه ای،

پیکرنگاری و نقاشی های پرتره سنتی ایران
تاثیر گرفته است .در حقیقت آثار او ترکیبی
از سورئالیسم و نقاشی روی شیشه است.
آثاراستاد علی اکبر صادقی
فيلمها ( نقاشی متحرک ):
هفت شهر  / 1350گلباران  / 1351من آنم
که  / 1351ملک خورشيد  / 1352رخ 1353
زال و سيمرغ 1356
تصویرگری کتاب:
پهلوان پهلوانان  /1349عبدالرزاق پهلوان
 1351گردآفريد  /1352عبادتی چون تفکر
نيست ،سخنان حضرت محمد  /1353حقيقت
بلندتر از آسمان ،سخنان امام جعفر صادق
 / 1353مفرغ سازان  / 1353باران ،آفتاب و
قصه کاشی  / 1353شطرنج بازی کنيم 1354
 /مادر پيامبر  / 1355سفرهای سندباد بحری
 /1355آنها زنده اند ،زندگينامه حضرت زينب
 /1356با هم زندگی کنيم  /1356گذری به
چهار محال و بختياری  / 1356آتش باش
تا برافروزی ،سخنان خواجه عبداهلل انصاری
 / 1375و ...
نمایشگاه های انفرادی:
گالری شهر الشودوفوند ـ سوئیس 1367
نگارخانه سبز :تهران  /1368نقاشی های
آبرنگ ـ تهران  /1370نقاشی های آبرنگ ـ
ایران سرزمین مهر ،بخش اول ـ تهران 1371
 /نقاشی های آبرنگ ـ ایران سرزمین مهر،
بخش دوم ـ تهران  /1371نقاشی های رنگ
روغن طراحی ـ تهران  / 1371نقاشی های
آبرنگ ـ تهران  /1371نقاشی های آبرنگ ـ
ایران سرزمین مهر ـ تهران  / 1372نقاشی
های آبرنگ ـ کرمان ،یادواره حضور ـ تهران
 /1375نقاشی های رنگ روغنـ تهران /1376
نقاشی های رنگ روغن ـ تهران 1377
نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران ـ نقاشی های
آبرنگ و رنگ روغن ـ سوئیس 1375
گالری آریا ـ مروری بر آثار علی اکبر صادقی
ـ تهران 1384
جوایز تصویرگری کتاب:
جایزه اول کتاب تصویرگران آسیا ( نوما )
برای کتاب های عبادتی چون تفکر نیست،
پهلوان پهلوانان و سفرهای سندباد بحری
 / 1978جایزه اول جشنواره الیپزیگ آلمان
برای کتاب عبادتی چون تفکر نیست به عنوان
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زیباترین کتاب 1980
جایزه اول اولین نمایشگاه گرافیک ایران برای
بهترین تصویرگری کتاب  / 1364تقدیرنامه از
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کتاب
پیروزی 1368
جوایز فیلم نقاشی متحرک من آنم که : ...
جایزه صلح تصویر گاندی از طرف سازمان سیدالک
در بیست و چهارمین جشنواره جهانی فیلم در
برلین آلمان  / 1974پالک برنز سیدالک در مجمع
ساالنه جهانی این سازمان در پاریس ،فرانسه 1974
جایزه های فیلم نقاشی متحرک رخ:
پالک برنز دوازدهمین جشنواره فیلم کراکو ،لهستان
 / 1974پالک طالی جشنواره جهانی فیلم ویرجین
آیلندر ،آمریکا 1974در این جشنواره  2000فیلم از
 38کشور شرکت داشتند / .پالک نقره از یازدهمین
جشنواره جهانی فیلم شیکاگو ،آمریکا /1975
تقدیرنامه از جشنواره جهانی فیلم های کودکان
لس آنجلس ،آمریکا  / 1975تقدیرنامه از چهارمین
جشنواره جهانی فیلم کارتون نیویورک ،آمریکا /
تقدیرنامه از چهارمین جشنواره جهانی فیلم کارتون
سن فرانسیسکو ،امریکا  /فیلم رخ به عنوان فیلم
برجسته سال برای ارائه در جشنواره فیلم لندن
برگزیده شد.
جوایز فیلم نقاشی متحرک گلباران:
پالک طالی هفتمین چشنواره فیلم های کودکان
و نوجوانان تهران  / 1351تقدیرنامه از جشنواره
جهانی فیلم های کوتاه تامبره  1973فنالند  /جایزه
اتحادیه نقاشان شوروی  / 1974جایزه اول جشنواره
جهانی فیلم های آموزشی لبنان  / 1974پالک برنز
جشنواره فیلم کلمبوس در اوهایوی آمریکا 1975
پالک برنز جشنواره فیلم کلمبوس در اوهایوی
آمریکا به خاطر فکر و انگیزه ساختن فیلم گلباران
 /۱975تقدیر نامه از جشنواره فیلم کارتون
نیویورک  /1975پالک برنز جشنواره جهانی فیلم
کارتون نیویورک  / 1975دیپلم افتخار چهارمین
جشنواره بین المللی فیلم اودنسه دانمارک
منابع:
 .1وبسایت هنر مقاومت resistart.ir
 .2نگاهی به زندگی و آثار «علی اکبر صادقی» نقاش و انیماتور
برجسته ایرانیparstoday.com )1397(،
 .3زندگینامه علی اکبر صادقی www.hamshahrionline.ir
 .4سایت فارس Farsnews.com
 .5زندگینامه علی اکبر صادقی ،چهره ماندگار همایش هفتم،
rasekhoon.ne
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عکاسی ،شیمی یا هنر؟
(بخش پایانی)

تا قبل از پایان قرن نوزدهم میالدی،
عکاسی دانشی بسیار گران بود که به
علت پیچیده بودن فرآیند آمادهسازی
و تولید ،عموما در انحصار شیمیدانها،
دانشمندان و افرادی بود که علوم پایه
(مخصوصا شیمی) را برای آمادهسازی
صفحات حساس به نور فرا گرفته و
امکان ثبت و چاپ تصاویر را داشتند.
با استفاده از صفحات و نگهدارندههای
جدیدتری مانند «کلودیون» و «ژالتین»
و ساخت دوربینهای پیشرفت ه مجهز با
کارایی بسیار ساد ه و ارزانتر ،عکاسی
عمال در دسترس عموم جامعه قرار
گرفت.

«آلفرد استيگليتس»
عکاس ،گالريدار و ترويجدهنده هنر مدرن در ايالت متحده آمريکاست .او ابتدا کار خود
را به عنوان عکاس تصويرگرا در اروپا شروع کرد .عکسهاي او عموما بدون دستکاري به
ثبت ميرسيدند و در بسياري از نمايشگاهها در سرتاسر اروپا و آمريکا به نمايش درميآمدند.
بعد از بازگشتش به آمريکا به عضويت «حلقه برادران متحد» درآمد و در مجله «کمرا نوتز»
به عنوان سر دبير مشغول به کار شد .در اين مدت مقالهها و عکسهاي زيادي از عکاسان
با استعداد همچون «کالرنس وايت» و «ادوارد استايکن» را به چاپ رساند که منجر به
شهرت و مجبويت او و عکاسان تازه کار و با استعداد شد ،به طوري که در سال 1902
در نمايشگاهي« ،گروه عکاسان جدايي طلب» را معرفي کرد که نمونه آمريکايي حلقه
برادران متحد بود .استيگليتس در دوران حياتش ،با برپايي نمايشگاههاي عکاسي و نقاشي،
گردآوري هنرمندان در گالريهاي معتبر و نشر و مديرت نشريات تخصصي و نفيس هنري،
نقش بسزايي در رشد و معرفي هنر مدرن اروپايي در آمريکا ايفا کرد .از آن جمله ميتوان
به مجله «کمرا کالب»« ،کمرا ورک»« ،گالري « ،»291گالري دنج» و گالري «يک مکان
آمريکايي» اشاره کرد.

