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مراسم زعاداری و تعزهی خوانی

تقویم فرهنگی مهرماه :1397
 ۵مهر روز جهانی جهانگردی [ ] September 27
 ۷مهر روز آتش نشانی و ایمنی ،روز بزرگداشت شمس تبریزی ،سقوط هواپیمای حامل جمعی از
فرماندهان جنگ (کالهدوز ،نامجو ،فالحی ،فکوری ،جهان آرا) در سال 1360
 ۸مهر روزبزرگداشت مولوی ،روز جهانی ناشنوایان ،روز جهانی ترجمه و مترجم [ ] September 30
 ۹مهر روز جهانی سالمندان [ ] October 1
 ۱۳مهر روز نیروی انتظامی ،روز جهانی معلم [ ] October 5
 ۱۴مهر روز دامپزشکی
 ۱۶مهر روز ملی کودک [ ] October 8
 ۱۷مهر روز جهانی پست [ ] October 9
 ۱۹مهر روز جهانی دختر [ ] October 11
 ۲۰مهر روز بزرگداشت حافظ
 ۲۲مهر روز جهانی استاندارد [ ] October 14
 ۲۳مهر روز جهانی عصای سفید [ ] October 15
 ۲۴مهر روز جهانی غذا [ ] October 16
 ۲۵مهر روز جهانی ریشه کنی فقر [ ] October 17
 ۲۶مهر روز تربیت بدنی و ورزش

هب انم خالق زیبائی اه
اواخر شهریور و اوایل مهرماه هر سال مصادف است با هفته دفاع مقدس که در آن مردمی دارای آرمانهای

بزرگ و متعالی در مقابل دشمنی تا دندان مسلح ایستادند و حماسه آفریدند و با تقدیم دهها هزار شهید و
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جانباز توانستند پس از هشت سال مقاومت جانانه دشمن را از سرزمین اهورایی بیرون رانده تا الگویی در
جهان معاصر برای سایر ملت ها باشند .در همین زمینه  5مهرماه سالگرد شکست حصر آبادان در عملیات

ثامن االئمه (ع) و  7مهرماه روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس سرداران اسالم فالحی ،فکوری،

نامجو ،کالهدوز و جهان آرا بود .یاد و خاطر شهیدان عرصه دفاع مقدس را گرامی می داریم.

همچنین مهرماه امسال سراسر سوگواره امام حسین(ع) و یاران شهیدش بود(محرم و صفر) ،تا حماسه

بزرگ جهان بشری را رقم زدند و برای برپایی عدل و مبارزه با ظلم و فساد جان خویش را فدا کردند.

مهرماه امسال نیز مصادف بود با روز بزرگداشت شمس تبریزی ( 7مهر) ،روز بزرگداشت مولوی ( 8مهر)

و روز بزرگداشت حافظ ( 20مهر) .هر یک از این ادیبان و شاعران بزرگ همچون ستونی برای زبان فارسی و
ادبیات کهن این مرز و بوم به حساب می آیند.امید است که جوانان و دانشجویان گرامی با آثار و نوشته های
این بزرگان ارتباط بیشتری برقرار نموده و با خوانش مجدد اشعار و آثار این استوانه های بزرگ ادبیات ایران

زمین به ماندگاری این مجموعه ها کمک و یاری نمایند.

این شماره از نشریه حال و هوای محرم را دارد با آثاری از اساتید محترم و دانشجویان گرامی مرکز تکمیل

و منتشر شده است .دست اندرکاران نشریه «نگاه نو دانش» امیدوارند این شماره از ماهنامه همچون شماره
های پیشین مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد و انتشار این نشریه گام کوچکی در راستای اطالع رسانی و

آگاه سازی دانشجویان گرامی برداشته باشد.
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موفق و پیروز باشید.

دمی با عرفا

دال تا کی در این زندان ،فریب این و آن بینی
یکی زین چاه ظلمانی برون شو ،تا جهان بینی
سنایی
عرفان ،نوعی شناخت و معرفت مستقیم
فراحسی و فراعقلی است که با نوعی سلوک
یا جذبه همراه است و به رفع موانع و کشف
حجابهای قلب میانجامد .اصول مشترک
نظامهای عرفانی در اعتقاد به درجات عوالم
هستی ،اعتقاد به درجات ادراک انسان ،اعتقاد
به درجات انسان ،واقعی بودن درجات و حاالت
تقدس و الهی بودن یافتهها و  ...است.
و معارفّ ،
«ابزار شناخت در عرفان ،قلب و روش آن
تزکیه ی درون و تصفیه ی باطن برای آمادگی
حصول تجربه ی عرفانی است و منبع این بینش
سرتاسر هستی است از نفس عارف گرفته تا
آفاق برونی جهان( ».رحیمیان)21 :1393،
اگرچه امروزه به زعم عده ای با توجه به
نیازها و سرعت باالی تغییرات شکل زندگی
و تحوالت جوامع و انتقال اطالعات گوناگون
دیگر جایی برای بیان اندیشه ها و سبک ساده
ی زندگی و آرامش روانی عارفان و آموزههای
عرفانی وجود ندارد؛ اما به نظر می رسد بر
خالف تصور آنان ،نیاز انسان امروز -با وجود
تمام پیشرفت ها و توانایی های او در دست
یابی به علوم گوناگون و توانمندی های نو -به
بازگشت به دوران ساده زیستی و حفظ روابط
سالم و گریز از جنگ و کشتار و دعوت او به
صلح و مهربانی در داخل و خارج مرزها روز به
روز بیشتر احساس می شود و شاید بدون اغراق
بتوان گفت توجه به عرفان و معرفت حقیقی می
تواند انسان بیگانه از خود را در دنیای امروز بار
دیگر به خود برگرداند و در این راستا یکی از
الگوهایی که می تواند به سالمت فکر و ارتباط
محکم با خالق منتهی شود روش زندگی ،تفکر
و سخنان عارفان بزرگ است« .باید دانست که
دین مقدس اسالم ،آیین معتدل و دور از افراط
و تفریط های بی جاست ،از این جهت با روش
مرتاضان هند و راهبان مسیحی و اعمال و رفتار
خالف عقل سلیم و اعتدال مخالف است .مبانی
تصوف و عرفان اسالمی در جهت نظری :قران
مجید و احادیث نبوی و اقوال پیشوایان دین
و مشایخ و در جنبه ی عملی :سیرت رسول
اهلل(ص) و اصحاب و یاران او و رفتار امامان(ع)
و بزرگان دین است.
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صوفیه و عارفان ،بعد از قران کریم به
احادیث نبوی و روایات دینی بسیار اهمیت
داده اند و کتاب های آنان مشحون از
احادیث است و برای بیان هر مطلب حدیثی
نقل می کنند؛ چنان که جنید گوید« :هر
که حافظ قران نباشد و حدیث ننوشته
مقید
باشد ،به وی اقتدا مکنید که علم ما ّ
است به کتاب و س ّنت و نیز گفته است علم
ما به حدیث پیغمبر صلی اهلل علیه و سلّم
بسته است( ».سجادی)7: 1383 ،
تذکره االولیا یکی از مهم ترین منابع
در شرح احوال و سخنان عارفان بزرگی
است که هفتاد و دو بخش دارد .نخستین
بخش آن در باره ی امام جعفر صادق(ع) و
آخرین آن در مورد حالج است .در هر کدام
از این بخش ها پس از اشاره به سرگذشت
عارف ،کرامات و سخنان و رفتار و کردار او
آمده است .مآخذ عطار در این کتاب «شرح
القلب ،کشف االسرار و معرفه النفس» بوده
است .سبک عطار همان شیوه ی نثر دوره
ی سامانیان است؛ اما گرایش به نثر قرن
ششم هم داشته و سجع های سرآغاز هر
باب گاهی متکلّفانه است .عطار در آغاز
کتاب و در سبب تألیف آن می فرماید:
«چون از قران و احادیث گذشتی هیچ
سخن ،باالی سخن مشایخ طریقت نیست
که سخن ایشان نتیجه ی کار و حال است
نه ثمره ی حفظ و قال و از اسرار است نه از
تکرار ،از جوشیدن است نه از کوشیدن ».در
ادامه ی این بحث به آموزه هایی از زندگی
عارفان از زبان عطار می پردازیم.
ذکر ابن محمد جعفر صادق علیه السالم
نقل است که منصور خلیفه شبی وزیر
را گفت« :برو صادق را بیار تا بکشیم ».وزیر
گفت« :او در گوشه ای نشسته است و عزلت
گرفته و به عبادت مشغول شده و دست
از ملک کوتاه کرده و امیرالمومنین را از
او رنجی نه ،در آزار وی چه فایده بود؟»
هر چند گفت سودی نداشت وزیر برفت.
منصور غالمان را گفت چون صادق درآید
و من کاله از سر بردارم ،شما او را بکشید.
وزیر ،صادق را آورد .منصور در حال برجست
و پیش صادق باز دوید و در صدرش بنشاند
و به دو زانو پیش او بنشست .غالمان را
عجب آمد .پس منصور گفت« :چه حاجت
داری؟» گفت« :آنکه مرا پیش خود نخوانی

و به طاعت خدای ع ّز و حل فروگذاری».
پس دستور داد به اعزازی تمام او را روانه
کرد و در حال لرزه بر منصور افتاد و سر
در کشید و بی هوش شد تا سه روز و به
روایتی تا سه نماز از او فوت شد .چون باز
آمد وزیر پرسید که « :این چه حال بود؟»
گفت« :چون صادق از در درآمد اژدهایی
دیدم که لبی به زیر ص ّفه نهاد و لبی بر
زبر و مرا گفت اگر او را بیازاری تو را با این
ص ّفه فرو برم و من از بیم آن اژدها ندانستم
که چه می گویم و از او عذر خواستم و بی
هوش شدم».
ذکر حسن بصری
نقل است که یک بار به جنازه ای می
رفت .چون مرده را دفن کردند حسن بر
سر آن خاک نشست و چندان بگریست که
خاک را گل کرد .پس گفت« :ای مردمان
اول و آخر لحد است .آخر دنیا نگری گور
است و اول آخرت نگری گور است که
«القبر اول منزل من منازل االخره» چه می
نازید به عالمی که اولش این است .چون
اول و آخر شما این است ای اهل غفلت
کار اول و آخرت کار اول و آخر بسازید ».تا
جماعتی که حاضر بودند چندان بگریستند
که همه یک رنگ شدند.
ذکر رابعه عدویه
مالک دینار گفت« :پیش رابعه رفتم .او
را دیدم با کوزه ای شکسته که از آن وضو
ساختی و آب خوردی و بوریایی کهنه و
خشتی که زیر سر نهادی دلم به درد آمد
و گفتم ای رابعه مرا دوستان توانگر هستند
اگر اجازه دهی برای تو از ایشان چیزی
خواهم .گفت ای مالک غلط کرده ای .روزی
دهنده ی من و ایشان یکی نیست؟ گفتم
بلی .گفت درویشان را فراموش کرده است
به سبب درویشی و توانگران را یاری می
کند به سبب توانگری؟ گفتم نه .گفت:
چون حال من داند ،چه یادش دهم؟ او
چنین می خواهد ما نیز چنان خواهیم که
او می خواهد.
ذکر احمد خضرویه
نقل است که دزدی به خانه ی او دررفت
و بسیاری بگشت و هیچ نیافت .خواست که
نومید باز گردد .احمد کفت« :ای برنا دلو
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برگیر و آب برکش و طهارت کن و به نماز
مشغول شو تا چون چیزی برسد ،به تو دهم
تا تهی دست از خانه ی من باز نگردی».
برنا همچنان کرد .چون روز شد ،خواجه
ای صد و پنجاه دینار به خدمت شیخ آورد.
شیخ گفت « :بگیر این جزای یک شب نماز
توست ».دزد را حالتی پدید آمد و لرزه بر
اعضای وی افتاد و گریان شد و گفت« :راه،
غلط کرده بودم .یک شب از برای خدای-ع ّز
و ّ
جل -کار کردم مرا چنین اکرام فرمود».
توبه کرد و به خدای –تعالی -بازگشت و زر
قبول نکرد و از مریدان شیخ شد.
ذکر ابراهیم ادهم
او پادشاه بلخ بود .جاه و جاللی داشت
سپس تغییر حال یافت و دنیا و ملک و مال
را رها کرد و به فقر و تصوف روی آورد
و از بزرگان این طبقه شد .عطار در باره
ی تغییر حال او و ترک تخت ملک می
نویسد« :در هنگام پادشاهی شبی بر تخت
خفته بود ،نیم شب سقف خانه بجنبید،
چنان که کسی بر بام بود .گفت کیست؟
گفت آشنایم ،شتر گم کرده ام .گفت ای
نادان! شتر بر بام می جویی؟ شتر بر بام
چگونه باشد؟ گفت ای غافل! تو خدای را بر
تخت زرین و در جامه ی اطلس می جویی،
شتر بر بام جستن از آن عجب تر است؟
از این سخن هیبتی در دل وی پدید آمد
و آتشی در دل وی پیدا گشت .متفکر و
متحیر و اندوهگین شد ».او پس از تغییر
روحیه و ترک تجمل شاهی و امیری ،روی
به صحرا نهاد و شبانی را از غالمانش دید،
قبای نمد و کاله نمد او را گرفت و لباس
زربفت خویش را بدو داد .در بیابان ها می
گشت و بر گناهان خود می گریست تا آن
مقام عرفانی و صوفیانه را دریافت .زندگانی
او را با بودا مانند دانسته اند چرا که بودا نیز
شاهزاده بوده و پس از دیدن رنج و مشقت
مردمان ترک سلطنت کرده بود.
ذکر بایزید بسطامی
نقل است که شیخ را همسایه ای گبر
بود و کودکی شیرخواره داشت و همه شب
از تاریکی می گریست ،که چراغ نداشت.
شیخ هر شب چراغ برداشتی و به خانه ی
ایشان بردی تا کودک خاموش گشتی .چون
گبر از سفر باز آمد ،مادر طفل حکایت شیخ
باز گفت .گبر گفت « :چون روشنایی شیخ
آمد ،دریغ بود که به سر تاریکی خود باز
رویم ».حالی بیامد و مسلمان شد.
نقل است که گبری را گفتند که
مسلمان شو .گفت« :اگر مسلمانی این
است که بایزید می کند ،من طاقت ندارم
و بنتوانم کرد و اگر این است که شما می

کنید ،بدین احتیاجی ندارم.
نقل است که چون بایزید بسطامی را
مادرش به دبیرستان فرستاد چون به سوره
ی لقمان رسید و به این آیت رسید « :ان
اشکر لی و لوالدیک» خدا می گوید مرا
خدمت کن و شکر گوی و مادر و پدر را
خدمت کن و شکر گوی؛ استاد معنی این
آیت می گفت .بایزید که آن شنید بر دل
او کار کرد .لوح بنهاد و گفت « :استاد مرا
دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با مادر
بگویم ».استاد دستوری داد .بایزید به خانه
آمد .مادر گفت« :یا طیفور به چه آمدی؟
مگر هدیه ای آورده اند یا عذری افتاده
است؟» گفت« :نه ،که به آیتی رسیدم که
حق می فرماید ما را به خدمت خویش و
خدمت تو ،من در دو خانه کدخدایی نتوانم
کرد ،یا از خدایم درخواه تا همه آن تو باشم
و یا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم».
مادر گفت« :ای پسر تو را در کار خدای
کردم و حق خویشتن به تو بخشیدم ،برو
و خدای را باش ».شیخ بایزید گفت « :آن
کار که بازپسین کارها می دانستم پیشین
همه بود و آن رضای والده بود و گفت آنچه
در جمله ی ریاضت و مجاهده و غربت و
خدمت می جستم در آن یافتم که شب
والده از من آب می خواست ،برفتم تا آب
آورم .در کوزه آب نبود و بر سبو رفتم ،نبود.
به جوی رفتم آب آوردم چون باز آمدم،
در خواب شده بود .شبی سرد بود کوزه بر
دست می داشتم ،چون از خواب در آمد،
آگاه شد .آب خورد و مرا دعا کرد که دید
کوزه در دست من فسرده بود .گفت« :چرا
از دست ننهادی؟ گفتم ترسیدم که بیدار
شوی و من حاضر نباشم».
ذکر معروف کرخی
روزی با جمعی می رفت ،عده ای از
جوانان در فساد و منکر بودند و به لب
دجله رسیدند .یاران گفتند« :یا شیخ! دعا
کن حق تعالی این جمله را غرق کند تا
شومی ایشان منقطع گردد .معروف گفت
دست ها بردارید ،پس گفت الهی چنان که
در این جهانشان خوش می داری ،در آن
جهانشان عیش خوش ده .یاران متعجب
سر این دعا نمی
ماندند و گفتند یا شیخ ما ّ
دانیم .گفت توقف کنید پیدا آید .آن جمع
چون شیخ را بدیدند ،رباب بشکستند و خمر
ریختند و گریه بر ایشان افتاد و به دست و
پای شیخ افتادند و توبه کردند .شیخ گفت:
« دیدید که مراد جمله حاصل شد ،بی غرق
و بی آنکه رنجی به کسی برسیدی».