برکه مهتاب ،ادوارد استایکن.1904 ،
يکي از گرانترين عکسهاي فروخته شده تا به امروز (حدود سه ميليون دالر).

بعد از آشنايي با استيگليتس به عضويت گروه عکاسان جدايي طلب درآمد و همکاري
تنگاتنگي را با او آغاز کرد .آنها در سال  1905گالري  291را تاسيس کردند و براي اولين
بار نقاشي و طراحيهاي «آگوست رودن» (هنرمند برجسته فرانسوي) را در آن به نمايش
گذاشتند ،او پس از نقل مکان به فرانسه با هنرمندان مدرن اروپايي مانند «ماتيس»،
«سزان» و «پيکاسو» براي نمايش آثارشان در آمريکا مذاکره کرد و موفق شد نمايشگاههاي
زيادي برگزار کند .هنگام جنگ جهاني اول و دوم به خدمت ارتش اياالت متحده درآمد و در
بخش عکاسي هوايي مشغول بکار شد .استايکن در دنياي ُمد هم فعاليت چشمگيري داشت،
آثار و سفارشهاي او در مجالت معروفي همچون « ُوگ» و «ونتی فر» به چاپ ميرسيد به
طوري که لقب نخستين عکاس مدرن در دنياي ُمد را به او دادهاند .وی در سن  94سالگي
در ويالي خود در شهر کِناتيکِت از دنيا رفت.

Pictorialism
Ferdinand Victor Eugène Delacroix
()1863–1798
)1906–1839( Paul Cézanne
)1917–1834( Edgar Degas
Paul
	)1883–1832( Édouard Manet
)1903–1848( Gauguin
)1966–1882( Alvin Langdon Coburn
)1973–1879( Edward Jean Steichen
)1875–1813( Oscar Gustave Rejlander
FineArt
)1879–1815( Julia Margaret Cameron
)1882–1809( Charles Darwin
)1892–1809( Lord Alfred Tennyson
)1936–1859( Robert Demachy
Gomme bichromatée
)1921–1860( Maurice Bucquet
Camera Work
The Intimate Gallery
An American Place
)1973–1879( Edward Jean Steichen
)1925–1871( Clarence Hudson White
Camera Club
)1946–1864( Alfred Stieglitz
Camera Notes
The Brotherhood of the Linked Ring
)1973-1881( Pablo Picasso
Vogue
Vanity Fair
)1973–1879( Edward Jean Steichen
)1917–1840( Auguste Rodin
)1954–1869( Henri Matisse
)1906–1839( Paul Cézanne

ترمینال ،آلفرد استیگلیتس.1893 ،

«ادوارد استايکن» يکي از تاثيرگذارترين و معتبرترين چهرههاي هنري آمريکا در
قرن بيستم است .عکاس ،نقاش ،گالريدار و کارشناس هنري سرشناس آمريکايي که در
زمینههاي مختلف عکاسي شاملُ ،مد ،منظره ،صنعت ،جنگ و غيره به صورت حرفهاي
مشغول به کار بود.
گلوریا سوانسون ،ادوارد استایکن19 ،
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محو شدن /احتضار ،عکس ترکیبی از شش نگاتیو مختلف ،هنری پیچ رابینسون.1858 ،
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تاثیر فناوری در تغییرات اندیشه
(بخش پایانی)

ویژگیهای جامعه اطالعاتی
صاحبنظران علم اطالعرسانی
ویژگیهای متعددی برای جامعه
اطالعاتی درنظر میگیرند که مهمترین
آنها عبارتند از )1 :ویژگی فنی؛  )2ویژگی
اقتصادی؛  )3ویژگی حرفهای؛  )4ویژگی
مکانی؛  )5ویژگی فرهنگی .
ویژگی فنی :نخستین خصیصه در این
گروه ،فعالیت رسانههاست که نظامی
فراگیر ،جامع و گسترده را ایجاد میکند
و بر حیات انسان مسلط میشود .این
امر با ترکیبی از فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی ،رایانه ،دورنگار ،چاپگر،
ویدئو ،ماهواره و تلویزیون امکانپذیر
میشود .این نظام رسانهای دو سویه
است و میتواند مخاطب را از وضعیتی
منفعل خارج و بهطور مؤثر در فرایند
ارتباط شرکت دهد .رشد اندیشه ،حق
اظهار نظر و رأی و تمرین برخورد ف ّعال و
مسئوالنه در زمینههای اجتماعی از آثار
ارتباط دوسویه است که نتایج سیاسی و
فرهنگی بهدنبال دارد.
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خصیصه دیگر این گروه پویایی است.
یعنی ارتباط از هرجا ،یا هرکس ،و در
هرحال ،که نمونه آن تلفن همراه است.
تبدیل پذیری ،خاصیت دیگر این نوع
رسانههای ارتباطی است .امروزه ،به راحتی
میتوان پیامها را از فرمی به فرمی دیگر
تبدیل کرد .اتصالپذیری نیز خاصیت
دیگری است که الزم است به آن بپردازیم.
یعنی هر وسیله ارتباطی را میتوان به
وسیله ارتباطی دیگر متصل کرد و ارتباط
را میان مسافتهای دور برقرار ساخت.
سرانجام ،جهان شمول بودن از مهمترین
خصوصیات وسایل ارتباطی نوین است؛
به این معنی که شبکهها بهتدریج سراسر
سیاره زمین را پوشش میدهند و مرزهای
سیاسی را در مینوردند.
ویژگی اقتصادی :رویکرد اقتصادی به
نقش روزافزون اطالعات در فرایند تولید،
توزیع ،و مصرف ،بهویژه در زمینه نوآوری
و رقابت اشاره دارد .جامعه اطالعاتی نوع
جدیدی از تقسیم کار را مطرح میکند
که باعث میشود مشاغلی از بین بروند و
مشاغل جدیدی پدیدآیند ،و البته ساختار
اقتصادی ،ناگزیر ،خود را با حوزههای تازه
هماهنگ میکند .در این جوامع ،اطالعات
منبعی اقتصادی تلقی میشود .سازمانها
برای افزایش کارآیی خود بر استفاده
بیشتر از اطالعات تأکید میورزند تا
نوآوریها تقویت شوند ،موقعیت اقتصادی
و رقابتطلبانه آنها بهبود و کیفیت ابزارها و
خدمات ازتقا یابد.
در دهه  ،1960انتقال تدریجی
اقتصاد کاالیی به اقتصاد اطالعات آغاز و
اطالعات ،به مهمترین منبع تولید ثروت
جوامع تبدیل شد ،بگونهای که برخی
اقتصاددانان ،اقتصاد را به بخشهای
اطالعات اولیه،اطالعات ثانویه ،و غیر
اطالعاتی تقسیم کردند .در بخش اطالعات
اولیه ،همه کاالها و خدماتی که اطالعات را
فراهم میکنند و یا به جمعآوری ،پردازش،
و توزیع اطالعات و بازارهای آن مربوط
میشوند ،جای میگیرند .این بخش ،نه تنها

صنایع میکروالکترونیک ،ارتباط ،و فرهنگ
را دربر میگیرد ،بلکه انواع گستردهای از
کاالها و خدمات را نیز شامل میشود .بخش
اطالعات ثانویه شامل فعالیتهای اطالعاتی
محدودتر ،مانند فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،برنامهریزی ،کنترل ،بازاریابی ،و
بایگانی اطالعات تولیدشده توسط بخش
دولتی برای مصارف داخلی و خارجی
و تمامی فعالیتهای اطالعاتی صنایع
خصوصی و مؤسسات آموزشی است که با
بازار دادوستد ندارند.
اقتصاد اطالعات نشان میدهد که تولید
اطالعات و فنآوریهای اطالعاتی سهم
مهمی از تولید ناخالص ملی کشورهای
پیشرفته را به خود اختصاص میدهد .به
این اعتبار ،اگر سهمی از تولید ناخالص ملی
یک جامعه که صرف فعالیتهای اطالعاتی
میشود ،نسبت به سایر فعالیتهای
اقتصادی بیشتر باشد آن جامعه را میتوان
«جامعه اطالعاتی» نامید.
ویژگی حرفهای :یکی از خصیصههای
مهم جوامع اطالعاتی تغییر حرفهها و
مشاغل است .هرگاه عمده مشاغل در
فعالیتهای اطالعاتی تمرکز یابند ،به
جامعه اطالعاتی وارد شدهایم .به بیان
دیگر ،در جامعه اطالعاتی از کارهایی
که قدرت جسمی و مهارتهای یدی را
میطلبد ،مانند تراشیدن سنگ و یا زراعت
بر روی زمین کاسته و کارهایی با مهارت باال
مانند تعلیم و تربیت ،امور اداری ،و کارهایی
که از اطالعات برای انجام بهتر فعالیتها
استفاده میکنند ،افزایش مییابد .امروزه،
تنها اقلیتی رو به کاهش از نیروی موجود
در بازار کار ،در کارخانهها کار میکنند و
این بازار به وسیله شاغالن بخش اطالعات
تسخیر شده است.تغییر مشاغل و توزیع
آنها مرکز ثقل بیشتر نظریههای معتبر
جامعه اطالعاتی است .دانیل بل در دهه
 1960ظهور جامعه «یقه سفیدها»(مدیران
و طالبان اطالعات) و کاهش «یقه آبی»ها
(نیروی کار صنعتی و کارگران) را مطرح
و بر پایان تضاد سیاسی ـ طبقاتی ،آگاهی
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گروهی بیشتر ،و توسعه برابری جنسی
تاکید کرد.
تاکنون در جامعه اطالعاتی 400
نوع حرفه را که به نیروی کار اطالعاتی
نیازمندند ،بر شمردهاند ،نخستین نوع
شامل کارکنانی است که فعالیت اصلی آنان
تولید و عرضه دانش و اطالعات است ،مانند
دانشمندان ،مخترعان ،کتابداران ،روزنامه
نگاران ،و نویسندگان .نوع دوم کارکنانی
را دربرمیگیرد که اطالعات را گردآوری،
هماهنگ ،و پردازش کرده و سپس به توزیع
آن در میان شرکتها و متقاضیان اطالعات
میپردازند؛ مانند مدیران ،منشیان،
کارمندان ،و همه کارگران .نوع دیگر شامل
کارکنانی است که با استفاده از دستگاهها و
فنآوریهای اطالعاتی ،ازفعالیتهای دیگر
حمایت میکنند؛ مانند کسانی که اطالعات
را وارد رایانه میکنند ،یا به نصب و تعمیر
تلفن ،رادیو ،و تلویزیون میپردازند .بدین
ترتیب ،تقسیمبندی نیروی کار اطالعاتی
و غیراطالعاتی ،براساس تخمین درجهای
از درگیری مشاغل با اطالعات ،تمیز داده
میشود .گرچه تعیین این که دقیقاً چه
کسی کارگر اطالعاتی است و چه کسی
نیست ،خود ،موضوع بحث انگیزی است،
زیرا هر شغلی تا حد زیادی با شناخت و
پردازش اطالعات سروکار دارد .اما پیدایش
جامعه اطالعاتی متّکی بر جنبه محوری
دانش نظری ،در مقابل دانش عملی است،
و میباید آنهایی را که دارای دانش نظری
هستند از کارگران اطالعاتی ،یعنی کسانی
که تنها مجری اندیشههای نظریهپردازان
محسوب میشوند ،متمایز ساخت.
دنیای امروز ،هماهنگی ساخت و تولید
در سطح جهان ،برنامهریزی درون و میان
دولتهای مستقل و بازاریابی در همه
قارهها را میطلبد .اطالعات برای اینگونه
فعالیتها جنبه محوری دارد و در نتیجه،
مدیریت اطالعات نیز تبدیل به ضرورتی
اجتنابناپذیر میشود.
از دیگر مشخصههای جوامع اطالعاتی
تأکید بر آموزش است .درگزارش یونسکو
از کمیسیون بین المللی آموزش برای قرن
بیستویکم با نام «یادگیری :گنج درون»
تأثیر جامعه اطالعاتی بر آموزش و پژوهش
و برخی نتایج آن مورد تأکید قرار گرفته
است .فنآوریها ،بیتردید ،این امکان را
فراهم میکنند که آموزش از طریقی که
قب ً
ال امکانپذیر نبود ارائه شود .طیف وسیعی
از رشتههای تحصیلی به صورت صفحات
فشرده و چندرسانهایها در دسترس قرار