داشت و سقط فروشی می کرد .شبی بازار
بغداد آتش گرفت و سوخت؛ اما دکان او
نسوخت ،پس آنچه داشت به درویشان داد
و راه تصوف پیش گرفت .نوشته اند که می
گفت« :سی سال است تا استغفار همی
کنم از یک شکر که کردم .گفتند چگونه
بود؟ گفت آتشی اندر بغداد افتاد کسی
مرا خبر آورد که دکان تو نسوخت .گفتم
الحمدهلل و سی سال است تا پشیمانی همی
خورم تا چرا خویشتن را از مسلمانان بهتر
خواستم ».سعدی در باب اول بوستان با
توجه به همین داستان چنین سروده است:
شبی دود خلق آتشی برفروخــــت
شنیدم که بغداد چندی بــسوخت
یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود
که دکان ما را گزنــــــدی نبود
کسی گفتش ای پایبند هـــــــوس
تو را خود غم خویشتن بود و بس؟
پسندی که شهری بسوزد به نــــار
اگرچه سرایت بود در کنــــــار؟
به جز سنگدل کی کند معده تنــگ
چو بیند کسان بر شکم بسته سنـگ؟
توانگر خود آن لقمه چون می خورد
چو بیند که درویش خون می خورد؟
ذکر حالج
پرسیدند که طریق به خدا چگونه است؟
حالج گفت« :دو قدم است و رسیدنی؛ یک
قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبی؛ و
اینک رسیدی به موال».
پرسیدند از فقر حالج گفت« :فقیر آن
است که مستغنی است از ماسوی اهلل و ناظر
است به اهلل».

منابع
رحیمیان ،سعید( ،)1383مبانی عرفان نظری ،چاپ
سوم ،تهران :سمت-.
سجادی ،سید ضیاء الدین( ،)1383مقدمه ای برمبانی عرفان و تصوف ،تهران :سمت.
عطار ،فریدالدین( ،)1380تذکره االولیا ،تصحیح محمد
استعالمی ،چاپ دوازدهم ،تهران :ز ّوار-.

ذکر سری سقطی
سری در ابتدای حال در بغداد دکان
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اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات (بخش پنجم)
Persuasion from the perspective of psychology and communication

ب) پیام:
پیام به عنوان یکی از عناصر چهارگانه
اصلی ارتباط ،پ شامل هرگونه فکر و ایده ای
است که در قالب بیانی قابل انتقال در یکی
از اشکال ارتباط کالمی و غیر کالمی تنظیم
می شود .پیام شامل میزان سازمان یافته و
(موضوع داری) از اطالعات است که از فرد یا
گروهی به قصد انتقال به فرد یا گروه دیگر ،در
قالب زبان کالمی یا غیر کالمی تنظیم میشود.
بخش قابل توجهی از ارتباطات رسانه ای را
ارتباطات متقاعد گرانه تشکیل می دهد .در
این قلمرو ،پیام واقعی همانی است که مخاطب
دریافت می کند ،نه آنچه ارسال شده است .در
این چهارچوب ،پیام قلب ارتباط و همان چیزی
است که ارتباط به خاطر آن برقرار می شود.
آنچه مخاطب دریافت می کند تنها کالم ،تصویر
و موسیقی نیست .به گفته دیگر ،اطالعات پیام
تنها شامل طرح ساده موضوع نیست بلکه
دربردارنده موضوع باضافه راهبردها و فنونی
است که در قالب رسانه ای معین ،طراحی و
تدوین می شود مطرح می شود.
پیام متقاعد گرانه شامل اطالعاتی است
که با دستاویز قرار دادن یکی از سه راه
شناختی ،عاطفی و رفتاری می کوشد نگرش
مردم را نسبت به موضوعی (انسان ،چیزها یا
مباحث مختلف) تغییر دهد .پیامهای رسانه
ای با تشویق مردم به استفاده از یکی از راه
های پردازش شناختی اطالعات (تفکری که
درباره موضوع معینی بر می انگیزد) ،پردازش
احساسی (از راه هیجانی که درباره آن موضوع
معین ایجاد می کند) ،و یا از راه رفتاری ( عملی
که در رابطه با آن موضوع یاد می دهد) می
کوشد بر باورها ،نگرشها و رفتار آدمی تاثیر
گذارد .بدین ترتیب ،پیام از یک سو با رسانه
و از سوی دیگر با مخاطب با تمام ظرفیت های
انسانی او فصل مشترکی برقرار می کند .وقتی
از منظر رسانه و بروندادهای صوتی ،متنی
و گرافیکی به پیام نگریسته شود ،رسانه ها
قادرند پیامهای گوناگونی را در ترکیبهای
مختلفی از این سه به گوشه و کنار جهان
بفرستند .در این حال ،پیامی که در قالب اشکال
بیانی ارتباط ظاهر می شود و برای انسان معنی
دار و قابل مصرف است ،همان چیزی است که
مخاطب در قالب یکی از اشکال ارتباط کالمی،
دیداری و موسیقایی ،و یا ترکیبی از آنها ،از
طریق حواس خود دریافت و پردازش می کند.
بدین معنی پیام وجه انسانی پیدا می کند و از
قالب فیزیکی خود خارج می شود.

6

پیام را بر حسب مفهوم درگیری نیز تعریف
کرده اند .پیامهای درگیر کننده آنهایی هستند
که ضمن داشتن ارتباط با افراد (ربط شخصی)
پیامدهای آن با منافع و مصالح آنان پیوند می
خورد .در مقایسه ،پیامی که درگیری پایینی
ایجاد می کند ،پیامی است که موضوعش
ارتباطی به افراد و مشکالتشان ندارد .نوع
پيام نيز بر ميزان مجاب شدن مخاطبان تأثير
شگرف دارد .بررسيهاي متنوع و متعدد نشان
داده است كه برخي پيامها بيش از ساير پيام
ها بر مخاطبان تأثير مي گذارند .يكي از اولين
موقع آن بر هيجان
ويژگي هاي پيام تأكي ِد به
ِ
يا استدالل است .هاولند و همكارانش معتقدند،
توسل به هيجان هنگامي مؤثرتر است كه:
 .1مخاطبان تحصيالت كمتري دارند.
 .2آنان با موضوع مورد بحث آشنايي
چنداني ندارند.
 .3از نظر عاطفي كمتر درگير موضوع شده
اند.
عالوه برآن ،زماني كه مبلّغ در پي آن است
كه بالفاصله مخاطبان را براي انجام كنشهاي
شديد و هيجاني برانگيزد معموالً پيا ِم داراي بار
هيجاني ،مؤثرتر از پيام بار استداللي است.
مولفه های مربوط به پیام
در این بخش این پرسش مطرح می شود
که صرف نظر از موضوع ،چه ویژگی هایی از
پیام می توانند تغییر نگرش و متقاعد سازی
را تسهیل کند؟ این همان پرسشی است که در
خصوص منبع ارتباط نیز مطرح شد .به عنوان
نمونه ،تعداد استدالل هایی که ممکن است در
پیام مطرح شود ،هیجانی که تولید می کند و
یا تکرار یا شیوه های نتیجه گیری در آن ،هر
کدام از طریق فرایندهای واسطه ای ( توجه،
فهم ،بازده گرایشی و نگهداری) می توانند به
تغییر نگرش درباره موضوع پیام کمک کنند.
بحث درباره پیام ناظر به تاثیرات نگرشی ناشی
از مولفه های زیر است:
 .1قابلیت فهم پیام .2 ،شمار استدالل ها
 .3آهنگ هیجانی وقالب بندی پیام .4 ،بررسی
تاثیر پیام های یکجانبه در برابر پیام های دو
جانبه .5 ،چگونگی نتیجه گیری در پیام.6 ،
معرفی منبع در ابتدا یا انتهای پیام.7 ،ترتیب
ارائه پیام .8 ،تکرار پیام .9 ،شیوه سخنرانی.
 .1قابلیت فهم پیام
قابلیت فهم ،از اولین و بدیهی ترین ویژگی
های مربوط به پیام است و طبق رویکرد ییل،
هر پیام متقاعد گرانه پیش از هر چیز باید قابل
فهم باشد .روشن است که به پیامی که آن را
نفهمیم نمی توانیم فکر کنیم .افزون بر این،

تدوین نا مناسب نیز می تواند به کج فهمی
منجر شود .متغیرهایی چون وضوح متن ،صدا
و تصویر در کنار سادگی استدالل ها ،استحکام
و سازمان یافتگی می تواند به فهم و پذیرش
پیام کمک کند .در سطح آرمانی ،پیام رسان
باید مطمئن شود که مخاطب پیام را به خوبی
دریافت و آن را فهمیده و درون سازی کرده
است.
در قابلیت فهم ،پیام را به دو دسته ساده
( )simpleو پیچیده ( )complexمی توان
تقسیم کرد .پیام های ساده شامل پیامهایی
است که به موضوع های ساده و روشن مربوط
می شود و هیچ گونه پیچیدگی که فهم آن
را به خطر بیندازد ،ندارد .پیام های ساده در
بسیاری از مواقع کاربرد دارد .گاه سطح سواد
و هوش گروه هایی از مخاطب (مانند کودکان
و افراد عقب مانده ذهنی) ایجاب می کند که
موضوع در قالب پیام های ساده ای مطرح شود.
همین طور ،در مواقعی که فرصت چندانی برای
پردازش اطالعات در اختیار نیست (مانند هنگام
رانندگی) طرح موضوع در قالب پیام های ساده
کالمی و غیر کالمی ،به ویژه تصویری مناسب
تر است.
 -2شمار استدالل
تاثیر شمار استدالل ها با میزان درگیری
مخاطب با موضوع رابطه دارد .وقتی موضوع
اهمیت چندانی نداشته باشد شمار استدالل
می تواند در نقش نشانه پیرامونی ظاهر شده
بر متقاعد شدن موثر باشد .چه ،این دسته از
مخاطبان تنها وجود تعداد فراوان استدالل
ها را دلیلی بر صحت و اعتبار موضع پیام
می دانند .اما ،وقتی درگیری افزایش یابد،
افزایش تعداد همراه با کیفیت استدالل ها بر
متقاعد سازی موثر است .آزمایشی که در آن
استدالل ها به منبع متخصص نسبت داده
شده بود ،تعداد بیشتر استدالل های پیام به
متقاعد سازی کمک می کرد ،حال آنکه وقتی
پیام به منبع جذاب نسبت داده بود ،تاثیری
نداشت .از آنجا که با افزایش اهمیت موضوع،
منبع جذاب کارایی خود را از دست می دهد،
ممکن است این گونه به نظر برسد که افزون
بر شمار استدالل کار درستی باشد .این ممکن
است اما همیشه چنین نیست .زیرا  .1افزایش
استدالل ها ممکن است افراد را خسته کند و
از ادامه توجه و تفکر آن ها بکاهد ،به ویژه اگر
استدالل ها نزدیک به هم و تکراری به نظر
برسند .2 .اینکه افراد اطالعات محدودی را می
توانندحفظ کنند .مفهوم فراخنای (memory
 ) spanبه این نکته اشاره دارد که در حافظه
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کوتاه مدت ،به طور طبیعی کمی بیش از 7
یا چیزی میان  5تا  9قلم داده ( )itemرا می
توان به خاطر سپرد .از این رو ،افزایش استدالل
ها به بیش از هفت مورد جایز نیست .هر قدر
تعداد استدالل ها بیشتر شوند ،آدمی کمتر می
تواند درباره آن ها فکر کرده ،آن ها را با یاد
آورد .3 .از همه مهم تر آنکه ممکن است ال به
الی استدالل ها ،استدالل هایی ضعیف وجود
داشته باشند و استدالل های ضعیف می توانند از
اهمیت استدالل های قوی و موثر بکاهند.
 .3آهنگ هیجانی و قالب بندی پیام
یکی از ویژگیهای تبلیغ نا خواسته بودن آن
است ،مانعی که عبور از آن از دغدغه اغلب تبلیغ
گران است .برای موثر ساختن تبلیغ ،ناچار باید
توجه مردم را به پیام جلب کرد و برانگیختن
هیجان از روشهای متداول برای این منظور است.
لیمور در کتاب افسانه پنهان ( )1975خاطر
نشان می سازد که تبلیغ ،شیوه های پذیرفته
رفتار را تقویت می کند و ضمن ایجاد اضطراب،
ناگهان راه حل ساده ای پیش رو می گذارد.
وعده رهایی از پیامدهای منفی همواره مشوقی
برای پذیرش موضع نگرشی تازه است .یکی از
ویژگیهای هیجان را بر انگیختن واکنش عاطفی
نسبت به ادراکی دانسته اند که فرد از موقعیت
خود پیدا می کند .بدین گفته ،هیجان ترس می
تواند سبب پرهیز از عوامل وجود آورنده آن شود.
برای نمونه ،سیگار کشیدن یا مسواک نزدن هر
دو می توانند به عنوان عامل (منفی) ناکامی به
شمار روند که طبق تجربه ،پرهیز از این عوامل
پاداش دهنده است.
هر قدر پیام قابل فهم تر و اطمینان بخش
تر باشد ،نگرش بیشتری را جلب خواهد کرد.
این همان نکته ای بود که پیام های آزمایشی
در پژوهش پیشین نادیده گرفته بودند .پیام های
ترس برانگیز هنگامی موثر واقع خواهند شد که:
 .1استدالل های محکمی درباره امکان وقوع
پیامدهای ناخوشایند و ناگوار مطرح کرده باشند.
 .2استدالل ها توضیح دهند که در صورت
عدم پذیرش ،وقوع پیامدهای منفی بسیار
محتمل است.
 .3استدالل ها اطمینان دهند که در صورت
پذیرش توصیه ها ،پیامدهای ناگوار از میان
خواهد رفت.
 .4جانبداری در پیام؛ پیام های یک جانبه در
برابر پیام های دو جانبه
جانب داری در پیام (message
 ،)sidednessیکی دیگر از مولفه های مهم
مربوط به پیام است که توجه پژوهشی خوبی
را به خود جلب کرده است .مولفه یکجانبه /دو
جانبه را ابتدا محققان دانشگاه ییل (هاولند،
 )1953مطرح کردند و تاثیرات نگرشی آن در
میان گروه های مختلف بررسی گردید .و پس
از مدتی در قلمرو مباحث ارتباطات رسانه ای و
تبلیغات بازرگانی نیز استفاده شد .پرسش قابل
طرح در اینجا این است که چه ساز و کار روان
شناختی ای سبب تاثیرات نگرشی می شود که
فراتر از محتوای موضوعی پیام می تواند به فرایند

متقاعد سازی کمک کند؟
پیش از این ،در چهار چوب مفهوم ارتباط به
دو اصطالح یک سویه و دو سویه اشاره شد .این
دو اصطالح در چارچوب مفهوم ارتباطات رسانه
ای معنی پیدا می کرد و از چگونگی رابطه میان
دو طرف منبع و مخاطب خبر می داد .برای
مثال ،در رسانه های سنتی ،ظرفیت تعاملی
رسانه ،امکان و فرصت تعامل میان فرستنده و
گیرنده را نمی داد (رابطه یک سویه) .اما امروزه
به لطف فناوری تجهیزات رسانه ای ،ارتباط
دوسویه ،شامل تعامل میان کاربر با منبع ،پیام
و رسانه پدید آمده است .دو اصطالح یکجانبه
( )one-sidedو دو جانبه ( )two-sidedناظر
به چگونگی تدوین اطالعات پیام است و با مفهوم
حمایت جانبداری ( )advocacyارتباط دارد .بنا
به تعریف ،پیامی یکجانبه است که استدالل های
آن یکسره در موافقت یا در مخالفت از موضع
نهایی پیام باشد .دو عبارت زیر که به عنوان دو
موضع نگرشی نسبت به مدرسه بیان شده اند
نمونه هایی از پیام یکجانبه اند.
 راه مدرسه دور است. راه مدرسه دور نیست. پیام های دو جانبه شامل آن دسته از پیامهایی است که در بردارنده هر نوع استداللهای
موافق و مخالف باشد .با این همه ،بسته به
هدف پیام ،نتیجه گیریها در جهت هدف نهایی
سنگینی خواهد کرد .دو پیام زیر نمونه هایی از
پیامهای دو جانبه اند؛ چه ،در بردارنده هر دو
موضع مثبت و منفی نسبت به موضوع می باشند.
 درست که راه مدرسه دور است ،اما معلمهایخوبی دارد (نتیجه آنکه مدرسه مناسبی است ).
 درست است که راه مدرسه نزدیک است،اما معلمهای بدی دارد (نتیجه آنکه مدرسه
مناسبی نیست)
به این ترتیب بیاناتی مانند «گران است/ارزان
است ،یا زیباست /زیبا نیست» ،همه به عنوان
موضع گیری های یکجانبه طبقه بندی می شود.
زیرا ،تنها ناظر به جنبه معینی (مثبت یا منفی)
از محصول یا خدمات است و البته ،بیانگر موضع
نگرشی خاصی است .حال آنکه بیاناتی مانند گران
ولی بادوام ،گران اما زیبا ،زیبا ولی بی کیفیت،
و دور اما خوش آب و هوا ،همه نمونه هایی از
پیامهای دو جانبه اند .زیرا ،همه دربردارنده
استدالل هایی همسو و مخالفت نتیجه گیری
و البته بیانگر موضع نگرشی خاصی اند .ساختار
پیام های یکجانبه و دو جانبه در حوزه های
موضوعی مختلف به راحتی قابل تسری است .در
قلمرو تبلیغ بازرگانی وقتی کارخانه ای تمام و
کمال از محصول خود تعریف کند ،و در حوزه
مبارزات سیاسی ،وقتی نامزد انتخاب ریاست
جمهوری یکسره از موضع سیاسی خود دفاع کند
و یا یکسره مواضع سیاسی رقیبان و مخالفان را
بکوبد ،از پیامهای یکجانبه .استفاده شده است
ویژگی های مخاطبانی که به پیامهای یکجانبه
بهتر پاسخ می دهند به طور ساده به قرار زیر
است:
 -موافق اند،
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 دوستانه اند، در معرض پیام های مخالف (رقیب) قرارندارند،
 به شیوه پیرامونی تفکر می کنند.در این حال افراد با سواد بیشتر تحت تاثیر
پیام های دوجانبه قرار داشتند.
در مقایسه پیام های دو جانبه برای آنانی
موثر است که:
 منتقدند، غیر دوستانه اند، با سواد (تحصیل کرده) و آگاه اند، احتماال در معرض پیامهای مخالف قراردارند،
 به شیوه مرکزی استدالل می کنند.به ویژه ،آنجا که مخاطب در شک و شبهه قرار
داشته باشد ،پیام دوجانبه کارایی نشان می دهد.
چه ،به او این گونه نشان می دهد که شک وی
بی جهت نبوده و نقاط ضعفی در مواضع فکری
او وجود داشته است .اما ،در همان حال نشان
میدهد که نقاط مثبت و قابل اعتنای آن بیشتر
است .چنانچه ،شک و تردید این افراد برطرف
نشود ،به راحتی با پیام های یک جانبه تغییر
موضع می دهند ،به عنوان نمونه ،ممکن است
تحت تاثیر رادیو های خارجی تغییر نگرش دهند.
در مقایسه توصیه شده است در موارد زیر
تبلیغ دو جانبه بهتر از تبلیغ یکجانبه کارایی
خواهد داشت:
 .1مخاطبان به خوبی درباره ی محصول و
رقبای آن اطالع داشته باشند.
 .2محصول به گونه ی گسترده ای ترجیح
داده نشود.
 .3مخاطبان در معرض تبلیغات رقیب قرار
داشته باشند (که در اغلب موارد نیز این چنین
است)
این ضرب المثل را که هر کسی یک تنه
به قاضی برود راضی بر می گردد ،می توان به
کمک مفهوم جانبداری در پیام توضیح داد .این
ضرب المثل کنایه از یک جانبگی استدالل ها و
داوری یک طرفه دارد ،در حالی که مردم کمتر
گرایش دارند که قضاوت و داوری خود را با تکیه
به این گونه استدالل ها شکل دهند .همین طور،
آفت پیامهای دو جانبه ،از موضع خودی است.،
این درست مثل آن است که هم مقدمه و هم
نتیجه گیری در یک جهت موضع گیری داشته
باشند .این یعنی ،همان پیام یک جانبه در قالب
دوجانبه .در این زمینه در ادبیات ما نیز چنین
مطرح شده که اگر خواستی تفکری را بکوبی از
آن بد دفاع کن .اگر کسی به دیگری بگوید کمی
ساده ای ولی احمق نیستی ،بهتر از آن این است
که به او بگوید کمی احمقی ولی ساده نیستی.