دارند و مدارس و دانشگاهها با استفاده از
امکانات الکترونیکی ،آموزش از راه دور را
تجربه میکنند.
ویژگی مکانی :در جامعه اطالعاتی،
شبکههای اطالعاتی نقاط دور دست را
با یکدیگر مرتبط میکنند .این شبکهها
گروههای مختلف در سراسر جهان را در
کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل
به یکدیگر پیوند میدهند و افراد میتوانند
دانش و تخصص خود را با یکدیگر مبادله
کنند ،به هم مشاوره دهند و خالقیتهای
خود را شکوفا سازند .رشد سریع رسانههای
جدید این امکان را فراهم آورده است که
اطالعات مربوط به مبادالت بازرگانی ،قیمت
کاالها ،فهرست پروانههای ثبت اختراع،
نوسانات ارز و حتی چکیده مقاالت مجالت
علمی و فنی تهیه و به صورت پیوسته به
سراسر جهان ارسال شود .شبکهها حتی
سبب تجدید سازمان نظام مالی در دنیا
شده و فروپاشی محدودیتهای سنتی در
زمینه بانکداری ،خدمات مالی و واسطهگری
را رقم زدهاند .مبادالت اقتصادی به شکل
الکترونیکی و در حجم بسیار باال حاصل
رشد این بخش بوده است.
اهمیت راهبردی اطالعات ،تأمین
زیرساختهای اطالعاتی ،رشد اطالعات
قابل مبادله و یکی شدن سراسری اقتصاد،
همگی بر مرکزیت شبکههای اطالعاتی -
ارتباطی و اتصال شهرها ،مناطق ،ملتها،
قارهها ،و سراسر جهان تأکید دارد و این
تأکید بیشتر بر گردش اطالعات در مسیر
بزرگراههای اطالعاتی و الکترونیکی استوار
است .در حالی که نخستین حرکتهای
اقتصادی بازارها بر مبنای دوری و نزدیکی
در ساختار شهرها بهوجود آمد ،امروزه
اقتصاد بازار بر منطق ارتباطات الکترونیکی
استوار شده و جغرافیای جدیدی از مراکز
پردازش و کنترل بوجود آمده است .گر چه
محدودیت فاصلهها کام ً
ال حذف نشده ،لیکن
کوتاه شدن زمان در ارتباطات ،در واقع،
برای شرکتها ،دولتها و افراد حق انتخاب
بیشتری فراهم ساخته است.
ویژگی فرهنگی :از لحاظ فرهنگی
دانش مبتنی بر سرمایهبتدریج جای
خود را به سرمایه مبتنی بر دانش داده
است و آگاهی نوعی سرمایه فرهنگی تلقی
میشود و بدین ترتیب ،اهمیتی که دنیای
گذشته برای سرمایه مالی قائل بود تقلیل
یافته و سرمایههای مبتنی بر آگاهی اهمیت
بیشتری پیدا کردهاند.
از نخستین ویژگی های جوامع
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اطالعاتی ایجاد تحول در ارزشهای
فرهنگی ،اخالقیات ،و آداب و رسوم است.
آنچه همزمان با پیدایش و توسعه جوامع
اطالعاتی در دنیا مطرح شده تحمل و
ُمدارای فرهنگی است که ناشی از شناخت
بیشتر فرهنگهاست .با افزایش شناخت در
حوزه آگاهیهای فرهنگی ،ساختار ارزشی
و در نتیجه اخالقیات و آداب و رسوم به
گونه بارزی متحول میشوند .اینترنت نمونه
روشنی از فنآوری نوین اطالعاتی است که
میتواند حجم زیادی از اطالعات گوناگون را
به صورت متن ،تصویر ،صوت ،و عدد و رقم
با هر درجه از کمیت و کیفیت و محتوای
فرهنگی ،بدون محدودیت و فارغ از مرزهای
سیاسی ،در زمانی بسیار کوتاه انتقال دهد
و این انتقال در عرصهای کامال متفاوت به
لحاظ فرهنگی  ،سیاسی و اقتصادی صورت
میگیرد و بین ملتها ،دولتها ،گروهها،
خانوادهها و افراد فرصتها و چالشهایی
ایجاد کند.
جهانی شدن الزاماً نه به معنای سقوط
همه داشتههای سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی و نه مترادف با حذف هویتهای
فرهنگی است؛ بلکه پدیده نوین ارتباطی
است که الگوهای قبلی ارتباط را بر هم
میزند .در الگوهای سنتی ارتباطات ،که
عمدتاً ناظر بر جوامع محلی است ،مخاطب
یا گیرنده دارای نقش یا اهمیت ویژهای
است و نظریهها پیوسته به موضع مخاطب
میاندیشند .بهطور مثال ،هنگام تأسیس
مجله یا تألیف کتاب یا نشر مطبوعات غالباً
این پرسش اساسی مطرح میشود که این
اثر برای چه کسانی تهیه شده؛ و حال آنکه
در ارتباطات نوین پیام در اختیار کسانی
قرار می گیرد که هدف تولید کننده پیام
نبودهاند ،چون اشخاص گوناگونی میتوانند
در معرض ارتباطات قرار گیرند.
در حقیقت آنچه در حال وقوع است
توسعه و تعامل گسترده فرهنگ هاست و
نادیده انگاشتن آثار بالقوه یکسویگی جریان
جهانی اطالعات ممکن است پیامدهای
ناگواری به دنبال داشته باشد.
منابع:
 .1محسنی .منوچهر ،جوامع اطالعاتی در گفتگو با دکتر
منوچهر محسنی ،نمایه پژوهشی 1379
 .2مومنی .هوشنگ ،مدیریت فناوری های اطالعات و
ارتباطات ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی 1380
 .3هنسون ،جریس ،اوما ،تکنولوژیهای جدید ارتباطی
در کشورهای در حال توسعه ،مترجم ،داود 1382
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آل بویه و اقتدار مکتب شیعه
(بخش اول)

مقدمه
تاريخ تشيع در ادوار مختلف با
فراز و نشيبهاي فراوان مواجه بوده
است .مقاطعي در افول وحضیض و
دورههایی نيز در اوج و عزت بوده
است  .به طور طبيعي وجود دولتهاي
شيعي در اوجگیری مذهب شيعه
نقشي انکارناپذير داشته به نحوی
که رشد و تعالي علمي و اجتماعي
مذهب تشيع در برخي ادوار نتيجه
وجود دولتهاي مقتدر شيعي بوده
است .ظهور آل بويه و به قدرت
رسيدن آنها در جهان اسالم را مي
توان از جمله مقاطع اوج تشيع
دانست.
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آل بویه
آل بويه  ،گروهي از ساكنان منطقه ديلم
( به معناي عام که شامل گيالن فعلي هم
مي شود ) بودند که پس از پذيرش اسالم،
مذهب تشيع را انتخاب کرده و در گروه
هاي بزرگي وارد ارتش خالفت شدند.
نام اين سلسله از «بويه» پدر سه برادري
که آن را بنيان گذاشتند ،گرفته شده است.
بويه پسر «فناخسرو» در ديلم با گمنامي و
تنگدستي زندگي مي کرد .از اينکه عموم
تاريخ نويسان نوشته اند که روزيِ او از صيد
ماهي بوده است ،چنين فهميده مي شود
که مسکن او در ناحيه گيالن فعلي و در
يکي از سواحل دريا يا سواحل رودخانه اي
بوده است ( .البته عدهای از مورخان این
ادعا را رد کرده و آن را ساختگی میدانند .
ر  .ک تاریخ ایران در قرون نخستین اسالم
 اشپولر )بويه سه پسر داشت که بعدها هر سه به
سلطنت رسيدند .پسر بزرگ «علي»  ،پسر
دوم «حسن» و فرزند سوم هم «احمد» نام
داشت که بعد ها از طرف خليفه آن زمان به
ترتيب القاب «معز الدوله»« ،عماد الدوله»
و «رکن الدوله» به آنها اعطا شد .اين سه
پسر پس از تحمل سختي هاي زياد و با
کوشش فراوان پيشرفت زیادی کردند و بنا
به گفته «ابن ابي الحديد» چنان سلطنتي
تشکيل دادند که در عظمت و شکوه ضرب
المثل بود .این
سلطنت همچنین در زمان عضد الدوله
(پسر رکن الدوله) به اوج قدرت و عظمت
رسيد و از آن پس ،روي به انحطاط نهاد.
آغاز حکومت آنها ذيقعده سال 321
هجري قمري و پايان آن بنا بر قول صحيح
سال  448هجري قمری بود .دوران حکومت
ايشان  120سال ادامه داشت و  17تن از
آن خاندان به حکومت رسيدند ( .ر  .ک آل
بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه  .علی
اصغر فقیهی ص  85 - 88و آل بویه  ،کلود

کاهن ترجمه علی بحرانی پور نشریه رشد
آموزش تاریخ ص ) 31
به قدرت رسيدن آل بويه
در آن دوران مناطق تحت تصرف دولت
علويان و سرزمين ديلم به دست سه تن
از اميران ديلمي به نام هاي «ماکان»
«مرداويج» و «اسفار» اداره مي شد .ابو
شجاع ديلمي که قبل از اين نيز در زمره
علويان قرار داشت و به آنان خدمت کرده
بود ،همراه دو فرزند بزرگش علي و حسن
در شمار سربازان ماکان درآمدند و در سال
 316هجري در فتح طبرستان شرکت
کردند.
علي بن بويه و برادرش حسن که
شجاعت و دالوري را از پدر به ارث
برده بودند ،به دليل شايستگي زیاد در
جنگآوري ،به عنوان سرداران لشکر ماکان
برگزيده شدند ( .آل بویه حامیان فرهنگ
تشیع ص )23
پس از چندي ،مرداويج و اسفار با
يکديگر متحد شده ،به قصد توسعه مناطق
تحت نفوذ خويش بر ضد ماکان شورش
کردند و پس از نبردهاي زياد ،سرانجام
لشکر ماکان مغلوب شد .پس از اين شکست
علي و حسن همراه جمعي از سرداران و
سربازان لشکر خويش از لشکر ماکان بيرون
آمده و به مرداويج پيوستند( .آل بویه
نخستین سلسله قدرتمند شیعی  ،ص )91
مرداويج که از جنگآوري علي و حسن
آگاه بود ،آن دو و گروه همراهشان را به
گرمي پذيرفت و از آنان به خوبي استقبال
کرد .شجاعت و مديريت نظامي فرزندان
بويه ،به ويژه علي ،مرداويج را بر آن داشت
تا فرمانروايي شهرهايي از مناطق تحت نفوذ
خويش را به آنان بسپارد .بر اين اساس،
فرمانروايي واليت کرج و شهري در جنوب
همدان ،به علي و فرمانروايي مناطق ديگري
از جمله همدان و دماوند نيز به ديگر
ديلميان پناهنده سپرده شد.
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واليان جديد ديلمي ،با گرفتن مأموريت
سياسي و نظامي از مرداويج به سوي مناطق
تحت فرمان خويش روانه شدند .آنان ابتدا
به ري رفتند تا چند روزي استراحت کرده،
سپس به مناطق يادشده بروند.
در همين روزها مرداويج از سپردن
فرمانروايي به ديلميان منصرف شد و
بالفاصله نامه اي به برادرش «وشمگير» که
والي ري بود ،نوشت و از او خواست تا مانع
خروج ديلميان از آن شهر شود و چنانچه
برخي از آنان خارج شده اند ،از خروج ديگر
افراد جلوگيري کند.
نامه مرداويج ابتدا به دست عميد رسيد.
او موضوع نامه را مخفيانه به اطالع علي
رساند .علي با شنيدن اين خبر ،قبل از
اينکه وشمگير آگاه شود ،از ري خارج شده
و به سوي واليت کرج به راه افتاد.عمید از
دوستان علی بن بویه بود ( .رک آل بویه
نخستین سلسله قدرتمند شیعی  ،ص ) 92
پس از خروج علي ،وشمگير از موضوع
نامه مرداويج با خبر شد ،ولي ديگر دير شده
بود و علي بر سکوي قدرت گام نهاده بود.
سرانجام علي بن بويه وارد کرج شد .علي
با مردم و لشکريان بسيار خوب رفتار کرد.
وي قلعه هاي آن شهر را که به دست خرم
دينان بود ،تصرف کرد .مرداويج عده اي از
مأموران خود را براي انجام امور حکومتي به
آنجا اعزام کرد ،ولي آنها با مشاهده شيوه
رفتار و منش نيکوي علي به او ملحق شدند
و از او اطاعت کردند.
علي بن بويه که اينک موقعيت مناسبي
پيدا کرده و از مقبوليت عمومي و حمايت
هاي گسترده مردمي بهرهمند شده بود،
به فکر توسعه محدوده جغرافيايي و
فرمانروايي خويش افتاد و بر اين اساس
به جمع آوري و آماده سازي لشکريان و
ساز و برگ نظامي پرداخت و براي برداشتن
گامي به جلو آماده شد و در مدت کوتاهي
توانست ابتدا اصفهان و سپس زنجان را فتح
کند.
وی در اواخر سال  323هجری قمری
برادرش حسن را براي فتح بالد جبل (ري،
همدان کاشان ،قم ،قزوين ،نهاوند و لرستان)
آماده نبرد کرد و ديري نپاييد که حسن به
عنوان فرمانرواي جبال معروف شد.
بعد از گذشت يکسال ،علي و حسن
تصميم گرفتند که حکمراني بخش هايي