ادامه دارد ...
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English in context
انگلیسی
امروزه زبان انگلیسی در دنیا فقط زبان نیست بلکه وسیله ارتباط در محیط است.
با توجه به اهمیت انتقال معنا ،زبان انگلیسی در محیط اهمیت خواهد داشت.

اهمیت زبان انگلیسی در دنیای امروز
غیر قابل انکار است ،انتقال معنا به طور
قابل فهم و در محیط اهمیت آنرا دو
چندان می کند .لذا در این قسمت تالش
بر این است تا نحوه دستیابی به این مهم
انتقال یابد .در نسخه های آتی ترجمه
های مقابله ای درست و غلط به همراه
تفسیر آنرا جهت اهمیت موضوع ارائه
خواهد شد چرا که روابط بین المللی تنها
انتقال معنا نیست بلکه ترجمه فرهنگ
و رسوم و سایر حوزه ها نیز می تواند
مخاطب بین المللی داشته باشد و مترجم
بایستی در زمان ترجمه مخاطب در زبان
مقصد را لحاظ نماید تا تعهد در کار به نحو
احسن معنی یابد

Today English language is not only a language but also
a communicative medium in context. Due to importance of
meaning transfer, English language will be significant.
در همین راستا باید کارکرد کلمات در محیط خاص خود را مورد توجه قرار داد
تا در زبان مقصد مخاطب ما برداشت کاملی داشته باشد و انتقال دهنده پیام را به
هدف خود برساند.
In this regard, one should consider the usage of words in
context in order to convey the meaning in target language to
a receiver accurately; in this way sender of a message will
achieve what he means
یکی از مشکالت عمده که امروز در بسیاری جهات با آن روبروی هستیم موضوع
تعامالت بین المللی است .احتماال در رسانه ها شنیده و دیده اید که مقامات به
خاطر برخی ترجمه ها و انتقال اشتباه معنا دچار سو تفاهم شده اند.
One of the major problems that we face in all aspects today
is international relationships. You have probably heard or
seen in media that officials misunderstood due to some bad
translations and conveyances.
این اشتباه نه تنها زمان و هزینه برای کشورهای مبدا و مقصد در بر دارد بلکه
آبروی کشور را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
This mistake not only imposes time wasting and cost for
both host and guest countries, but country’s honor will in
question as well.
در دنیای امروز که دائم در حال تغییر است ،مترجم بایستی عالوه بر دانش زبانی
دانش عمومی را نیز داشته باشد تا انتقال درست معنا مبتنی بر محیط صورت پذیرد.
Our world is constantly changing and a translator should
have both English and general knowledge at the same time to
transfer the correct meaning in context.
راهکارهای مطالعه تالیفات و درگیر شدن در آن محیط خاص به مترجم امکان
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آشنایی با اصالحات و فرهنگ آن محیط را می دهد تا تعبیر
درستی از معنا داشته باشد.

One solution can be contrastive analysis
in a way a translator will translate texts
accurately after being dominated in the area.

Reading books and involving in the
context are the solutions enabling a translator
to become familiar with expressions and
culture of that context to convey the meaning
correctly.

منظور از تحلیل مقابله ای مداقه در فیلم های حوزه های
خاص است بطوریکه فیلم زبان اصلی همراه با اصطالحات
مربوط به آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد و مترجم عینا در
محیط درگیر شود

یکی از دالیلی که امروزه کاربرد انگلیسی در محیط اهمیت
پیدا می کند موارد فوق است .امیدوار هستیم تا در آینده
نزدیک این مشکل برطرف شود
One of the significant reasons of English in
context is what mentioned above. We hope to
solve the problem in close future.
مورد دیگری که ترجمه در محیط اهمیت پیدا می کند
ترجمه در حوزه های تخصصی رشته های دیگر است .به عنوان
مثال مترجم باید با کلمات و اصطالحات رشته روانشناسی
آشنا باشد و همینطور چندین کتاب در این حوزه مطالعه
کرده باشد تا با ادبیات نوشتاری آن بیگانه نباشد.
Another important issue in English in
context is the translation in other special
fields. For example, a translator should be
familiar with vocabularies and expressions
of psychology and has read several books in
this area too in order not to be away from its
literature.
برای این کار مطالعه و صرف زمان الزمه کار است و پایدار
بودن را نیز می طلبد.
Studying and spending time is the
prerequisite and it needs to be steady as well.
حال راه حل چیست؟ چگونه یک شخص را می توانیم
برای کار ترجمه در زمینه مختلف آماده نماییم؟

By contrastive analysis we mean
contemplation on films in context in a way
original film with its expressions should be
investigated and translator will be involved
objectively.
مشکل دیگری که در حوزه ترجمه در محیط وجود دارد
به عدم اشراف مترجم در زبان مادری است .ما همه امکان
صحبت کردن و درک طرف مقابل را دارا هستیم ولی زمانیکه
موضوع حول محور خاصی می باشد کمبود دانش در زبان
مادری دچار مشکل می کند مترجم محتوای زبان مبدا را
متوجه نمی شود چه برسد به اینکه بخواهد آنرا به زبان مقصد
برگرداند.
Another problem in translation area
is translator’s lack knowledge in his/her
mother tongue. We all know how to talk and
understand each other but when the topic
is about specific thing, lack knowledge in
mother tongue is the problem. The translator
does not understand the content of source
language not to mention his/her translation to
target language.
بنابراین مترجم برای متعهد بودن نیاز به دانش باال و در
عین حال باهوش باشد تا از پس ترجمه برآید.
Therefore, in order to be committed,
a translator needs to be highly educated
and smart enough in order to handle the
translation.

What is the solution now? How can we
prepare a translator to translate in different
?fields
یک راه می تواند تحلیل مقابله ای در محیط باشد بطوریکه
مترجم عینا بعد از اشراف به حوزه مورد نظر ترجمه دقیقی
خواهد داشت.
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تجاری سازی محصوالت و
مقوله های فرهنگی و هنری (بخش پایانی)

در شماره  23ماهنامه ،اشاره کردیم
که تجاری سازی را می توان به سلسسه
فعالیت هایی اطالق کرد که بهره برداری
از ایده ها ،اختراعات نوآوری در غالب
محصوالت و خدمات قابل ارائه برای
فروش به بازار را پوشش می دهد.
آنگاه اشاره شد برای این کار بایستی
الگوی متناسب با شرایط خودمان را
طراحی کنیم؛ در ادامه یادآوری کردیم
برای طراحی الگو بایستی الزاماتی را
مدنظر داشته باشیم و این الزامات به
مثابه شاخص به ما کمک خواهند نمود
تا فرایند تجاری سازی به درستی انجام
شود .الزامات ارزشی و کالن ،الزامات
قانونی ،منابع و امکانات ،ساختار و
تشکیالت پشتوانه دانش و الزامات بین
الملل از جمله این شاخص ها محسوب
می شدند.

در این شماره اشاره ای به مدل ها و
الگو های خطی تجاری سازی خواهیم
نمود ،ابتدا باید اشاره کرد که تجاری سازی
در مقوله های علوم انسانی نسبت به صنعت
و کشاورزی دارای پیچیدگی بیشتری است
چرا که ما با مقوله هایی ارزشی و سازه سر
و کار داریم که بسیار پیچیده و گسترده
هستند .بهره گیری از الگوهای تجاری
سازی مبحثی است که در ادبیات اقتصاد
توسعه دانش بنیان مطرح شده است .از
آنجایی که اساس و پایه این بحث بر دانش و
بکارگیری علمی یافته های پژوهش استوار
است  .حیطه های علم فناوری ،نوآوری ،ایده
پردازی ،خالقیت و کار آفرینی به عنوان
عوامل موثر در رشد اقتصادی محسوب می
شوند .لذا خط مشی های آموزش عالی و
به تبع آن آموزش های علمی-کاربردی نیز
متحول شده اند در این میان مراکز آموزش
علمی کاربردی نیز برای کسب مزیت های
رقابتی و افزونی برای منابع در فرایند های
اقتصادی و اجتماعی بایستی ایفای نقش
کنند .ایفای نقش در این زمینه برای مراکز
فرهنگ و هنر که با مقوله سازه ای ،ارزشی
و فرهنگی سر و کار دارند در مقایسه با
مراکز آموزش علمی-کاربردی حوزه های
صنعت کشاورزی وآموزش های در جوار
کارخانه بسیار طوالنی تر و پیچیده بوده و
نیاز به مطالعات گسترده و همکاری بخش
های تولیدی به عنوان اسپانسر های قوی
دارد.
آموزش های علمی-کاربردی به عنوان
رکن سوم آموزش عالی کشور بخش مهم و
حایز اهمیتی است که تاثیر بسیار گسترده
ای در ایجاد اشتغال ،کارآفرینی ،توسعه
مشاغل جدید و اصالح جامعه بازار دارد.
راه اندازی تشکل های دانش بنیان ،مراکز
رشد کسب و کار یا انکوباتورها ،1خوشه های
فنآوری و استارت آپ ها در حوزه فرهنگی
و هنری می تواند به این مهم کمک کند.
این مهم باعث می شود دانشجویان یا فارغ
التحصیالن حوزه های فرهنگ و هنر با بهره
گیری از راهنمایی و تجارب مدرسان علمی-
کاربردی مرکز خود بتوانند نتایج یافته های
پژوهش و آموخته های خود را در حوزه
1. Incubator
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شغلی و تولیدات فرهنگی خود به کار گرفته
و گام های اساسی در زمینه تجاری سازی
و ورود به جامعه بازار به صورت نظام مند
را داشته باشند.
مدل های تجاری سازی به دو دسته
کلی تقسیم می شوند:
 .1مدل های خطی یا فرآیندی
 .2مدل های کارکردی
مدل های خطی یا فرآیندی گامهای
تجاری شدن را به صورت گام به گام توضیح
و بیان می کنند در برخی از این مدل ها
شاخه های موازی برای تکمیل فرآیند ها و
فعالیت ها در نظر گرفته می شوند تا شانس
تجاری سازی را افزایش دهند .اما مدل
های کارکردی فعالیت های مهم را یکپارچه
کرده و روابط میان این فعالیت ها بدون
آنکه مراحل تجاری سازی در مسیر خاص
قرار گیرد مورد تحلیل واقع می شوند.
مدل های خطی بجز موارد استثناء غالبا به
صورت نمودارهای بسته به تصویر کشیده
می شوند و به خودی خود قدرت پیش
بینی ندارند اما مدل های کارکردی به مثابه
سیستم های باز دارای پویایی هستند .مدل
های راندال گلد اسمیت ،2کوکوبو ،3مرحله
ای-دروازه ای کوپر ،4راثول وزیگفیلد،5
آندو -سرکین ،6فناوری جولی از جمله مدل
های خطی محسوب می شوند.
در این نوشتار مدل های خطی که
عمومیت بیشتری در استفاده دارند مورد
بررسی قرار می گیرند ،بر این اساس
مدل خطی راندال گلد اسمیت که بدلیل
چند الیه بودن فرآیندها و نیز پیچیدگی
آن بهترین مثال الگوی خطی به عنوان
چارچوبی برای تجاری سازی دانش در
مقوله های فرهنگی -هنری (عالوه بر
صنعت) تلقی شده مورد بررسی قرار می
گیرد .چراکه این مدل عناصر کسب و کار،
بازار و تکنیک فرایند تجاری سازی را در
ماتریسی از فعالیت های توام و متوالی و نیز
نقاط تصمیم گیری ترکیب می کند .آنچه
مهم است وجود مدرسان متخصص نو آوری

و کارآفرینی در مراحل مختلف این ماتریس
برای ارزیابی از شرایط آینده بازار ،برنامه
ریزی پروژه ،شناخت محصول یا محصوالت
فرهنگی برای افزایش احتمال موفقیت
تجاری سازی است .مدل گلد اسمیت کل
فرایند را از ایده اولیه تا ایجاد ،خلق و راه
اندازی یک شرکت پوشش داده و آنگاه
راهبرد خروج برای مخترع و سرمایه گذار
را نشان می دهد .مدل به عنوان یک سری
گام های متوالی در نظر گرفته شده که از
راست به چپ و باال به پایین کار می کند.
فرآیند ،تا زمانی که مباحث فنی ،کسب و
کار و بازار آن مرحله به طور کافی تحلیل،
بیان و بررسی نشده باشد از یک مرحله به
مرحله بعد و یا از یک گام به گام بعد نمی
رود .مدل گلد اسمیت قدرت پیش بینی
ندارد و خود گلد اسمیت هشدار می دهد

که استفاده و تبعیت کورکورانه از این مدل
موفقیت فرآیند را تضمین نمی کند بلکه
نیازمند تیمی است که فرآیند تجاری سازی
را برای یافتن اطالعات و داشتن قضاوتی
عادالنه درمورد مخاطرات و منافع هر نقطه
بحرانی در فرایند ،هدایت کند.
قدرت پیش بینی این مدل برای کار
تیمی و یکپارچگی کارهای انجام شده
توسط کسانی که از آن پیروی می کنند
بستگی دارد.
با این وجود تالش خواهد شد در فرصت
های آتی در زمینه مدل های کارکردی و
کیفی و نیز مولفه های دیگری چون هوش
رقابتی و نقش آن در تجاری سازی دانش و
یافته های پژوهشی مطالبی ارائه شود.

منابع:
 .1خیاط مقدم ،سعید و رستگار ،نفیس(،)1392
«شناسایی تسهیل کننده های تجاری سازی در حوزه
علوم انسانی» ،تهران :نشریه صنعت و دانشگاه ،سال
هفتم ،شماره 23و24
 .2رمضانپور نرگسی ،قاسم( ،)1393تهران :نشریه
صنعت و دانشگاه ،سال هشتم ،شماره های 27و28
 .3سایت خبری تحلیلی ناظر اقتصاد« ،مدل های
تجاری سازی ایده ها»
 .4متین ،آیدین(« ،)1392مروری بر مدل های
خطی تجاری سازی» ،تهران :فصلنامه تخصصی پارک ها
و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره 36
 .5یدالهی فارسی ،جهانگیر(« ،)1391جایگاه تجاری
سازی در مدیریت نوآوری و  ،»...تهران :فصلنامه
تخصصی پارک ها و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره 33
6. Ferguson, G(2008) commercialisation
models, URL: www.rumourcontrol.com
7. kim, S. K, Lee, B.G, Park,B.S. and oh,
K.S (2011), the effect of R&D technology
commercialization
capabilities
and
inovation performance. Technological and
Economic Development of Economy, 17)4),
pp.578-563

2. the ranadall goldsmith model
3. the kokobu model
4. the cooper stage-gate model
5. the rothwell & zegleld model
6. the andrew& serkin model
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نگاهی کوتاه بر تاریخچه انیمیشن

معنای لغوی انیمیشن
فرهنگ فارسی معین
(ا َ ِم ش ِ) [ انگ( ] .ا ِ ).شیوه ای در
فیلم سازی که در آن با گرفتن عکس
های پی در پی از عروسک ،نقاشی،
نوشته و مانند آن تصویر متحرک تهیه
شده و فیلم ساخته می شود ،تصاویر
متحرک ،پویانمایی.
ریشه یابی
انیمیشن ،از کلمه التین animatio
به معنای «حرکت آوردن به زندگی»،
 animoبه معنای «به حرکت» یا
«زندگی دادن به» و  atioبه معنای «عمل
یا انجام» گرفته شده است.
تعریف انیمیشن
انیمیشن یا پویانمایی به نمایش تند
و پیوسته تصاویر دو یا سه بعدی ،برای
ایجاد توهم حرکت در بیننده اطالق می
گردد .احساس حرکت در انیمیشن ناشی
از خطای دیدی است که به دلیل پدیده
ماندگاری تصویر رخ می دهد.
انیمیشن به عنوان یکی از
پرنفوذترین ابزارها برای برقراری ارتباط
بصری در دنیای کنونی به حساب می
آید .به بیان مختصر ،انیمیشن یعنی
خلق تصاویر متوالی برای ایجاد توهم
حرکت و یا روش جاندار نمودن چیزها و
ایجاد تصور حرکت اجسام بیجان.
فکر ساخت انیمیشن زمانی به جان
بشر افتاد که به این نتیجه رسیدند تا
در کنار ساخت فیلم از دنیای واقعیت و
پیرامون خود ،دنیای ذهنی و تخیل خود
را نیز به تصویر بکشند و در نهایت پس
از سال ها تالش توانستند با کنار هم قرار
دادن تصاویر متعدد ،تصاویر متحرکی به
عنوان انیمیشن بسازند.

تاریخچه انیمیشن
از نمونه های نخستین انیمیشن می توان به
نقاشی های غارها ،طراحی های روی سفالینه
های ایرانی در شهر سوخته و متعلق به 5200
سال قبل ،که بزی را در حال پریدن و رسیدن
به میوه درخت نشان می دهد؛ و دیوارنماهای
مصری با  4000سال قدمت که کشتی گیران
را در حال ورزش به نمایش درآورده است ،اشاره
کرد ،که با کشیدن تصاویر از شی عنصر در حالت
های مختلف حرکت به صورت دنباله دار روی
ظروف و دیوارها ،برای نمایش تصاویر به صورت
متحرک استفاده می کردند.
 122سال قبل و مدتی بعد از ظهور صنعت
سینما در جهان ،انیمیشن پا به عرصه وجود
گذاشت و به عنوان یکی از هنرهای قرن 19
و  20به ثبت رسید .در واقع با هنر انیمیشن،
گرافیک توانست به حوزه سینماتوگرافی راه یابد
و قدرت تخیل طراح ،کاریکاتوریست و عروسک
گردان با هنر پویای فیلم ارتباط مستقیم پیدا
کند.
شخص خاصی به عنوان مخترع این هنر
شناخته نشده چرا که افراد بسیاری به طور
همزمان روی پروژه های انیمیشنی کار می
کردند.
اولین کشور اروپایی در زمینه سوابق فیلم
انیمیشن کشور فرانسه است و برای نخستین
بار «جورج ملیس »1به طور اتفاقی به ایده ای
دست یافت که بعدها استاپ موشن «Stop
 »motionنامیده شد.
اولین انیمیشن در قالب  12تصویر در
حلقه ،در سال  1890توسط مخترع دستگاه
پروجکشن« ،چارلز امیل رینالد» ،و پس از آن
هم فیلم «فکاهی صورت های متغیر مسخره» ،با
استفاده از تکنیک های استاپ موشن توسط «ج.
استوارت بلکتون( »2فیلم ساز آمریکایی) در سال
 1906ساخته شد.
در سال « ۱۹۰۸امیل کول »3هنرمند فرانسوی
فیلم «صحنه خیاالت»()Phantasmagoria
را با استفاده از طراحی های ساده ساخت که به
هم تبدیل می شدند؛ و توانست به عنوان اولین
فیلم پویانمایی سنتی (طراحی دستی) معرفی
شود« .کول» نخستین کسی بود که به «مفهوم»
و «داستان» در انیمیشن توجه کرد.
«وینسر مککی »4خالق «کمیک استریپ»
به طراحی پویانماییهای پرجزئیاتی نظیر نمو
کوچولو ( )1911 ,Little Nemoو جریت
دایناسور()1914 ,Gertie the Dinosaur
پرداخت که کامال هنرمندانه بود.
به این ترتیب انیمیشن کوتاه تبدیل به
1.Georges Méliès
2 J. Stuart Blackton
3. Émile Cohl
4.Winsor McCay
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شاخه ای قدرتمند شده که سرشار از آثار قوی
هنرمندان این رشته است و می تواند انتقال
دهنده موضوع های حساس باشد.
«گل ها و درختان» اولین کارتون تمام
رنگی در سال  1932و محصول «کمپانی
دیزنی» است .پس از آن در سال 1937
انیمیشن «سفید برفی و هفت کوتوله» توسط
همین کمپانی اکران شد که شروع دوران طالیی
انیمیشن را رقم زد.
به مرور زمان و با ورود کامپیوتر به دنیای
هنر ،انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی 3D
( )3Dimensionوارد کامپیوتر شدند و این
باعث زیبایی و جذابیت بیشتر آن ها شد ،چرا
که از کیفیت رنگی باالتری هم نسبت به قبل
برخوردار بودند .ولی در ابتدا یادگیری انیمیشن
سه بعدی کمی دشوار به نظر می رسید ،به
همین خاطر شرکت هایی نظیر والت دیزنی،
تمایل به فعالیت در این شاخه نداشتند ولی
پس از ساخت اولین انیمیشن بلند و زیبا با
نام» «داستان اسباب بازی های Toy( »1
 )1 Storyو استقبال بسیار خوب از آن ،باعث
شد تا کمپانی های بزرگ در این زمینه دست
از مخالفت کشیده و با ارائه روش های نوین
و خالقانه نظیر تلفیق انیمیشن های دو و سه
بعدی به محصوالتی بسیار زیبا دست یافتند و
امروزه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ در
زمینه طراحی و ساخت انیمیشن های سه بعدی
در جهان شهرت دارند.
انواع تکنیک های ساخت انیمیشن
انیمیشن به روش های مختلفی ساخته می
شوند و کاربردهای گوناگونی نظیر تیزرهای
تبلیغاتی ،برنامه های علمی و آموزشی ،جلوه
های ویژه ،انیمیشن ترکیب شده یا فیلم،
سرگرمی ،ساخت محیط های شبیه سازی شده
واقعی ،بازی های کامپیوتری و  ...دارند.
 .۱انیمیشن سنتی (دستی)
 .۲انیمیشن کامپیوتری
 .3انیمیشن دوبعدی دیجیتالی
 .۴انیمیشن سه بعدی دیجیتالی
 .5استاپ موشن
انیمیشن تئاتر عروسکی
انیمیشن خمیری
انیمیشن بریده مقوا ()Cut-Out
 .6انیمیشن زئوتروپ
 .7فلیپ بوک ()Flipbook
منابع:
 .1پاکباز ،رویین ( ،)1383دایره المعارف هنر ،فرهنگ معاصر.
 .2خانه انیمیشن« ،تاریخچه انیمیشن»animation.ir ،
 .3سایت مرجع گرافیک« ،تاریخچه انیمیشن»elna.ir ،
 .4باشگاه خبرنگاران جوان« ،تاریخچه انیمیشن ایران و
جهان» ،کد خبر www.yjc.ir ،4282353
 .5واثقی ،صبا« ،1396 ،انیمیشن چیست؟ تاریخچه
انیمیشن» ،فلیپ بوک ()Flipbook
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معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد نورالدین زرین کلک «پدر انیمیشن ایران»

نورالدین زرین کلک (20فروردین  -1320مشهد)
استاد نورالدین زرین کلک «پدر انیمیشن ایران» است
و بسیاری از ما با آثار جذاب و خواندنی ایشان در کتاب
های دوران کودکی خاطره داریم.
زرین کلک خوشنویسی و نقاشی را از پدر آموخت و
همزمان با تحصیالت رسمی در هنرستان کمال الملک از
تجربه و مهارت استاد محمود اولیاء ،محمد علی زاویه و
محمد مهردان بهره مند شد.
در  12سالگی نخستین اثر گرافیکی او در کتاب قصه
ای چاپ شد و در  16سالگی با کاریکاتورهای سیاسی
به دنیای مطبوعات وارد شد و تصویرگری حرفه ای را با
نقاشی برای قصه طنز ایرج پزشکزاد با نام «ماشااهلل خان
در بارگاه هارون الرشید» آغاز کرد .در سال  1334وارد
دانشگاه تهران شده و در سال  1340با دکترای داروسازی
فارغ التحصیل شد.
در دهه  ،40به مصور کردن کتاب های درسی و جیبی
پرداخت .پس از برگزاری موفق نخستین جشنواره کودکان
و نوجوانان (در بخش امور سینمایی ،)1348-زرین کلک
برای تحصیل در رشته متحرک سازی در آکادمی هنرهای
زیبای شهر «گان» به بلژیک اعزام شد .در آنجا دو فیلم
ساخت که هر دو موفق به کسب جایزه در جشنواره های
خارجی شدند.
پس از بازگشت به ایران در سال  1351در مرکز
سینمایی کانون مشغول به کار شد و فیلم های اتل متل
توتوله ( ،)1353تداعی ( ،)1353دنیای دیوان ه دیوان ه دیوانه
( ،)1354امیرحمزه دلدار و گور دلگیر ( ،)1356چشم
تنگ دنیادار ( )1361و ابرقدرتها ( )1367را برای کانون
ساخت .در سال  1353اولین مدرسه پویانمایی در ایران
را تأسیس و سه سال بعد این رشته را در دانشگاه فارابی
(دانشگاه هنر امروز) به ثبت رساند.
زرین کلک به همراه فرشید مثقالی ،علی اکبر صادقی،
مرتضی ممیز و آراپیک باغداساریان سبک و سیاق فیلم های
انیمیشن را در کانون پرورش فکری دچار تحول و دگرگونی
کردند .استاد در زمینه نوشتن داستان و کاریکاتور هم آثار
موفقی از خود به ثبت رسانده است.
«کالغ ها» نخستین سفارش کتاب برای
تصویرسازی به ایشان بود که عنوان بهترین کتاب
سال یونسکو ایران را نیز از آن خود کرد.
نورالدین زرین کلک ،پدر انیمیشن ایران در گفت و
گوی خود با روزنامه نوآوران ( )1395در پاسخ به سوال
«رویای امروز پدر انیمیشن ایران چیست؟» چنین می
گوید :دلم میخواهد مرا به ایران صدا کنند و بگویند بیا

این موزه انیمیشن را بساز ،راه اندازی و افتتاح کن و در آن
موزه اولین فیلم سینمایی خوب ایرانی را رونمایی کنم.
فیلم به نمایش در بیاید و من کارگردانش را در آغوش
بگیرم و بگویم دست مریزاد.
کتاب و کاریکاتور:
افسانه سیمرغ ،کالغ ها ،قصه گل قالی ،قصه کرم
ابریشم ،نوروز و بادبادک ها ،کورش شاه ،افسانه های
آسیائی ،کارخانه همه کاره ،قضیه فیل و فنجان و ...
فعالیت ها:
عضو آسیفای بین الملل از  ،)1349(1971عضو
هیئت داوران فستیوال ها و جشنواره های ملی و بین
المللی انیمیشن و تصویرسازی از  ،1351موسس و مدرس
اولین مدرسه انیمیشن ایران  ،1353موسس و مدرس
دانشکده انیمیشن (دانشگاه فارابى)  ،1356بنیانگذار
انجمن فیلمسازی انیمیشن «آسیفا» ایران ،1356 :عضو
هیئت مدیره انجمن جهانی فیلم سازان انیمیشن «آسیفا»:
 ،1991-2000رئیس آسیفاى بین الملل از  2003تا 2006
جوایز استاد زرین کلک:
 ،۱۳۴۸کتاب برگزیده سال شورای کتاب کودک ایران
برای کتاب افسانه سیمرغ.
 ،۱۳۴۹نشان بهترین کتاب سال یونسکوی ایران،
 ،۱۹۷۰نشان بهترین کتاب سال یونسکو (توکیو/ژاپن)،
 ،۱۹۷۱سیب طالئی بی ینال براتیسالوا (چک اسلواکی)
برای کتاب کالغها.
 ،۱۹۷۱جایزه برای مدارس انیمیشن فستیوال
بینالمللی فیلم آنسی (فرانسه) و جایزه کلوتید کوپی/
فستیوال ملی فیلم بلژیک برای فیلم وظیفه اول.
 ،۱۳۵۴نشان کتاب برگزیده سال (شورای کتاب کودک
ایران) برای کتاب وقتی که من بچه بودم.
 ،۱۹۷۵دیپلم افتخار فستیوال بینالمللی فیلم سان
فرانسیسکو (آمریکا) برای فیلم تداعی.
 ،۱۹۷۶جایزه بهترین سناریو فستیوال بینالمللی فیلم
سالونیکی (یونان) ،لوح افتخار فستیوال بینالمللی فیلم
شیکاگو ،ایلینوی (آمریکا) ،جایزه نقره فستیوال بینالمللی
فیلم انیمیشن پرتقال ،لوح سپاس فستیوال بینالمللی فیلم
قاهره (مصر) ،جایزه بهترین سناریو فستیوال بینالمللی
اوبرهاوزن (آلمان) ،دیپلم افتخار فستیوال بینالمللی فیلم
پاریس (فرانسه) ،۲۰۰۰ ،عنوان جواهر قرن (بیستم) از
فستیوال بینالمللی فیلم آنسی (فرانسه) برای فیلم دنیای
دیوانه دیوانه دیوانه.
 ،۱۹۷۸دیپلم افتخار فستیوال بینالمللی فیلم جیفونی
(ایتالیا) برای فیلم امیر حمزه دلدار و گور دلگیر.
دیپلم افتخار هانس کریستین آندرسن برای
کوششهای عمرانه در تصویرسازی کتاب کودک.
 ،۱۹۸۷لوح تقدیر نمایشگاه کتاب بولونیا (ایتالیا) برای
کتاب آ اول الفباست.
 ،۱۳۶۸جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره تهران برای
فیلم ابرقدرتها.
 ،۱۳۷۸جایزه ویژه هیئت داوران بی ینال بینالمللی
کتاب تهران و  ،۲۰۰۰جایزه موزه ایلوستراسیون توکیو
(ژاپن) برای کتاب مال نصرالدین.
منابع:
 .1بخشی از گفت وگوی نورالدین زرین کلک با روزنامه نوآوران ،دوشنبه
۲۵مرداد  ،۱۳۹۵شماره  /۵۳۴صفحه ۸
 .2زندگینامه :نورالدین زرین کلک ( ،)۱۳۱۶همشهری آنالین،
اسفند ،1392کد مطلب 253574
http://hamshahrionline.ir/details/253574
 .3نورالدین زرین کلک ،دیدار موفقیت
http://successwall.ir/lens_portfolio
 .4ایسنا« ،یادگارهای نورالدین زرین کلک راهی موزه سینما شد»،1393 ،
https://www.isna.ir/news - 93021510358
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ارتباط هوش فرهنگی و سرمایه فکری در رابطه با
عملکرد شغلی عکاسان

مبانی نظری هوش فرهنگی
مفهوم هوش

زمانی که یک نفر  ،تفاوت در یادگیری
و عملکرد را مورد توجه قرار می دهد،
اغلب به عنوان یک فاکتور اصلی در نظر
گرفته می شود (مودی.)2007 ،
عموم ًا گفته می شود هوش واژه و
اصطالحی است که تقریب ًا بدون دقت
زیاد  ،در زمان توصیف و شرح سبک
یادگیری  ،استعداد  ،خصیصه ها  ،مهارت
ها و شایستگی های یک فرد استفاده می
شود.بر اساس تعریف لغت نامه وبستر ،
هوش بعنوان ظرفیت و توانایی درک و
توصیف واقعیت ها و قضایا و ارتباطات
آنها و استدالل در مورد آنها  ،در نظر
گرفته می شود (فرایدی و هماران .)2005
دیدگاه همه جانبه و کل نگر به هوش
 ،آنرا به عنوان یک خصیصه و ویژگی
زیستی  ،انگیزشی و رفتاری افراد  ،در
نظر می گیرد :دیدگاه زیستی فرض می
کند که فرآیندهای زیستی و ارثی  ،هوش
را تعیین می کند؛ دیدگاه ذهنی و روانی
فرض می کند که هوش در حیطه های
شناختی یا انگیزشی قرار دارد؛ تئوری
های هوش انگیزشی به انگیزش یک فرد
برای درک تعاریف هوش اعتقاد دارند ؛ و
دیدگاه تئو ریسن های رفتاری اینست
که هوش در رفتار قرار دارد یا به همراه
عملکرد های ذهنی و روانی که رفتار را
به وجود می آورند قرار دارد (مودی.)2007 ،
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نظریات هوش
 .1نظریات کالسیک
هوش یک ساختار است چه یک توانایی
تنها ،دو یا چندین توانایی وجود داشته باشد
یا نه ،به اندازه این واقعیت مهم نیست که
برای هوش یک ساختار وجود دارد و این
ساختار می تواند یک توانایی تنها را شامل
شود که اسپیرمن آنرا هوش عمومی می نامند