از مناطق ديگر ايران را به برادر کوچکشان،
احمد که  21سال بيشتر نداشت ،واگذار
کنند.
پس از جنگها و نبردهاي کوچک و
بزرگ در سال  334هجری قمری ،علي
نواحي و مرزهاي جغرافيايي جنوب ايران
را در نورديد و به شهر بزرگ بغداد رسيد.
با ورود علي به بغداد ،المستکفي (خليفه
عباسي ) پنهان شد .پس از آرامش نسبي
در بغداد ،خليفه اظهار داشت که به خاطر
متفرق شدن ترکان پنهان شده تا علي
بتواند به راحتي وارد بغداد شود.
چند روز پس از فتح بغداد ،علي بن
بويه نزد خليفه رفت .خليفه به وي خلعت
فرمانروايي و لقب معزالدوله داد و از آمدن
وي به بغداد اظهار خوشحالي کرد .همچنين
به برادرش حسن لقب عماد الدوله و به برادر
دیگر احمد لقب رکن الدوله داد و دستور
داد تا القاب و کنيه آنها بر سکه حک شود.
( آل بویه حامیان فرهنگ تشیع  .ص -46
(23و اینچنین هر سه پسر ديلمي فرمانروا
شدند .
آل بويه با چنان سرعت و کيفيتي روي
کار آمدند که قابل تصور نبود و اين امر را
میتوان معلول چند علت دانست که به
بعضي از آنها اشاره مي شود:
 .1لياقت ،استعداد ،هوشياري  ،کارداني
 ،حسن سياست و تدبير ،دالوري و نيک
نفسي آنان از عوامل بسيار مهمي بود که در
نخستين پادشاهان این سلسله وجود داشت
 .2اطاعت محض سپاهيان از آنان
 .3نارضايتي مردم از ظلم و ستم زیاد
عباسيان؛
 .4امداد هاي نجات بخش که در اين
باره داستان هاي زيادي نقل کرده اند؛ به
عنوان نمونه گفته شده که وقتي علي بن
بويه به شيراز آمد ،يارانش دور او گرد آمدند
و پول خواستند و چنان به وي فشار آوردند
که نزديک بود عنان کار از دستش رها شود.
علي دل مشغول و غمگين در حجره اي به
پشت افتاده بود که ديد ماري از يک گوشه
سقف بيرون خزيد و در گوشه ي ديگري
فرو شد ،از ترس آن که مبادا موقع خواب
مار به او آسيبي رساند ،به مأموران خود
دستور داد تا مار را از سقف بيرون بياورند،
معلوم شد که سقف دو اليه است .پس از
گشودن غرفه باال چند صندوق پر از مال
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يافتند .علي آن اموال را ميان لشکريان
تقسيم کرد و از سقوط نجات يافت.
 .5عامل ديگر پيشرفت علي بن بويه
سخاوت و بلند نظري او بود که همگان را
تحت تأثير خويش قرار مي داد ( .خالصه
ای از مطالب کتب  :بحث های مشترک
اسالم و ایران  ،نشریه درس هایی از مکتب
اسالم  .مقاله  :به قدرت رسیدن آل بویه ،
ص  335و آل بویه حامیان فرهنگ تشیع
 ،ص )145
به نظر می رسد که دست الهی در کنار
آنها بود؛ چرا که لياقت و شايستگي خويش
را به اثبات رسانده بودند و خداوند آنها را
در راه رسيدن به اهدافشان ياري رساند،
تا شيعيان درد کشيده از حکومت جور
عباسي را ياري کنند.
به قدرت رسيدن آل بويه در بغداد
باعث تقويت تشيع شد ،با ورود معز الدوله
به بغداد خليفه عباسي به خواري از مسند
خالفت پائين آورده شد.
قبل از آل بويه ،شعارهاي شيعه علني
نبود و به ندرت اتفاق مي افتاد که بتوانند
آشکارا شعارهاي خود را اعالم کنند .از زمان
تسلط آل بويه بر عراق و نفی اختيارات
خليفه ،فعاليتها و شعارهاي شيعه ،کم و
بيش علني شدند.
تالش هاي آل بويه در اين زمينه
نتايجي را به دنبال داشت که برخي از آنها
عبارتند از:
الف .گفتن «اشهد ان علياً ولي اهلل» و «
حي علي خير العمل» در اذان ( .تشیع در
عهد آل بویه  .نشریه درس هایی از مکتب
اسالم  ،ص ) 24
ب .گفتن شعر در مدح ائمه خصوصاً در
واقعه کربال و رسميت آن از جانب آل بويه.
(همان)
ج .رفتن به زيارت ائمه اطهار عليهم
السالم  ،توجه به ّزوار و ساختن استراحتگاه
براي آنها  ( .آل بویه حامیان فرهنگ تشیع
ص )51
د .عزاداري دسته جمعي براي امام
حسين که مدت زیادی برگزار نشده بود.
( ال بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعی
 ،ص )127

ادامه دارد . . .

19

اختالل افسردگی

افسردگی ،رایجترین اختالل روانی
است که به شدت رو به افزایش است و
آن را سرماخوردگی روانی نیز مینامند.
تقریبا همه ،حداقل در یک دوره از زندگی
به صورت خفیف احساس افسردگی داشته
اند.
این احساس حالتهایی از دمغی،
بیحوصلگی ،غمگینی ،ناامیدی ،دلسردی
و ناخشنودی را در بر میگیرد .همچنین
اگر بروز و تداوم این احساس ناشی از
واقعیت و اتفاقی ناخوشایند باشد آن را
افسردکی «بهنجار» میگویند .افسردگی
یک بیماری جسمی – روانی است که
می تواند در هر فرد با نشانههای متفاوت
بروز کند و میزان و ابعاد آن هم مختلف
باشد .در واقع اختاللی است که برتفکر ،
خلق  ،احساسات  ،رفتار و سالمت جسمی
هم تاثیر می گذارد و نوعی پاسخ طبیعی
آدمی به فشارهای زندگی بشمار میرود
وتنها زمانی نابهنجار است که یا با واقعه
ای که رخ داده متناسب نباشد ویا زندگی
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و شغلی فرد
را مختل کند.

20

عالئم افسردگی
 احساس غمگینی ،درماندگی ،پوچی  ،لذتنبردن و همچنین گریه کردن بیمورد
 کاهش قابل مالحظه عالقه نسبت به تمامفعالیتها
 کاهش یا افزایش اشتها بیخوابی یا پرخوابی که معموال بیخوابیشایعتر است
 کندی حرکت کاهش یا افزایش میل جنسی که معموالکاهش آن شایعتر است
 خستگی یا فقدان انرژی احساس بیارزشی یا احساس گناه بیجا کاهش تمرکز و به دنبال آن کاهش قدرتتفکر و تصمیم گیری
 افکار خودکشی تکرار شوندهاگر فردی پنج مورد یا بیشتر از عالئم ذکر شده
فوق را به مدت دو هفته داشته باشد ،افسرده است
و باید به مشاور یا روانشناس مراجعه کند همچنین
نباید این عالیم ناشی از تاثیر داروی تجویزی یا
سوء مصرف دارو و یا بیماریهای جسمی مانند
کمکاری تیروئید باشد.
بیمار افسرده را باید تشویق کرد که از گوشه
گیری پرهیز کند و به فعالیت های اجتماعی
مناسب بپردازد ولی نباید به انجام فعالیتی تشویق
شود که به علت تمرکز ضعیف یا کندی ،احتمال
شکست در آنها وجود دارد
عالئم جسمانی
بعضی مواقع ،افراد افسرده با ناراحتیهای
جسمی و درد به پزشک مراجعه میکنند.
مشکالت مذکور شامل :ناراحتی معده و دستگاه
گوارش ،سوءهاضمه ،نفخ ،کاهش اشتها ،تپش
قلب ،احساس ناراحتی در قفسه سینه ،سردرد ،درد
گردن ،درد پشت  ،شانهها و  ...میشود.
علل افسردگی
 عوامل ژنتیکی نوع شخصیت فرد عوامل محیطی بیماری های جسمانی و معلولیت جسمی وقایع پراسترس زندگیسروتونین و افسردگی
شواهد زیادی از نقش اختالالت بیوشیمیایی در
بروز افسردگی موجود است ،ولی ماهیت آنها هنوز
کامال مشخص نیست .مطالعات نشان میدهند که
در مایع مغزی -نخاعی بیماران افسرده ،غلظت
سروتونین (هورمون شادی) ،پایین و همچنین
سطح کورتیزول (هورمون استرس) خون در نیمی
از بیماران افسرده باالست.در این شرایط میتوان
گفت که افسردگی مربوط به عوامل محیطی نیست