(هابی.)2002 ،

 .2مدل هو ش مصنوعی -الگوریتمی
هوش یک فرآینداست .به نظر می رسد
این یک نگرش مدرن و جدیدتر باشد که
شامل دیدگاه پردازش اطالعات است .طبق
نظر استنبرگ سه جنبه از پردازش اطالعات
انسانی وجود دارد ؛ مبدل ها یا ابزار حسی
مان که داده های جهان واقعی را تبدیل به
اشکال خاصی برای مغز می کند طبقه بندی
مسائل و مشکالت جهان واقعی به گروه ها،
استفاده در عمل از امکانات و وسایل در
زندگی دنیای واقعی بواسطه استفاده از برنامه
های تطبیق با محیط  ،شکل دهی با محیط و
انتخاب محیط جدید (هابی .)2002 ،
چارچوب منسجم و یکپارچه استرنبرگ،
جایگاه متفاوت هوش در درون فرد را مطرح
می کند .بر اساس عقیده او ،فراشناخت،
شناخت و انگیزش  ،توانایی های ذهنی ای
هستند که در مغز هر کس قرار دارد ،در
حالیکه اعمال آشکار ،توانایی های رفتاری
هستند .هوش فراشناختی اشاره به کنترل
شناخت دارد :فرآیند هایی که افراد برای
کسب و درک دانش به کار می برند .هوش
شناختی ،اشاره به ساختارهای دانش دارد و
موافق با مفهوم هوش به منزله دانش است
که داللت بر اهمیت دانش به عنوان بخشی
از عقل و هوش دارد .هوش انگیزشی اشاره
به توانایی ذهنی برای هدایت و حفظ انرژی
در یک وظیفه یا موقعیت خاص دارد و درک
اینکه توانایی های انگیزشی برای حل مسائل
دنیای واقعی اساسی و مهم هستند .هوش
رفتاری اشاره به آشکارسازی بیرونی یا اعمال
آشکار دارد :آنچه که افراد انجام می دهند به
جای آنچه که آنها فکر می کنند (انگ.)2007 ،
 .3مدل هوش خطی در مقابل منحنی
انواع مختلفی از چیزها وجود دارد که
هوش نامیده می شود ،مانند مدلی که گاردنر
از هوش ارائه می کند .گاردنر با استفادهاز
هوش بعنوان توصیفی تک بعدی و محدود
از ظرفیت دانشی یک فرد مخالفت کرد .او

متعاقباً یک مدل هوش چند وجهی بیان
می کند که افراد اطالعات با یاد می گیرند
و توانایی هایشان را به طرق مختلف ابراز می
کنند ،بنابراین استفاده از هوش چند وجهی،
طبقه بندی استعداد ها ،توانایی ها ،اولویت
های مختلف افراد را بر اساس شرایط زمینه
ای و طبیعی مختلف امکانپذیر می سازد
(فرایدی و همکاران.)2005 ،

گاردنر هشت نوع را ارائه کرد که به طرق
مختلف در شرایط گوناگون از جمله در سبک
های زندگی هر روزه ،شرایط آموزشی و
شرایط کاری به کار می روند:
 .1هوش زبان شناختی
 .2هوش منطقی  -ریاضی
 .3هوش سه بعدی و فضایی
 .4هوش جنبشی و جسمانی
 .5هوش موسیقی
 .6هوش بین فردی
 .7هوش درون فردی
 .8هوش ذاتی و طبیعی (هابی.)2002 ،
ورای تئوری های فرد محور ،تصورات
و ادراکاتی هستند که هوش را به عنوان
چیزی که نه فقط در افراد وجود دارد بلکه
در محیط یا جامعه نیز قرار دارد در نظر می
گیرند .دیدگاه تعاملی به هوش ،تعامل افراد
و دیدگاه های زمینه ای را در نظر می گیرد
(مودی.)2007 ،

مدل هوش های چند وجهی نیز بیان می
کند که عالوهبر متولد شدن با هوش های
چند وجهی مختلف  ،بعضی از هوش ها به
طور بالقوه به وسیله محیط فرهنگی که افراد
در آن جامعه پذیر می شوند ،مانند محیط
کاری شان  ،تعیین و مشخص می شوند
(فرایدی و همکاران.)2005 ،

هوش چند وجهی
توجه به نقش و تاثیر انواع چند وجهی
هوش تا حدودی به علت مشاهده مستقیم
این مطلب است که هوش سنتی ( )IQبه
تنهایی برای موفقیت در زندگی کافی نیست.
تاکید فزاینده و روبه رشدی وجود دارد که
هوش های چند وجهی برای رهبری در سطح
جهان مورد نیاز هستند .یک دلیل قوی را که
رهبران جهانی نیاز به داشتن چیزی فراتر از
 IQدارند بیان کردند .آن ها تاکید کردند که
هوش یک ساختار چند بعدی است و چندین
نوع هوش وجود دارد و اینکه انواع مختلف
هوش برای رهبری موثر و موقعیتی مورد
نیاز است .بر اساس تمام شواهد موجود ،اصل
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و جوهر رهبری جهانی و بنابر این پرورش
رهبران جهانی این سه نوع هوش هستند:
 .1هوش منطقی و کمی و کالمی عقل
محور که برای بیشتر مردم شناخته شده
می باشد و به وسیله تست های  IQسنتی
سنجیده می شود.
 .2هوش عاطفی که اهمیت زیادی به
عنوان یک عامل تعیین کننده موقعیت در
 10سال گذشته پیدا کرده است ،می تواند
توسط تست های  EQسنجیده شود.
 .3هوش تازه اضافه شده به لیست ،هوش
فرهنگی می باشد که می تواند به وسیله
تست های  CQکه تازه بوجود آمده اند
سنجیده شود ( آلون و هیگینز .)2005 ،
بررسی و تحقیق بر روی جنبه های
متفاوت هوش ،شامل مطالعات هوش عاطفی
 ،هوش اجتماعی هر کدام در مراحل مختلف
از تحقیق مفهومی و تبیین هستند .مفهوم
هوش فرهنگی ،این گروه را بعنوان یک بسط
تئوریکی از چنین رویکردهای معاصر به درک
و شناخت هوش ،پیوند می دهد .هر چند
هوش فرهنگی با این ترکیب ها در ارتباط
است اما مجزا و منحصر به فرد است (مودی،
.)2007

ذکر این نکته ضروری است که آنچه به
عنوان هوش یا زرنگی در نظر گرفته می شود
شاید در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت
باشد .گروههای فرهنگی با زبان مشابه ،شاید
دیدگاه های متفاوت درباره آنچه که برای
عملکرد هوشمندانه الزم است داشته باشند
و گروههای فرهنگی با زبان متفاوت ،شاید
دیدگاه های مشابه درباره آنچه که برای
عملکرد هوشمندانه الزم است داشته باشند
(گریگورنکو و استرنبرگ.)2006 ،

وستبی ( )2007در بررسی خود در مورد
مفهوم هوش در شرق چهار واژه پیدا کرد که
اشاره می کنند به آنچه که به عنوان هوش و
زیرکی درک می شود:
 .1دانش و مهارت ها
 .2احترام
 .3درک چگونگی اداره مشکالت زندگی
واقعی
 .4ابتکار عمل.
فقط مورد اولی اشاره به نوع هوش دارد
که توسط آزمون های  IQسنتی غربی
سنجیده می شود.
بعضی از محققان برای بررسی این تفاوت
ها ،تئوری «هوش اثر بخش» را ارائه کردند
استرنبرگ ( )2004هوش ثمربخش را
به عنوان مهارت ها و دانش مورد نیاز برای
موفقیت در زندگی با توجه به تعریف هر کس
از موفقیت ،در داخل بافت اجتماعی–فرهنگی
تعریف کرد .افراد دارای هوش ثمربخش بر
روی نقاط قوت خود سرمایه گذاری می کنند

و نقاط ضعف شان را اصالح یا جبران می کنند،
آنها در سبک کاری خود منعطف هستند و
خود انگیزش می باشند .فرصت هایی برای
خودشان ایجاد می کنند ،شناسایی مسائل و
تعریف درست آنها و دانستن و آگاهی زمان
پشتکار از دیگر ویژگی های آنها می باشد

(وستبی.)2007 ،

آنگ و ارلی ()2003یک هوش فرهنگی
صریح و روشن را برای توضیح دادن تفاوت
ها در میان فرهنگ ها  ،مطرح کردند .هوش
فرهنگی به نوبه خود بیشتر در میان فرهنگ
ها بکار می رود .یک نفر می تواند در داخل
یک فرهنگ  ،دارای هوش ثمربخش باشد و
نه در میان فرهنگ ها و شخص دیگر می
تواند در میان فرهنگ ها  ،نسبتاً موفق باشد.
اما خیلی زیاد در داخل هر کدام از آن فرهنگ
ها موفق نباشد .در واقع همانگونه که بری
( )1974ذکر کرده است ،آنچه که در یک
فرهنگ هوشمندانه است  ،شاید خیلی زیاد
از آنچه که در فرهنگ دیگر هوشمندانه است،
متفاوت باشد.
هوش فرهنگی
اینکه گفته می شود جهانی شدن به ما
خیلی نزدیک است ،بدیهی می باشد .فعالیت
در یک محیط جهانی بین المللی و بین
فرهنگی یک واقعیت عادی و معمولی برای
بیشتر سازمان های بزرگ معاصر می باشد.
حتی کسب و کارهای کوچک یا متوسط نیز،
احتماالً تجربه جهانی شدن را از طریق تعامل
با شرکای جهانی که ممکن است متعلق به
یک یا بیشتر از چهار گروه کلیدی زیر باشند،
را دارند:
 .1مشتریان
 .2رقبا
 .3عرضه کنندگان
 .4کارمندان (آلون و هیگینز.)2005 ،
بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی که
مدیران و کارکنان در محیط بین المللی با آن
روبرو هستند این است که مطمئن شوند آنها
بطور کامل دیدگاهها و عقاید بازیگران مقابل
بین المللی را درک کنند (ارلی .)2002
این امر مستلزم اینست که مدیران و
کارکنان در همه سطوح سازمان به صورتی
موثر در شرایط چند فرهنگی دائم التغییر و
موقعیت های متفاوت ،عمل نمایند (گریفر و
پرلیس .)2007
پیش بینی و توضیح اثربخشی تعامالت
بین فرهنگی ،یک سابقه و پیشینه قوی در
رشته ها و شاخه های مختلف از جمله در
ارتباطاب بین فرهنگی ،روان شناسی بین
فرهنگیو مدیریت بین الملل دارد .مطالعات
زیادی به این ایده اشاره کرده اند که بعضی
افراد شاید ویژگی هایی داشته باشند که به
آنها اجازه می دهد در ماموریت های برون
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مرزی یا خیلی کلی تر در تعامالت میان
فرهنگی کاراتر و موثرتر باشند.
مفهوم هوش فرهنگی که در ادبیات
تجارت بین المللی ارائه شده است  ،یک طرح
و ایده می باشد که زمانش فرا رسیده است
مفاهیمی که این ایده را منعکس می کنند
مانند عادات فکری جهانی (ذهنیت جهانی
) یا شایستگی بین فرهنگی ،برای مدتهای
طوالنی وجود داشته اند (توماس.)2006 ،
هوش فرهنگی به عنوان ساختاری برای
بیان این سوال مشترک در میان تعداد زیادی
از مدیران منابع انسانی بین المللی ایجاد شده
است :چرا بعضی از افراد که گاهی اوقات به
نظر می رسد فاقد مهارت های اجتماعی
در فرهنگ خودشان هستند ،به آسانی و با
سرعت و به صورتی کامل با فرهنگ های
جدید منطبق می شوند ،در صورتیکه دیگر
افراد  ،حتی آنهاییکه مهارت های بین فردی
باالیی در داخل فرهنگ های خودشان دارند
اینگونه نیستند؟ در پاسخ به نیاز درک تفاوت
های فردی در تطبیق پذیری فرهنگی انگ و
ارلی ( ،)2003هوش فرهنگی را به عنوان یک
ویژگی و خصیصه فردی چند بعدی و نوید
بخش ارائه کردند.
بهره هوشی از سال هاي دور مورد توجه
روانشناسان قرار داشته و آزمون ها ي بسياري
براي سنجش و تقويت آن ارائه گرديده است
اما ابعاد جديد هوش مانند هوش عاطفي و
هوش فرهنگي تنها در سالهاي اخير مورد
بحث و بررسي قـرار گرفتـه انـد .همراه با
روند جهاني شدن  ،عبارات گوناگوني مانند
«شايستگي بين فرهنگي و يا «شايـستگي
هـاي جهـاني در طول چندين سال  ،براي نام
گذاري توانايي و مهارت افراد براي سازگاري
و انجام وظيفه به طور اثربخش در فرهنگ
هاي م ختلف ،مـورد اسـتعمال بود .اما مفهوم
هوش فرهنگي  ،به عنوان نوعي خاص از
هوش ،براي اولين بار توسط ارلي و انگ ز
محققان مدرسه كسب و كار لندن مطـرح شد
و به عنوان تئوري جديدي در دنياي مديريت
و روان شناسي سازماني پديدار گشت  .بعدها
كنسرسيومي از اسـاتيد آمريكـا و انگلـيس و
آسيا ،هوش فرهنگي را ارزيابي سيستماتيك
ظرفيت فرد بـراي رويـارويي بـا افـرادي از
فرهنـگ هـاي متفـاوت تعريـف كردنـد (بنتن
و لینچ.)2007 ،

در اقتصاد جهاني رو به رشد امروزي
 ،روش هاي ا مكان پذير بـراي مـديريت
اثـربخش افـراد بـسيار زيـاد مـي باشـد كـه
اسـتفاده از هر كدام از اين روش ها بستگي به
فرهنـگ افـراد مـورد مطالعـه دارد .در واقـع
درك رفتـار افـراد نيـاز بـه تـشخيص دقيـق
محـيط فرهنگي كار دارد.
ادامه دارد ...
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فناوری و ارزش های فرهنگی (بخش هفتم)

فرهنگ مردمان یک سرزمین
گویاترین جلوه از نگاه آن مردمان به
محیط پیرامون خود و نحوه سازگاری
با آن و چگونگی حفظ پیوند آن ها با
محیط است ،که تکنولوژی بصورت
انباشته فنون ،تجارب و علوم
کاربردی است که انسان ها به وسیله
آن بر محیط شان تسلط می یابند؛
بر این اساس می توان به سه ویژگی
مهم میان تکنولوژی و ارزش های
فرهنگی اشاره نمود:

 .1تکیه به اهمیت سرمایه ای
تکنولوژی که نه تنها در زندگی روزمره؛
بلکه در تاریخ تحول جوامع تأثیرگذار
است که از نشانه-های آن می توان به
پیشرفت های تکنولوژی که تأثیرات
متقابل و وسیعی را در بخشهای گوناگون
فرهنگ ایجاد می نماید ،اشاره داشت و
لذا انتقال تکنولوژی و تأثیر آن در صورتی
موفقیت آمیز است که بتواند با ارزش های
فرهنگی و ساخت اجتماعی محیط جدید
سازگاری داشته باشد.
 .2همبستگی درونی و طبیعی میان
تکنولوژی و فرهنگ باید به گونه ای باشد
که یک رابطه اصیل میان آن ها ایجاد
نماید و دلیل حضور تکنولوژی برای
برآورده شدن نیازهای ضروری انسان
است و او را قادر می سازد تا در هماهنگی
با محیط دچار مشکل نشود .در یک
جمله می توان تکوین تکنولوژی جدید
با نیازهای جامعه از یک اهمیت نسبی
برای بکارگیری راه حل های نوین برای
حل این مشکالت با تکیه بر ظرفیت های
خالقانه تجربیات و بکارگیری علم و دانش
برخوردار است.
تکنولوژی های مدرن:
جایگزینی بر تکنولوژی های سنتی
که مبتنی بر عمل و در نظر داشتن
علت و معلول های گوناگون استوار می
باشد؛ اما تکنولوژی های مدرن مبتنی
بر انباشت دانش و بکارگیری روش ها
و راه حل های جدید و آگاهانه استوار
گردیده که با پیشرفت عمل و انقالب
صنعتی شتاب بیشتری گرفته و نظام
مندتر و کنترل پذیرتر و رابطه بین این
دو (عمل و تکنولوژی) عمیق تر شد به
گونه ای که در تکنولوژی سنتی نظریه
هایی در پی ابداعات حرکت می کردند؛
اما در تکنولوژی های علمی و مدرن
دستاوردهای آن تکنولوژی قابل پیش
بینی و سرعت و شتاب بیشتری پیدا نمود؛
اما رویکرد دیگر ،رویکردی است نظام مند
برای حل مشکالتی که تولید با آن مواجه
می گردد .ارتباط تنگاتنگ با صنعت
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بر ماهیت و توسعه آن تأثیر گذاشت و
شکاف میان کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه در چگونگی استفاده از
فناوری های جدید و بکارگیری مهارت
هائی است که مستقیم و متقابل بر تولید
اثر می گذارد .بنابراین یک ارتباط پیوسته
درونی میان مصرف ،تقاضا و تولید وجود
دارد و نحوه انتخاب و سالیق مختلف در
آن نقش دارد .نهایتا این که تکنولوژی
های مدرن دارای تأثیری همسان کننده
بوده و با اشاعه تکنولوژی های یکسان
واکنش های نهادی و ساختاری را بر می
انگیزد( .صفا مهدوي و حبيب ااهلل شعباني ).
مهارت های سه گانه مدیریت
(نظریه رابرت کاتز)
 .1مهارت فنی :یعنی دانائی و توانایی
در انجام وظایف خاص که الزمه آن
ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و
شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است.
مهارت فنی از طریق تحصیل ،کارورزی
و تجربه حاصل می شود .مدیران معموال
این مهارت ها را طی دوره های کارآموزی
فرا می گیرند؛ نظیر روش های برنامه
ریزی ،بودجه بندی ،کنترل ،حسابداری،
کارگزینی و غیره  ...از ویژگی های بارز
این مهارت می باشد.
 .2مهارت انسانی :منظور دارا بودن
توانائی و قدرت کارکردن با پرسنل در
انجام کار بوسیله آنان خواهد بود .در این
نوع از مهارت مدیران قادرند انگیزه های
پرسنل را در بیاورند و از محرک ها و
نیازهای آنان در رهبری مؤثر بهره گیرند.
 .3مهارت ادراکی :یعنی توانائی
درک پیچیدگی های کل سازمان و تصور
همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده کار
و فعالیت سازمانی بصورت یک کل واحد
در سیستم بعبارت دیگر توانائی درک و
تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون در
یک سازمان به یکدیگر وابسته هستند
و تغییر در هر یک از بخش ها الزاما
بخش های دیگر را تحت تأثیر قرار می
دهد .مدیران واجد این مهارت قادرند به
دریافت اطالعات و تحلیل مسائل سازمان
پرداخته و با توجه به اهداف سازمان به
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تهیه طرح ها و ارائه راه حل ها بپردازند.
کارکردهای مدیریت سازمان ها و
مراکز آموزشی در راستای نظریه کاتز
فراگرد مدیریت غالبا به کارکردها
یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می
شوند .منظور از کارکرد ،فعالیتی مهم و
اساسی است که در نیل به هدف ضرورت
دارد .هنری فایول (فرانسوی) اولین کسی
که وظایف مدیریت را تقسیم کرده ؛ او
معتقد است اساسی ترین ها عبارتند از:
 .1برنامه ریزی :یعنی تعیین هدف/
یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که
رسیدن به هدف را امکان پذیر می سازد
و همچنین نیازشناسی در آینده.
 .2سازماندهی :یعنی ترکیب و
تخصیص افراد ،منابع و امکانات میان
افراد و واحدهای مختلف سازمان یا مرکز.
منظور از منابع بهره مندی درست و
اساسی از تکنولوژی روز برای رسیدن به
اهداف مرکز یا سازمان.
 .3فرماندهی :یعنی هدایت و جهت
دهی افراد در انجام دادن تکالیف.
 .4هماهنگی :یعنی بهم پیوستن و
وحدت بخشیدن همه امکانات موجود و
بالقوه و منابع مادی و انسانی.
 .5کنترل کردن :یعنی رسیدگی به
اینکه آیا کلیه برنامه ها و عملیات صفر تا
صد طبق مقررات و دستورات صورت می
گیرد یا خیر.
تأثیر فناوری نوین بر فرهنگ
بشر صاحب فرهنگ است ،درست
همان طور که صاحب روح است .همه
فرهنگ ها به طور پیوسته در حال تغییر
هستند و این تغییرات ،امروزه ،هم سریع
تر و هم عمیق تر از گذشته شده اند.
تکنولوژی نوین ارتباطی در دنیای امروز
باعث تحوالت عظیم و پیچیده ای در
روابط و مناسبات انسانی و ایجاد شکل
جدیدی از الگوهای ارتباطی شده و به
مقوله هویت نیز مفهوم جدیدی بخشیده
است .حجم باالی اطالعات و دانش
های تازه به راحتی از طریق شبکه های
اطالعاتی و ارتباطی می تواند در اختیار
افراد و سازمان ها در همه کشورهای
جهان قرار گیرد و شبکه های اطالعاتی
در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
وسایل ارتباطی در کشورهای جهان
سوم در طول تاریخ نشان میدهد
که انتقال تکنولوژی همواره از سوی
کشورهای پیشرفته صورت می گیرد

بعالوه این انتقال همیشه همراه با سلطه
سیاسی بوده است بنابراین میزان بهره
وری کشورها از وسائل ارتباطی با میزان
سلطه آنان بستگی تام دارد.
گذشته از این اهداف تکنولوژی بطور
قطع بر فرهنگ جوامع تأثیر می گذارد،
البته با شدت و ضعف و این از خصوصیات
فرهنگ است تکنولوژی خواه ناخواه وارد
جامعه می شود و وقتی وارد شد روی
نقطه نظرات و رفتارها اثر می گذارد.
تکنولوژی بی رحم است و وقتی وارد شد
به آسانی نمی توان از آن گذشت؛ اما می
توان آنرا در خدمت فرهنگ غیرمادی قرار
داد و به جای رد یا طرد از آن استفاده
مطلوب و بهینه کرد باید به این امر
بیندیشیم که چگونه می توان به جا و
مناسب از تکنولوژی جدید بهره برد و راه
صحیح استفاده از آن را به عموم مردم
آموخت.
باید فرض را بر این بگذاریم که
بزرگساالن که نسل فعلی جامعه هستند
و نوجوانان ما که نسل آینده به شمار می
آیند تحت تأثیر این تحوالت قرار می
گیرند در نتیجه همه بخش های جامعه
بویژه رسانه ها نمی توانند و نباید نسبت
به این تحوالت بی اعتنا بمانند.
نقش آموزش و پرورش و آماده سازی
نسل جوان برای رد و پذیرش و استفاده
صحیح از ابزار تکنولوژی و استفاده از
نکات مثبت در جهت توسعه ملی اهمیت
بسزائی دارد چون فرهنگ یک جامعه در
بستر آموزش و پرورش ،پرورش یافته و
اشاعه پیدا می کند.
به طور خالصه باید گفت فرهنگی که
مدرسه و دانشگاه عرضه می کنند در واقع
تجلی حیات جمعی ملت یا فرهنگ ملت
است با توجه به ویژگی های تکنولوژی
نوین که قابل کنترل نیستند باید به
تقویت بنیه های عقیدتی ،باورها و ایمان
افراد و به عبارت دیگر درونی کردن ارزش
ها توجه کرد( .اسفند  ،۱۳۸۵روزنامه کیهان) .
در این میان ،اینترنت نیز به عنوان
یکی از مظاهر بارز تکنولوژی های نوین
ارتباطی که در طی سال های اخیر رشد
چشم گیری داشته ،تاثیر بسیار مهمی
بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع
امروزی داشته است.
امروزه محققان به چهار دلیل عمده
به استفاده از اینترنت می پردازند
 گسترش ارتباط با محققان دیگردر سطح ملی و بین المللی با استفاده از
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پست الکترونیکی.
 گسترش همکاری های ملی و بینالمللی از طریق انتشار آثار مشترک،
مدیریت و نظارت بر برنامه های تحقیقی
مشترک و همکاری با بخش صنعت.
 دستیابی به منابع اطالعاتی. دستیابی به منابعی نظیرابرکامپیوترها ،تلسکوپ ها و...
به باور کاستلز ،حوزه فرهنگ با
ظهور تکنولوژی های جدید ،دستخوش
دگرگونی های فراوان شده است؛ چرا که
سرعت انتقال جریان فرهنگ از طریق
ارتباطات نوین افزایش می یابد .به
اعتقاد کاستلز ،جایگاه اینترنت به عنوان
زیرساخت اساسی جامعه اطالعاتی بسیار
مهم است؛ چرا که اینترنت به تقویت همه
جانبه جامعه اطالعاتی کمک فراوانی
می کند .از نظر او ،اینترنت باعث تمرکز
زدایی ،تنوع بی شمار مطالب ،مجازی
بودن ،کاهش اهمیت زمان و مکان و...
می شود.
اینترنت همبستگی «درون گروهی» را
کاهش می دهد ،گفتگو با اعضای بیگانه را
آسان می کند و در نتیجه ارتباطات «برون
گروهی» را تسهیل می نماید .اینترنت
به عنوان رسانه ای که می تواند به کار
تامین مقاصد سیاسی بیاید یا عاملی برای
رشد اقتصادی باشد ،می تواند موجبات
تغییر فرهنگ جوامع را فراهم کند .از این
جهات اینترنت به افراد میدان می دهد
تا عقاید ،نظریات و ارزش هایشان را به
دیگران عرضه کنند و به این ترتیب به
آنها امکان می دهد که بهترین بهره را
از این ابزار ببرند .اینترنت به دو شیوه
موجب تغییر فرهنگی می شود؛ نخست،
فرهنگ خودش را عرضه می کند و دوم،
گذرگاهی برای سایر فرهنگ ها تدارک
می کند .اینترنت ،عالوه بر آنکه محیطی
برای تبادل فرهنگی مهیا و گذرگاهی
برای دسترسی کاربران به فرهنگ های
دیگر تدارک می کند ،خود نوعی فرهنگ
یا خرده فرهنگ است که همه فرهنگ
ها را دربر می گیرد( .هلن صدیق بنای،۱۳۸۵ ،
روزنامه همشهری) .

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

مقدمه
توجه به تاریخ صدر اسالم
با
ّ
درمییابیم که یک دگرگونی عظیم
در مسیر و جهت آن واقع گردیده که
باعث بروز اختالف و چنددستگی در
ا ّمت اسالمی شد ،حقایقی که دانستن
آن برای هر مسلمان الزم و ضروری
است .اینکه چگونه افراد ظاهرا ً
مسلمان با چه آمال و آرزوهایی
اهداف خطرناکی را برای خود رقم
زدند و برای نیل به آنها چگونه مسیر
اسالم را دچار انحراف و ا ّمت اسالمی
را دچار اختالف و انفکاک کردند.
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در تاریخ اسالم هیچ واقعهای بیشتر از
مسئلة جانشینی پیامبر اسالم(ص) موجب
اختالف و انفکاک ا ّمت اسالم نشده است.
حقِّ جانشینی پیامبر اسالم و به دست
گرفتن زمام ا ّمت پس از رحلت آن حضرت،
مهم جامعة اسالمی شد
یکی از مسائل
ّ
که تا به امروز سبب جدایی ا ّمت اسالمی
با عنوانهای شیعه و س ّنی شده است .از
نظر اهل س ّنت ،ابوبکر ،خلیفة ا ّول ،تنها
خلیفة بر حقّ است؛ زیرا او افضل مردمان
پس از پیامبر(ص) بود .دالیل ایشان برای
افضلیت ابوبکر نسبت به دیگران ،همراهی
ّ
سن باالی او بود،
او با پیامبر(ص) در غار و ِّ
ا ّما دلیلی مبنی بر اینکه پیامبر(ص) او را به
جانشینی خود برگزیده ،در اختیار ندارند.
از نظر شیعیان ،حضرت علی(ع)
پسرعمو و داماد پیامبر ،عالوه بر سوابق
شایستهاش در اسالم ،بهوسیلة پیامبر(ع)
و به دستور خداوند ،به جانشینی حضرت
محمد(ص) برگزیده شد ،ا ّما این دستور
ّ
در سقیفه نادیده گرفته شد و حضرت
علی(ع) از حقّی که خداوند برای او تعیین
فرموده بود ،محروم گردید .فاصلة زمانی
این دگرگونی میان دو واقعة بسیار مهم
در اسالم ،از روز واقعة غدیر خُ م ،هجدهم
الحجة سال دهم هجرت ،تا روز رحلت
ذی ّ
پیامبر گرامی اسالم(ص) ،بیست و هشتم
صفر سال یازدهم هجری ،یعنی حدود 70
روز است.
مهمی در صدر اسالم ُرخ
اتّفاق بسیار ّ
داد که مسیر جانشینی پیامبر(ص) از سمت
و سوی واقعی خود منحرف گردید و در
محلّی به نام سقیفة بنیساعده ،شخصی
به خالفت رسول خدا تعیین شد که هیچ
دستوری از جانب خدا و رسول خدا در این
باب وجود نداشت ،نه بلکه تنها شعار آنان
َاب اهلل» بود .او خود نیز بر این
َ
سب َنا ِکت ُ
«ح ُ
نکته اذعان داشت که بهتر از دیگران نیست
(ر.ک؛ عسکری )70 :1388 ،و دربارة خالفت خود
گفت« :إ ِ َّن بَی َعتِی َکان َت َفل َت ًة َو َقی ا ُ
هلل شَ َّر َها»
(ابن أبیالحدید1404 ،ق ،.ج .)50 :2حتّی خلیفۀ
دوم در آخرین سال ُع ْمر خود به سال 23
هجری ،در مسجد پیامبر(ص) بر باالی
منبر رفت و گفت« :بیعت با ابوبکر لغزش

و اشتباهی بود که انجام گرفت و گذشت.
آری ،چنین بود ،ولی خداوند مردم را از
شر آن لغزش حفظ فرمود» (بخاری1401 ،ق،.
ّ
ج .)25 :8

معاویه که به اعتقاد اهل س ّنت ،یکی از
صحابی بزرگ پیامبر(ص) و کاتب و امین
وحی الهی شمرده میشود ،در نامهای به
محمد بن ابیبکر چنین اظهار میدارد:
ّ
«ما و پدرت ،ابوبکر ،فضل و برتری فرزند
ابوطالب را میدانستیم و حقِّ او را بر
خود الزم میشمردیم .چون خداوند روح
پیامبرش را به سوی خود برد ،پدر تو و
فاروق او ا ّولین کسانی بودند که حقِّ علی را
غصب کردند و با وی مخالفت نمودند .این
دو ،دست اتّفاق به یکدیگر دادند ،سپس
علی را به بیعت با خود فراخواندند» (ابن
أبیالحدید1404 ،ق ،.ج .)284 :1

در این نوشتار ،نخست غدیر خُ م و سقیفة
معرفی میشود ،سپس
بنیساعده به اجمال ّ
موضوع توطئه در امر خالفت مورد بررسی
قرار میگیرد .آنگاه به مراحل توطئه و علل
و عوامل آن پرداخته خواهد شد.
ـ واقعة غدیر ُخم
غدیر خُ م در ابتدا نام یک مکان بوده
اهمیت واقعهای که
است ،ا ّما به دلیل
ّ
مهم
در آن ُرخ داد ،اکنون نام یک روز
ّ
و جاویدان را در تاریخ اسالم ،مصادف با
ذیالحجة الحرام ،به دلیل نصب
هجدهم
ّ
امیرالمؤمنین علی(ع) به مقام والیت و
امامت در اذهان تداعی میکند .الزم به
ذکر است که این روز از همان آغاز در میان
مسلمانان به روز عید غدیر معروف بوده
است (ابنخلّکان ،بیتا ،ج .)60 :1
واقعة غدیر خُ م به قدری شهرت دارد که
مجالی برای انکار باقی نمیگذارد .در عرب
و عجم ،هر کس قلم به دست گرفته است و
لفظ غدیر خُ م را مورد بحث قرار داده ،این
واقعه را نوشته است و بر آن تأیید کرده
است .این واقعه در کتابهای بحاراألنوار
ع ّ
المه مجلسی ،إحقاق الحق و إزهاق
الباطل قاضی نوراهلل شوشتری ،عبقاتاألنوار
میر حامد حسین ،الغدیر ع ّ
المه امینی و
 ...با ذکر احادیث و با اسناد معتبر از اهل

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 26مهر ماه 1397

معرفی شده است
س ّنت و شیعه به تفصیل ّ
که اگر بخواهیم به ذکر آنها بپردازیم ،خود
یک کتاب قطور میگردد.
ـ واقعة سقیفة بنی ساعده
سقیفة بنیساعده سایبانی مشرف بر
بازار بود که در مقابل خانة سعد بن عبادة
قرار داشت .در آن دوران ،انصار در زیر این
سایبان جمع میشدند و در باب خیر و
صالح خود گفتگو میکردند .سقیفة بنی
اهمیتی
ساعدة تا روز وفات پیامبر(ص)
ّ
ّ
نداشت ،ولی از آن روز به بعد ،محل یک
واقعة مهم شد که مسیر جامعة مسلمین
را عوض کرد و یک سلسله حوادث از این
نقطه سرچشمه گرفت که در تمام بالد
ِّ
محل بروز
اسالمی پراکنده گردید .سقیفه
اختالفها در میان مسلمانان با دیدگاهها و
رویکردهای مختلف گردید .حوادث سقیفه
از پیچیدهترین و شگفتانگیزترین حوادث و
پدیدههای اجتماعی و سیاسی تاریخ اسالم
است .بررسی این واقعة تاریخی ،بسیار
حساس و دشوار است.
ّ
واقعة سقیفة بنیساعده در منابع
بسیاری به تفصیل آمده است (برخی از آنها
عبارتند از :جلد  2شرخ ابن أبیالحدید؛ جلد
 3تاریخ طبری؛ جلد ّ 3
الطبقات الکبری؛
جلد  4سیرة ابن هشام ؛ جلد  1اإلمامة و
السیاسة؛ سقیفه و فدک جوهری و.)...
ّ
بسیاری از انصار ،از جمله بزرگان ایشان،
به دلیل ترسی که از تسلّط قریش داشتند
توجه به بیعتی که در غدیر خُ م با
و بدون ّ
علی(ع) کرده بودند و یا از روی احتمال
عدم مو ّفقیت او در امر خالفت ،ابتدا در
تجمع کردند و آنگاه
منزل سعد بن عباده ّ
به دلیل اینکه منزل او گنجایش نداشت ،به
سقیفة بنی ساعده رفتند تا سعدبن عباده
را که صحابی گرامی رسول خدا(ص) و
رئیس قبیلة خزرج بود ،به جانشینی آن
حضرت منصوب کنند .سعد بن عباده با
تصدی مقام خالفت به
وجود بیماری ،برای ّ
سقیفه آمد .آنگاه مدینه را شهر انصار خواند
موقعیت ایشان نزد رسول
و آنان را به لحاظ
ّ
خدا(ص) و دفاع آنان از آن حضرت ستود
و گفت :رسول خدا(ص) به دیار ما نزول
اجالل فرمود و اسالم با مقاومت و جهاد ما
گسترش یافت و مهاجرین به کمک ما پناه
و سامان یافتند .رسول خدا(ص) راضی از
انصار دنیا را ترک گفت .پس چارة کار را
باید شما بیندیشید ،نه دیگران .شما انصار
تصدی خالفت سزاوارتر از دیگرانید.
برای
ّ
تجمع انصار بهوسیلة دو
خبر
میان،
این
در
ّ
نفر به نامهای ُع َویمبن ساعدة و معن بن
عدی به ُع َمر رسیدُ .ع َمر نیز پس از شنیدن
جراح را
خبر ،بالفاصله ابوبکر و ابوعبیده ّ