و از شیمی مغز ،هورمون ها ،وراثت و ژنتیک ناشی
میشود.
بیماریهای مزمن
برخی از بیماریهای مزمن تنها جسم را
دربرنمیگیرند و روان را هم به شیوههای مختلف
آسیبپذیر میکنند .افرادی که از بیماری مزمنی
مانند ناراحتیهای قلبی ،سرطان و دیابت رنج
میبرند ،به احتمال زیاد ،بیشتر دچار افسردگی
میشوند .از این رو کارشناسان بر مدیریت هر چه
بهتر سالمت روان در کنار مبارزه با بیماریهای
مزمن تاکید میکنند.
سیگار کشیدن
محققان بریتانیایی در مطالعات خود پی
بردهاند که افراد سیگاری به مراتب بیش از آنهایی
که سیگار نمیکشند ،از اضطراب و افسردگی رنج
میبرند.
استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی
با توجه به مطالعات انجام شده ،کسانی که
از شبکههای اجتماعی زیاد استفاده میکنند ،به
دلیل سرمایه گذاری عاطفی بیش از حد دردنیای
مجازی و عزت نفس پایین ،بیش از بقیه افراد دچار
اضطراب و افسردگی میشوند.
محل زندگی
محققان آمریکایی اعالم کرده اند کسانی که در
مناطق شهری زندگی میکنند ممکن است بیشتر
مستعد ابتال به بیماریهای روانی به خصوص
افسردگی باشند .البته این امر پیچیدگیهای خاص
خود را دارد که باید بررسی شود ولی در هر حال،
حضور بیشترافراد در طبیعت به عنوان یک پادزهر
مفید برای افسردگی توصیه میشود.
رژیم غذایی
گزارشهای پزشکی نشان میدهند افرادی که
از یک رژیم غذایی فقیر حاوی غذاهای پر گوشت و
فرآوری شده ،شکر و چربی پیروی میکنند ،بیشتر
مستعد ابتال به افسردگی هستند.
عدم تحرک
ورزش کیفیت خلق و خو را افزایش میدهد
در مقابل کم تحرکی یا عدم تحرک افسردگی را
به همراه دارد.
کمبود خواب
این اختالل تنها با سایر بیماریهای مزمن
مانند بیماریهای قلبی ،فشار خون و دیابت همراه
نیست بلکه شرایط عاطفی نامطلوب را نیز به
همراه دارد .همانطور که خواب کم افسردگی ایجاد
میکند ،افسردگی نیز کیفیت و کمیت خواب را
تغییر میدهد و یک چرخه معیوب ایجاد میشود.
التهاب مغز
در حال حاضربعضی از پژوهشها بر این نکته
تاکید دارند که عالئم افسردگی ممکن است ناشی

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنچم  /شماره  / 34خرداد ماه 1398

از التهاب عصبی مغز باشد .به گفته محققان این
بیماری در افراد افسرده  ۳۰درصد بیشتر از سایر
افراد است.
با این حال باید گفت با وجود کشف عوامل
زیست شیمیایی و روانی اجتماعی شناخته شده،
هنوزمكانیسمهای دقیق ابتال به افسردگی كشف
نشده اند و ساختار زیست شیمیایی و ژنتیكی
بعضی از مردان و زنان چنان است كه در محیط
های یكسان  ،آسیب پذیری بیشتر نسبت به این
بیماری نشان می دهند.
علل روان شناختی افسردگی نیز گوناگون
است .استرس آغازکننده افسردگی است به ویژه
استرسهایی که از بروز رویدادهای بزرگ ناخواسته
در زندگی شکل میگیرند؛ مانند مرگ یك
عزیزو.......
محققان استرسهای زندگی را بر اساس
شدت تاثیر آنها درجه بندی كردهاند :برای مرگ
همسر ، 100طالق  ، 75بیماری  ، 53ازدواج
، 50بارداری  ، 39تغییر شغل  ، 29موفقیت
بزرگ و چشمگیر  ، 28تغییر اوضاع زندگی ، 25
روابط کاری پرتنش با کارفرما  23و تغییر فعالیت
اجتماعی 18درجه تعیین شده است.
س ناشی
همانطور که مشاهده میشود ،استر 
از موقعیتهای خوشایند هم می توانند موجب
افسردگی شود .ازدواج  ،آشتی بعد از جدایی ،كسب
موفقیت چشمگیر و......نیز استرس زا است.
همچنین روانشناسان بر این باورند كه در
نبود حمایتهای اجتماعی یا دوستان ،گرایش به
افسردگی تشدید میشود؛ به سخن دیگر وجود
دوستان متعدد  ،درصد ابتال به افسردگی را کاهش
میدهد.
بعضی از پژوهشگران بر این باورند كه نشانگاهی
به نام « اختالل افسرده ساز شخصیت» وجود دارد
كه افراد مبتال به آن همواره نسبت به خود و
دیگران بدبین اند؛ جهان به نظر آنها بی رحم و بی
پشتیبان، ،فرد بی ارزش و آینده نومید كننده است
و به خاطر داشتن این دید منفی به زندگی،آمادگی
بیشتری برای ابتال به افسردگی دارند.
علل افسردگی سالخوردگان نیزمتعدد و متنوع
است .تعدادی از بیماریهای ناشی از سالخوردگی
و نوع داروهای تجویز شده برای آنها مانند داروهای
ضد فشار خون یا تسكین درد مفاصل ،آغازگر
افسردگیاند و یا باعث تغییرخلق و خو میشوند.
همچنین بسیاری از استرسهای شدیدی كه
به افسردگی میانجامند ،غالباً در سالخوردگی
رخ می دهند مانند :بیماری های مزمن و ناتوانی
های جسمی ،گرفتاری های مالی ،تغییر شیوه و
بی هدفی در زندگی .گاهی مردانی كه در سراسر
عمر فعالیت بسیار داشته اند در نتیجه ناتوانی در
تطبیق خود با زندگی بازنشستگی دچار افسردگی
می شوند .نكته جالب درباره افسردگی این است
كه دختران به دالیل بسیار كه با مقام زنان و وضع
اجتماعی آنها در جامعه ما ارتباط دارد ،نسبت به
افسردگی آسیب پذیرترند .بعضی از بررسی ها نشان
داده اند  ،در حالی كه پسران از تغییر اوضاع بدنی

خود در سن بلوغ خرسند می شوند ،دختران غالباً از
تغییرات جدیدی كه در بدن آنها رخ می دهد دچار
تنش و اضطراب میشوند .در این مورد که دختران
كمرو و خجالتی استعداد بیشتری برای ابتال به
افسردگی دارند ،اختالف نظر وجود دارد .داشتن
والدین افسرده و کم توجهی به عواطف دختران از
سوی آنها احتمال بروز افسردگی در بین این گروه
را افزایش میدهد.
درمان افسردگی
براساس گزارش « انجمن روان پزشكان آمریكا»
 85در صد مبتالیان به افسردگی به میزان قابل
توجهی درمان میشوند .از این گذشته تشخیص
بموقع بیماری سبب كاهش مدت و شدت آن می
شود و با درمان مناسب می توان از بازگشت بیماری
پیشگیری كرد یا از شدت آن كاست.
دو نوع درمان متداول برای افسردگی وجود
دارد :روان درمانی و دارو درمانی ،که در آن از
داروهای ضد افسردگی استفاده میشود .نکته
اساسی تشخیص درست افسردگی ،و استفاده از
داروهای ضد افسردگی طبق تشخیص و تجویز
پزشک است همچنین باید توجه داشت که طول
درمان به نوع و شدت افسردگی وابسته است .در
آزمایش های بالینی  50تا  60درصد بیماران ظرف
چهار تا شش هفته و گاهی دو تا چهار هفته به
درمان پاسخ میدهند ،درمان كامل نیز معموال بین
چهار تا شش ماه انجام می گیرد.
روان درمانی معموال بین شش تا هشت هفته
منجر به بهبودی میشود .ولی گاه برای بهبود كامل
الزم است تا دوازده هفته ادامه داشته باشد .اگر
روان درمانی در این مدت سود بخش نبود ،دارو
درمانی آغاز میشود.
همچنین متخصصان ،بستری كردن بیماران را
در چهار حالت زیر توصیه می كنند:
 -1وقتی بیمار قصد خودكشی دارد؛
 -2وقتی بیمار چنان دلمرده است كه نمی
تواند غذا بخورد؛
 -3وقتی بیمار نشانه هایی از روان پریشی دارد؛
 -4وقتی كه بیمار به بیماری خطرناك دیگری
مثل دیابت مبتال باشد.
دارو درمانی
داروهای ضد افسردگی دارای موادی هستند
كه از افسردگی جلوگیری میكنند و یا آن را
تسكین می دهند .توسط آنها مغز افراد افسرده به
تولید» مواد شیمیایی عصبی» الزم ،اقدام میکند.
قطع مصرف دارو نیز باید با نظارت پزشك و به
صورت تدریجی صورت گیرد.
روان درمانی
روش های روان درمانی
 )1بهبود بینش و افزایش آگاهی بیمار نسبت
به انگیزههای ناخودآگاهی که منجر به افسردگی
میشود
ً
« )2رفتار درمانی شناختی» كه عمدتا بر
تغییر رفتار بیمار و شیوه اندیشه او متمركز است؛
حال آنكه رفتار درمانی صرف ،تالش می كند راه
های تغییر رفتار را برای غلبه بر افسردگی به بیمار
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بیاموزد
تالش روان درمانی ،رفع تعارض های روانی
بیماران و اصالح رفتارهای نادرست و شیوه های
تفكری است كه به افسردگی انجامیده است .درمان
جهت دهنده بینش بیمار به او امكان می دهد
بفهمد كه چرا افسرده شده است .حال آنكه رفتار
درمانی تالش می كند راه های تغییر رفتار را به
بیمار بیاموزد تا بر افسردگی غلبه كند
رواندرمانی )Psychotherapy( ،به
فرآیندهای درمانی گفته میشود که با هدف حل
مشکالت و درمان اختالالت روانشناختی ،بر رفتار
و فرآیند روانی انسان اثر مثبت میگذارند .روان
درمانی به دنبال بهبود سالمت روان ،حل مشکالت،
کاهش رفتارهای ناراحت کننده ،باورها ،اجبار ،افکار
یا احساسات و بهبود روابط میانفردی و مهارتهای
اجتماعی است .رواندرمانی اثربخشترین راهکار
برای درمان اختالالت روانشناختی است .در درمان
بیشتر اختالالت روانشناختی ،دارو درمانی نقش
کنترل بیماری و بهبودبخشی را انجام میدهد و
رواندرمانی نقش اصلی درمان را بازی میکند پس
بدون رواندرمانی اختالالت روانی درمان نمیشوند.
یا
رواندرمانی
شیوههای
Psychotherapy
بیش از  ۱۰۰روش رواندرمانی برای اختالالت
روانی گوناگون بکار گرفته میشود .این شیوهها
بر پای ه شاخههای گوناگون روانشناسی ساخته
شدهاند و هر شیوه برای برخی از اختالالت
روانشناختی کاربرد بیشتری دارد .برای نمونه
میتوان از روشهایی مانند روانکاوی ،رواندرمانی
شناختی-رفتاری یا  ،CBTرفتار درمانی،درمان
وابسته به پذیرش و تعهد (اکت)،رواندرمانی
شناختی ،نوروفیدبک ،هیپنوتراپی و… نام برد
انواع دیگر درمان
چند نوع درمان دیگر غیر از دارو درمانی و
روان درمانی افسردگی وجود دارند :درمان با ایجاد
تشنج به وسیله الكتریسیته ،نور درمانی و درمان
های جانشین ،درمان با ایجاد تشنج به وسیله
الكتریسیته برای بیمارانی تجویز می شود كه به
اختالالت شدید خلق و خو مبتال هستند.
نور درمانی  ،به وسیله نور فلورسنت با شدت
 1000واحد ( لوكس ) انجام میشود .درمان های
جانشین مثل ورزش منظم ،در بیمار اعتماد به
نفس ایجاد میكند .از این گذشته سبب افزایش
تراز اندورفین در بدن میشود.
اندورفین هورمونی است که مورد نیاز بخش
هایی از مغز است كه دست اندركار ادراك درد و
هیجاناند .میزان این ماده در افراد افسرده كمتر
از معمول است.

منابع:
 .1آسیب شناسی روانی،سعید شاملو،انتشارات رشد
 .2تشخیص اختالل های روانی،جیمز موریسون،ترجمه
فریبا بشردوست تجلی،نشر ارسباران
 .3پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهیSID,
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راهنمای تنظیم مقاالت (فصلنامه کارآفرینی فرهنگی)
لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریعتر انجام شود:

 .1مسئله مورد بررسی مقاله را در ابتدای مقاله روشن و واضح مطرح کنید.
 .2پس از طرح مسئله ،چارچوب نظری و فرضیات تحقیق خود را تشریح کنید.
 .3پس از چارچوب نظری ،روش تحقیق خود را توضیح دهید.
 .4منابع مورد استفاده را در داخل متن و درون پرانتز در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده به صورت زیر بیان کنید:
 4-1برای منابع فارسی( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار منبع :شماره صفحه) مثال  ( :احمدی ) 17 : 1389،تعداد منابع
فارسی نباید از  10منبع کمتر باشد.
 4-2برای منابع التین( :صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی) مثال )Alen ،2003 : 18( :تعداد منابع خارجی نباید از  10منبع
کمتر باشد
 .5معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم و به ویژه ناآشنا در داخل پرانتز بالفاصله پس از ذکر واژه مذکور قید شود.
 .6در پایان مقاله الزم است نتایج تحقیق و در صورت امکان پیشنهادهای مرتبط با موضوع به طور خالصه مطرح شود.
 .7چکیده مقاله در حدود  100تا  150کلمه که در آن موضوع مقاله،روش تحقیق و مهمترین نتایج آورده شده به همراه ترجمه
انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده  ،واژگان کلیدی و نشانی الکترونیکی نویسنده ارائه شود.
 .8در انتهای مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به صورت جداگانه به شیوه زیر ارائه شود:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده.عنوان کتاب یا مقاله.نام و نام خانوادگی مترجم.محل نشر :نام ناشر ،سال انتشار
 .9متن مقاله با قلم نازنین  12نوشته شود و فاصله سطرهاحداقل  1/5سانتیمتر و پهنای  15باشد.
 .10حجم مقاله تایپ شده از  20صفحه  A4و یک روی یک صفحه بیشتر نباشد و در فرمت  2003 wordتحویل داده شود.
 .11مقاالت ارسال شده ،بازگردانده نمیشوند.