آگاه کرد و به اتّفاق به سقیفه رفتند .در
پاسخ سعد ،همة انصار بانگ برآوردند که
رأی و اندیشهات کام ً
ال درست و سخنانت
راست و متین است و ما هرگز برخالف
تو کاری انجام نخواهیم داد و تو را به
حکومت و زمامداری انتخاب میکنیم .در
این هنگامُ ،ع َمر برای سخن گفتن از جای
خود برخاست ،ا ّما ابوبکر از سخن گفتن
ُع َمر جلوگیری کرد و خود از جا برخاست و
حمد و سپاس خدا را به جا آورد و آنگاه از
سابقة مهاجرین و اینکه آنان در میان همة
عرب در تصدیق رسالت پیامبر(ص) پیشگام
بودهاند ،یاد کرد و گفت :مهاجران نخستین
کسانی بودند که روی زمین به عبادت خدا
پرداختند و به پیامبرش ایمان آوردند .آنان
دوستان نزدیک و از بستگان پیامبرند و به
همین دلیل ،در گرفتن زمام حکومت از
دیگران سزاوارترند.
ابوبکر پس از این سخنان از فضیلت
انصار سخن راند و ادامه داد :البتّه پس
از مهاجرین و سبقتگیرندگان در اسالم،
کسی مقام و منزلت شما انصار را نزد ما
نخواهد داشت .در این لحظهُ ،ع َمر از جا
برخاست و در تأیید سخنان ابوبکر گفت:
به خدا سوگند که عرب به حکومت و
فرمانروایی شما سر فرود نخواهند آورد ،ا ّما
با حکومت و زمامداری کسی که از خاندان
نب ّوت و پیامبری باشد ،مخالفت نخواهند
کرد .چه کسی میخواهد در برابر ما به
ستیز و مخالفت برخیزد ،در حالیکه ما از
بستگان و خاندان او هستیم .کسی مخالفت
ما نمیکند ،مگر آنکه به گمراهی افتاده یا
به گناه آلوده شده ،یا به گرداب هالکت
افتاده باشد . ...
جراح وارد نزاع
در این میان ،ابوعبیدة ّ
شد و به انصار گفت :شما نخستین کسانی
بودید که به یاری رسول خدا(ص) و دفاع
از دین برخاستید .اکنون در تبدیل و تغییر
دین و اساس وحدت مسلمانان نخستین
کسان نباشید .پس از سخنان زیرکانه و
تأثیرگذار ابوعبیده و همراهی بشیر بن سعد
خزرجی که از بزرگان خزرج بود و حسادتی
بین او و سعدبن عبادة وجود داشت ،شرایط
برایشان فراهم شد .ابوبکر برخاست و ُع َمر
معرفی
و ابوعبیده را برای بیعت به جمع ّ
کرد .آن دو بالفاصله یکصدا گفتند :به
خدا قسم ،در جمعی که تو باشی ،هرگز ما
جرأت پیشی بر تو را نداریم ،در حالیکه تو
مصاحب و یار غار رسول خدا(ص) هستی.
عبدالرحمن بن عوف رو به جمع
در ادامه،
ّ
کرد و گفت :ای گروه انصار! با همة فضایل
شما ،در میان شما ،کسی مانند ابوبکر و
ُع َمر پیدا نمیشود .در این میانُ ،منذر بن
أبیاألرقم برخاست و گفت :ما برتری قریش
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را منکر نیستیم ،بهویژه که در میان ایشان
مردی است که اگر برای به دست گرفتن
زمام امور حکومت پیشقدم شود ،کسی با او
به مخالفت برنمیخیزد .انصار منظور ُمنذر
را دریافتند و یکصدا فریاد زدند :ما فقط
با علی بیعت میکنیم .عمر خود میگوید:
سر و صدا و همهمة حاضران برخاست و
سخنان نامفهوم از هر گوشه شنیده میشد
تا آنجا که ترسیدم اختالف ،موجب از هم
گسیختگی شیرازة کار ما شود .این بود که
به ابوبکر گفتم :دستت را دراز کنُ .ع َمر
میخواست دست در دست ابوبکر بگذارد،
ا ّما بشیر بن سعد خزرجی پیشدستی کرد
و با ابوبکر بیعت کرد .قبیلة اوس برای به
خالفت نرسیدن خزرجیها ا ّدعای عمر و
یارانش را نسبت به ریاست قریش پذیرفتند
و همگی با ابوبکر بیعت کردند.
ابوبکر جوهری در کتاب سقیفة خود
آورده استُ « :ع َمر در روز سقیفة بنیساعدة،
همان روزی که با ابوبکر بیعت کرد ،کمر
همت خود را بسته بود و پیشاپیش ابوبکر
ّ
توجه! مردم
توجه! ّ
میدوید و فریاد میزدّ :
با ابوبکر بیعت کردند» (جوهری1413 ،ق.)53 :.
بدین ترتیب ،آن گروه که ابوبکر را در سقیفه
همراهی کردند و او را به خالفت برگزیدند،
در مدینه به هر کس که میرسیدند ،او را به
طرف ابوبکر میکشاندند و بیعت میگرفتند.
ادامه دارد ...
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بررسی سالمت روان در خانواده و جامعه

(به مناسبت هفته سالمت روان جوان و نوجوان؛ جهان در حال تغییر)

خانواده و عملکرد آن اولین نهاد
اجتماعی است که نقش مهمی در تحول
روان شناختی فرزندان دارد .شناخت نیاز
های اساسی فرد و فراهم آوردن شرایط
و امکاناتی که وی بتواند در حد مناسب
و متعادل به رفع نیاز های خود بپردازد،
از سویی موجب پیشگیری از مشکالت،
اختالفات و نابسامانی های جسمی و روانی
وی می شود و از سوی دیگر مراتب رشد و
شکوفایی استعداد های وی را هر چه بیشتر
میسر می سازد(شاملو  ،سعید .)1366،
حالتی که در نتیجه ارضاء نشدن یا احتیاج
پدید می آید  ،محرومیت نام دارد ،که ممکن
است به سبب عوامل بیرونی یا محیطی باشد
و با علل درونی ارتباط داشته باشد(شاملو،
سعید .)1366.در نظریه های اولیه روان
شناسان همانند نظریه سائق هال ()1943
نیاز ها به گروه بزرگ اولیه و ثانویه تقسیم
می شود که بیشتر مبتنی بر نیاز های
زیستی ارثی است .هم چنین نظریه نیاز
های مورای ( )1938غالب نیاز ها را دارای
منشاء روان شناختی و اکتسابی دانسته و
آن را سازه گسترده ای تعریف کرده بود
که تفاوتی میان انگیزه ،آرزو و هدف قائل
نبود  .اما بررسی های انجام شده درباره
نیاز های روانی مختلف به منظور تعیین نیاز
های روانی اصلی انسان توسط دسی و رایان
( ، )2000به یافتن سه نیاز اصلی استقالل،
شایستگی و ارتباط منجر شده است .این
نیاز های روانی اساس بهداشت و سالمت
روانی را تشکیل می دهد .به اعتقاد دسی
و رایان زمینه های اجتماعی و تفاوت های
فردی که از ارضای رضایت بخش نیاز های
اساسی حمایت می کند ،فرایند رشد طبیعی
را تسهیل کرده و بین نیاز های درونی و
انگیزه های بیرونی انسجام ایجاد می کند.
در حالی که محرومیت در ارضای نیاز های
استقالل،کفایت و ارتباط با انگیزه ،عملکرد
و سالمت روانی ضعیف همراه است.
عوامل و شرایط محیطی مناسب به
ارضای نیازها کمک می کند و شرایط
نامناسب مانع از تشفی آن ها می شود.
خانواده از ارکان اصلی جامعه و یکی از
طبیعی ترین گروه هایی است که می توان
نیاز های زیستی ،روانی و معنوی انسان را
بر طرف کند .این واحد اجتماعی مبداء بروز
عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط
و تعامالت بین فردی است(.ساروخانی.)1370 ،
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خانواده باید مکانی باشد که در آن فرد احساس
ایمنی نموده و حق داشته باشد عالیق ،و استعداد ها،
عواطف و احتیاجات طبیعی خود را بدون واهمه ابراز
داشته و از افراد دیگر خانواده در حل مشکالت خود
کمک بگیرد (مان  .)1352 ،نقش و اهمیت خانواده
در دوران مختلف رشد و تحول متفاوت است .دوران
نوجوانی اوج تعارضات میان والدین و جوانان و نوجوانان
است .در ظاهر این طور به نظر می رسید که والدین و
فرزندان نوجوانشان به یکدیگر عالقه مند نبوده ونمی
خواهند با هم تنها باشند.
اما واقعیت این است که بیشتر نوجوانان وجوانان
به والدین خود احساس مثبتی دارند و در موضوع های
عمده عالئق مشترکی داشته و به دنبال تائید والدین
هستند(.هیل 1987 ،و اوفر و همکاران .)1989،
البته این به معنای رابطه تعاملی بدون استرس نبوده
و ریشه تعارضات آن در حوزه ارضای رضایت بخش نیاز
های روانی از جمله استقالل و احساس کفایت است
(پاپالیا و اولدز . )1992،
یکی از عواملی که تاثیر مثبت بر سالمت روان دارد
عبارت است از سبک زندگی سالم داشتن .سبک
زندگی سالم عملکرد ذهنی و روانی انسان را بهبود
بخشیده و ارتقای بهداشت روانی میتواند موجب ارتقای
سالمت روان و بهبود کیفیت زندگی انسان شود.
یکی از مهم ترین راههایی که به انسان کمک
میکند تا از سالمت روان بیشتری برخوردار باشد،
داشتن سبک زندگی سالم است .سبک زندگی روشی
است که افراد مسایل زندگی روزانه خود از جمله کار،
تفریح و نگرشها را با توجه به شرایط جسمی ،روانی،
اجتماعی ،اقتصادی و تنظیم میکنند .در داشتن سبک
زندگی سالم عوامل متعددی نقش دارد که میتواند
موجب ارتقای سالمت روان فرد شده و کیفیت زندگی
انسان را بهبود ببخشد.
سبک زندگی سالم با ارتقای بهداشت روانی
شیوه زندگی سالم وابستگی تنگاتنگی با ارتقای
بهداشت روانی دارد .برای حفظ و ارتقای بهداشت روانی
نیز باید اصولی را رعایت کرد که برخی از امهمترین
آنها عبارت از:
 .1مدیریت استرس :مدیریت استرس از
تاثیرگذارترین مسائل مربوط به سبک زندگی سالم
است .زندگی ما مملو از موقعیتهای نامناسب
اضطرابزا و پراسترس است .انسانی که به دنبال سالمت
روان است قطعا در این موارد به دنبال راههای مناسب
کنترل استرس خود خواهد گشت .آگاهی از مهارت و
تکنیکهای ایجاد آرامش (مانند ریلکسیشن) و مدیریت
استرس به ما کمک خواهد کرد که نگاه واقع بینانه
به خودمان و دنیای اطرافمان داشته باشیم و برخی
مشکالت را بپذیریم و آنهایی که قابل حل هستند را
برطرف کنیم.
 .2ارزش و اهمیت دادن به نیازها :احتیاجات و
نیازهای جسمانی و روانی بسیار مهم هستند .بشر دائما
از این نیازها تاثیر میپذیرد و به نسبت محرومیت و
ارضاء آنها رفتارش تغییر میکند.
 .3از کار خود لذت بردن :اگر همواره در حال
مسامحه و طفره رفتن از انجام کاری هستید و یا
احساس میکنید برای انجام کاری تحت فشار هستید،

عالمت این است که از کاری که انجام میدهید لذت
نمیبرید .اگر به هر حال ناچارید این کار را انجام دهید،
پس روی جنبههای لذت بخش آن تمرکز کنید.
 .4ایجاد تعادل بین کار و زندگی :تداخل و
ادغام زندگی کاری و اداری با زندگی خصوصی باعث
اختالالت فیزیکی و عاطفی است برنامه و زمانی را برای
توقف کار انتخاب کنید و به آن پایبند باشید .در خانه
به کار فکر نکنید و توجه خود را به زندگی خانوادگی
معطوف دارید.
 .5ورزش کردن :بلند شوید و روزانه چند دقیقهای
بدوید یا یوگا کار کنید .بعد از رساندن وزن بدنتان
به حد مطلوب ،از سالمتی بیشتر لذت خواهید برد.
پژوهشها نشان دادهاند که ورزش و فعالیتهای بدنی
هدفدار میتوانند روشهای مناسبی برای کاهش
اضطراب و استرس و حتی احساس افسردگی باشند
و با گنجاندن یک برنامه ورزشی یا پیاده روی میتوان
سالمت جسمی و روانی را ارتقا داد.
 .6مقابله با مشکالت عاطفی :مشکالت عاطفی
جزیی از زندگی محسوب میشوند و سالمتی روانی به
نحوه برخورد با این مشکالت و یافتن بهترین راه حل
برای غلبه بر آنها بستگی دارد .بیماریهای روانی تقریبا
همیشه به این حقیقت که بیمار قادر نیست دوست
بدارد و عشق بورزد مربوط میشود.
 .7توجه به معنویات :یکی از مواردی که باعث
ایجاد حس آرامش در افراد میشود ،نگاه وجودی انسان
به خود ،هستی و اتصال به یک نیروی خارج از دنیای
مادی است .این احساس ناشی از بعد معنوی انسان
است که در همه انسان ها وجود دارد .داشتن معیارهای
مناسب ،همسو و نگاه معنوی و مذهبی ،پیوند بین
انسانها و پیوند آنها با نیروی غیر مادی معنا ،هدف و
انگیزهای محکمتر برای زندگی به وجود میآورد.
 .8روابط اجتماعی :آدمی موجودی اجتماعی
است و نیاز زیادی به حضور در اجتماع ،محبت و دوست
داشته شدن و حمایت و درک شدن توسط دیگران دارد.
برآورده نشدن این نیاز میتواند استرس و اضطراب را
در افراد افزایش دهد .افرادی که حمایت اجتماعی
بیشتری دارند در رویارویی با مشکالت احساس امنیت
و اطمینان بیشتری میکنند و مشکالت زندگی کمتر
به آنها صدمه میزند .لذا بهبود روابط اجتماعی مناسب
بخشی از سبک زندگی سالم و بهبود سالمت روان است.
 .9رضایت از زندگی :کسب رضایت با اتکا به
نفس ،کاردانی ،آزادی ،استقالل و تدبیر همبستگی
تنگاتنگی دارد .توانایی در کسب رضایت به انسان
استقامت میدهد و موجب خشنودی درونی میشود.
مفهوم سالمت روان
موضوعات سالمت روان شامل ارتقاء کنشوری
بهینه و به همان میزان مداخله و کاهش نارسا کنشوری
(کنشوری سازش نایافته) است .سالمت روان شامل دو
بعد گسترده است ،اول؛ سالمت روان شامل ،عدم حضور
نارساکنشوری در جنبههای روانشناختی ،هیجانی،
رفتاری و اجتماعی است ،منظور از نارساکنشوری
اختالل در زندگی روزمره است ،مشکالت هیجانی و
رفتاری ،آنچنانکه در تشخیصگذاری روان پزشکی مورد
بحث قرار گرفتند شامل مواردی مانند :اختالل اضطراب،
افسردگی ،روانگسیختگی هستند ،چنین شرایطی
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عملکرد روزانه را مختل میکند (مانند عملکرد در
مدرسه و روابط میان شخصی ) و ممکن است سالمت
جسمانی (مانند تالش برای خودکشی) را مورد تهدید
قرار دهد .دوم منظور از سالمت روانکنشوری بهینه
در ابعاد روان شناختی و اجتماعی است .سالمت
روان فقط عدم حضور اختالل نیست بلکه حضور و
ارتقاء کنشوری بهینه شخصی و بین شخصی است.
صالحیت فرا -اجتماعی ،تعامالت بین شخصی مثبت
است .محققان برای عملیاتی مفهوم سالمت روان از
دو سنت فوق یعنی سنت بالینی (بعد اول ) و سنت
روان شناختی (بعد دوم) استفاده میکنند( .کازدین ،
ی نیا کروئی،
 ،۱۹۹۳کی یس  ،۱۹۹۸ ،به نقل از عل 
)۱۳۸۲
وضعیت جاری روانشناسی جهان حالی از توجه
شایان روانشناسان به مفهوم سالمت روانی ،بهنجاری
و فقدان عالئم بیماری است .با این وجود میتوانیم
چهار دیدگاه را در مورد سالمت روانی از یکدیگر
تفکیک کنیم که عبارتند از:
الف :سالمت روانی به معنای رفتار بهنجار
(عادی)
در این دیدگاه گفته میشود رفتارهایی که
اکثریت مردم از خود نشان میدهند .رفتار سالم به
شمار میآیند و رفتار کسانی که از رفتارهای عمومی
جامعه فاصله زیادی میگیرند به عنوان رفتارهای
مرضی به شمار آمده صاحبان آنها بیمار روانی نامیده
میشوند .این دیدگاه در حقیقت رفتار بهنجار یا عادی
را تعریف میکند ،نه سالمت روانی را ،زیرا که در
شرایطی که جامعه تحت فشار قرار میگیرد و مث ً
ال
افسردگی یا پرخاشگری به فراوانی دیده میشود
نمیتوانیم بگوییم هرکه پرخاشگر یا افسرده نیست
سالم نیست هرچند میتوانیم بگوییم رفتار بهنجار یا
عادی در جامعه افسردگی یا پرخاشگری است  .این
مسأله نشانگر وجود تفاوتهایی بین سالمت روانی و
رفتار بهنجار یا عادی است .البته باید اذعان کرد که
در بسیاری موارد میتوانیم رفتار بهنجار یا عادی را به
عنوان رفتار سالم بپذیریم.
ب) سالمت روانی به معنای الگوهای ایده
کامل
در این دیدگاه انسان سالم کسی است که از
یک سلسله معیارهای مشخص برای سالمت روانی
تبعیت کند ،این معیارها غالباً به وسیله روانشناسان
و روان پزشکان مشخص میشود .برای مثال هشیار
زیستن به عنوان یک مالک سالمت روانی به شمار
میآید .عالوه بر این مطمئن بودن به خود ،خوشبینی
پذیرفتن اشکاالت خود و اقدام به رفع آنها ،روابط
خانوادگی خوب و صمیمی،انعطافپذیری در رفتار،
امنیت عاطفی ،جهتمندی در اهداف ،آفرینندگی
و خالقیت ،آیندهنگری ،تعهد حرفهای و شغلی و
هدایت زندگی و سرنوشت توسط خود ،یکپارچگی و
وحدت شخصیت و بسیاری از این معیارها ،مالکهای
سالمت روانی از نظر این دیدگاه بسیار زیاد است و
همین مسأله موجب شده است که میان روانشناسان
و روانپزشکان در تعیین تعداد و حدود آنها ،اتفاق
نظری به وجود نیاید و در حال حاضر یک نظریه و
چند مالک خاص به تنهایی نمی توانند به تفسیر و
تعیین تعریف کامل از سالمت روانی بپردازند.
ج)سالمت روانی به معنای یک فرآیند
براساس این دیدگاه سالمت روانی یک پدپده
واحد نیست که بتوانیم از آن در تمامی مراحل زندگی
استفاده کنیم به عبارت دیگر در هر مرحله از زندگی
انسان اعم از کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی،

کهنسالی ،سالمت روانی ،معنایی متفاوت پیدا میکند.
به این ترتیب بیمار روانی یک معنای تحولی خواهد
داشت .یعنی آنچه را که در یک بزرگسال بیماری به
شمار میآوریم ممکن است در یک نوجوان سالمت
کامل بدانیم یا برعکس .این دیدگاه به نکته ای مهم
اشاره دارد که باید پیوسته در سالمت روانی مد نظر
داشته باشیم و ان اینکه دلیل وجود ندارد که رفتار
همه را با یکدیگر در تمامی سنین مقایسه کنیم بلکه
بهتر است رفتار هرکس را به افراد همسن خودش
مقایسه کرده از این طریق میزان غیرعادی بودن او
را مشخص نمائیم.
د) سالمت روانی به معنای فقدان بیماری
در این دیدگاه این سالمت روانی نیست که تعریف
میشود بلکه در اصل بیماری روانی تعریف و مشخص
میشود به عبارت دیگر به جای اینکه بگوییم سالمتی
چیست و وقتیکه کسی بیمار نباشد یعنی سالم است.
امروزه این دیدگاه استفاده عملی بیشتری پیدا
کرده ،بیمار عالئم و نشانه های را از وضعیت خود
بیان میکند و روان شناس و روان پزشک براساس
طبقهبندیهایی که از بیماری روانی مختلف وجود
دارد و در مورد بیماری او اقدامات الزم را به عمل
آوردند و اگر کسی در این طبقهبندیها قرار نگیرد
معنایش سالم بودن اوست.
امروزه در مأخذ برای تعیین بیماریهای روانی
براساس این دیدگاه وجود دارد یکی راهنمای تشخیص
و آماری انجمن روان پزشکی امریکا ( )DSMو
دیگری طبقهبندی بین المللی بیماریها( )ICDدر
این بخش به تعریف سالمت روانی میپردازیم.
فدائی ( ،۱۳۷۳به نقل از میناوردی )۱۳۸۰ ،معتقد
است فرد سالم کسی است که از نظر کارکردهای روانی
از جمله اندیشه ،عاطفه ،ادراک ،رفتار ،دچار اختالل
نباشد و یا خود ،خانواده ،و اجتماع رابطهای هماهنگ
و صمیمانه داشته باشد و وظایف و مسئولیتهای خود
را در قبال خانواده و جامعه به خوبی انجام دهد.
ساعتچی ( )۱۳۷۶سالمت روانی را داشتن
سازگاری کافی و احساس خوب بودن ( ازدیدگاه
روانشناختی)متناسب با معیارهای قابل قبول روابط
انسانی و جامعه میداند.
بنابراین تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی افراد
دارای سالمت روان و ذهن خصوصیات زیر را بروز
میدهند:
 .1افراد سالم از نظر روانی و ذهنی احساس
راحتی میکنند .آنها از نظر روانی خود را آنگونه که
هستند می.پذیرند از استعدادهای خود بهره میبرند
و در مورد عیوب جسمانی و ناتوانیهای خود شکیبا
هستند و از آن ناراحت نمیشوند افراد مورد اشاره
دیدگاهی واقع گرایانه دارند و دشواریهای زندگی را
سهل میانگارند آنها وقت کمی را در نگرانی ،ترس و
اضطراب و یا حسادت سپری می.کنند .اغلب آرامند و
نسبت به عقاید تازه گشادهرو بوده و دارای طیب خاطر
بوده و اعتماد به نفس دارند.
 .2افراد دارای سالمت روانی و ذهنی احساس
خوبی نسبت به دیگران دارند ،آنها کوشش میکنند تا
دیگران را دوست بدارند و به آنها اعتماد کنند چرا که
تمایل دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و
به آنان اعتماد کنند چنین افرادی قادرند که با دیگران
روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند
آنها به عالقه دیگران توجه کرده و احترام میگذراند و
آنها به خود اجازه نمیدهند که از سوی دیرگان مورد
حمله و فشار قرار گیرند و همچنین سعی نمیکنند
که به دیگران تسلط یابند .آنها با احساس یکی بودن
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با جامعه نیست با دیگران احساس مسئولیت میکنند.
 .3افراد دارای سالمت روانی معموالً نسبت به
اعمال خود احساس مسئولیت میکنند و با مشکالت
به همان شیوه که رخ میدهند برخورد میکنند آنها
دارای پندارهای واقعگرا در مورد آنچه که میتوانند
یا نمیتوانند انجام دهند نیستند .از تجارب بنیادین
زندگی لذت میبرند ،اما هرگز شیفته خود نمیشوند،
آنها به بررسی تجارب و تبادل یا دنیای خارج از خود
میپردازند بیشترین تالش خود را صرف آنچه که
انجام میدهند می.کشد و پس از انجام آن خرسندی
نصیبشان میشود.
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سنگ فیــروزه
این سنگ از فسفات آلومین ،به رنگ فیروزه ،به
شکل غده تشکیل ميشود .مادۀ رنگی موجود در آن
از مس و آهن است .معموالً در شکاف سنگ هایی
که منابع غنی از آلومینیوم هستند یافت ميشود.
(الندهر.)94:1388،

از هزاران سال قبل بشر کم و بیش به
تاثیرات سنگها پی برده است و از آنها به
عناوین مختلف استفاده ميکند.
گاهی به عنوان زینت و زیورآالت
برای متمایز شدن ،قدرت نمایی و گاهی
هم به دلیل وجود نیروهای ماورایی،
غلبه بر دشمنان ،جذب نیروی مثبت و
دفع نیروهای منفی از سنگ ها بهرهمند
ميشدند.
فیروزه یکی از سنگ های قیمتی است
که از عهد باستان در ایران شناخته شده و
از معدن نیشابور استخراج ميگردد .بعضی
از کتب جواهر کشف آن را به حضرت
اسحق نسبت دادهاند  .از کتیبۀ بنیاد کاخ
داریوش بزرگ در شوش معلوم ميگردد
که در آن تاریخ فیروزه اخشائین نامیده
ميشده و از خوارزم برای زینت آالت کاخ
آورده شده بود(.زاوش)191:1348،
تو بر بستی درختان را هم از بیجاده پیرایه
توپوشیدی چمنها را هم از فیروزه پیراهن
قطران تبریزی

به فرانسه TURQUOISE
به انگلیسی TURQOISE
به آلمانی TURKIS
به ایتالیایی TURHESE
سختی 5تا  6وزن مخصوص  2/6تا 2/9
فرمول 5H2O.)OH(4)PO4(CU,AL6

فیروزه سنگ (کانی) حساسی است که باید از
آن در مقابل روغن ها ،موادشوینده ،حرارت ،عطرها
محافظت شود و همچنن نور آفتاب نیز از جال و کیفیت
فیروزه ميکاهد و گاهی موجب از میان رفتن زیبایی
آن ميشود و سنگ کیفیت خود را از دست ميدهد که
اصطالحاً به آن سنگ مرده گفته ميشود.
فیروزه ابتدا از ایران و از راه ترکیه به اروپا بردهاند،
و ترکواز نامیده اند .فرمول فیروزه را ميتوان به دو
صورت نوشت .رنگ فیروزه ،آبی و آبی مایل به سبز
است رنگ آبی آسمانی مرغوبیت فیروزه را نشان
ميدهد( .پیش بین)21: 1382،
مهم ترین منبع فیروزه ،در دنیا آسیاست و مرغوب
ترین فیروزه جهان در کانسار نیشابور یافت ميشود.
در ایران در شمال شرقی شهر بابک کرمان ،کوه های
کاشمر ،جنوب مشهد و اطراف دامغان ،شمال شرقی
کرمان ،تفت در جنوب یزد و اطراف طبس ،وجود
فیروزه گزارش شده است( .همان)
روستای معدن فیروزۀ نیشابور که در درۀ منطقۀ
کانی سازی قرار دارد و محل سکونت کارگران معدن
است ،در حدود  1500متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کوه های منطقۀ معدن فیروزه نیشابور از آهک های
حاوی فسیل نومولیت همراه با ماسه سنگ و اسلیت
تشکیل شده اند .این رسوبات حاوی ذخایر متعدد گچ
و نمکاند که سنگ هایی از آنها در حال بهربرداری
است .در این سنگها روانه هایی از سنگ های
آتشفشانی متعلق به دوران نوزیستی هست که به
عنوان سنگ مادر از جنس تراکیت های پور فیری
برونزد دارند.
سنگهای آتشفشانی مزبور ،منطقهی کوهستانی
میان قوچان و نیشابور را به وجود آوردهاند وفیروزه
در بخش جنوبی کوه علی میرزا تمرکز یافته است که
ارتفاع قلۀ آن به دو هزار متر ميرسد .همچنین باید
متذکر شد که کارگاهها و تونل های استخراجی قدیم
و جدید در این قسمت متمرکز شده اند( .سعیدی رضوی،
مهدی خانی)4:1392

این سنگ باعث شادی و نشاط در افراد غمگین
و افسرده ميشود و به آن ها نیروی الزم برای انجام
رساندن کار های سخت را با ظرافت و چابکی منتقل
ميکند .این سنگ باعث اعتماد به نفس ميشود و
جرأت الزم برای بیان استداللهایمان را به طور
مختصر و با اطمینان خاطر در کنفرانس ها در ما
ایجاد ميکند .شخص را در برابر خوابهای آشفته و
کابوس ها حمایت ميکند .نیرو و ارتعاشات منفی ،مضر
و آشفته را از ما دور ميکند و حتی ميتواند جذب
کننده (نیرو های مثبت) باشد( .الندهر)95:1388
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله فیروزه
به دالیل کمیابی ،زیبایی ،ارزشمندی و متقاضیان زیاد
در سطح جهان اکثرا ً به صورت مصنوعی نیز تولید
ميگردد و گاهی برای تشخیص دادن اصل از بدل ،که
کار سادهایی نیست ،نیازمند به ابزار مخصوص و علم
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گوهر شناسی است.
از  5000سال پیش از میالد ،مصری ها از سرامیک
لعاب دار زیورآالتی را ساختند ،که ميتوانست رنگ
زده شده و ظاهری مثل فیروزه داشته باشند .در 1600
سال پیش از میالد با تراش دادن شیشه شبیه هر
جواهری در ميآوردند( .هاشمی)22:1371:
فیروزه دارای خلل و فرج طبیعی است که آنها را با
تزریق مواد پالستیکی ميپوشانند و فیروزه را سختتر
ميکند .هم چنین به دلیل خلل و فرج فراوان در توده
فیروزه ،برای خوش رنگ کردن آن از نمک های مس و
آنیلین استفاده مينمایند .هم چنین کانیهای زیادی
وجود دارد که به سبب شباهت با فیروزه آنها را به
جای فیروزه عرضه ميکنند که از این میان ميتوان
به کالسدونی ،هولیت رنگ کرده ،آمازونیت ،کریسوکوال
والزولیت اشاره کرد( .ابطحی.)56 :1391،
امام هادی «علیهالسالم» به یکی از یاران خود
که قصد سفر داشت و برای خداحافظی آمده بود
فرمودند( :در سفر) انگشتر فیروزهای همراه خود داشته
المل ِک» و بر پشت
باش که روی آن نوشته شده «اهلل َ
آن نوشته باشد« :ا َ ُلم ُ
لک هللِ الواح ِد ال َق ّهار» (سپس
حضرت فرمودند ):همراه داشتن چنین فیروزهای تو را
محافظت ميکند از طعمه حیوانات درنده شدن و تو را
در جنگها پیروز ميگرداند( .همان.)132:
فیروزه رنگی متمایز و جذاب دارد نمونههای
باستان شناسی نشان ميدهد که که انسانها در دوره
نو سنگی ،مس  -سنگی و مفرغ از آن استفاده کردند.

تعدای از کتاب های چاپ شده توسط
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و
هنر  31تهران

برنامه ریزی درسی پودمانی و مهارتی/
علی ابراهیمی

اطالع رسانی و تبلیغات فرهنگی /
محمدعلی جهانبخش

(گاراژیان ،لطفی قرایی)122:1393:

در کشور ما استفاده از گوهرها و زیورآالت از
زمانهای خیلی قدیم مرسوم بوده و با توجه به کتاب
شاهنامه فردوسی که در آن نام بسیاری از گوهرها
برده شده ميتوان ،اشاره کرد .که نیاکان ما در شناخت
گوهرها تبحر داشته و از خواص سنگها و گوهر های
گران بها و نایاب مطلع بودهاند.
«چنانچه عرب عقیق را به فال ميدارند عجم
فیروزه را به فال ميداند( ».دیوان انوری)295:1396
گفته شده نگاه به فیروزه باعث نشاط و تقویت
چشمها ميشود و برای تمدد اعصاب بسیار مؤثر
ميباشد .از بهترین نوع این سنگ ميتوان فیروزه
نیشابوری که به رنگ آسمان صاف را متذکر شد.
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.2پیش بین ،مریم ( .)1382جواهرات ،رشد آموزش زمین شناسی:
تابستان شماره .35
.3زاوش ،محمد .)1348( ،کانی شناسی در ایران قدیم ،تهران:
انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران.
.4سعیدی رضوی ،بهزاد؛ مهدی خانی ،بهزاد( .)1392فیروزه یک
جواهر قدیمی ،رشد آموزش زمین شناسی :بهار شماره.72
.5گارژیان ،عمران؛ لطفی قرایی ،فرزانه ( )1393باستان شناسی
فیروزه :انسان ،سنگ ورنگ ،پژوهش های انسانی شناسی ایران:
پاییز و زمستان ،دوره ی چهارم-شماره2
.6الندهر ،شوفل برگر .)1388( ،سنگ درمانی ،ترجمه فرحنازثنائی،
چاپ ششم ،تهران :اهورا.
.7موحد ابطحی ،محمد .)1391( ،سنگها و خواص اعجاب انگیز،
چاپ هفدهم ،قم:عطر عترت.
.8هاشمی ،علی .)1371( ،جواهرات ،رشد آموزش زمین شناسی:
زمستان شماره31

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 26مهر ماه 1397

شیوه نگارش در روابط عمومی /
سوسن فیضی گیالنده

رسانه شناسی /
نسرین دانایی

برنامه ریزی اوقات فراغت /
نسرین دانایی

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد
های صنفی  /سید ابوالفضل ابوالفضلی

