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و نیز شهادت مظلومانه ی محمد علی رجایی (رئیس
جمهور) و آیت اهلل باهنر (نخست وزیر) در انفجار دفتر

نخست وزیری که موجب تحولی بزرگ در عرصه سیاسی
ایران گشت .مشی ساده زیستی و مردمی بودن شهید

رجایی باید الگوی عملی برای دولتمردان جمهوری

اسالمی باشد .او می کوشید فاصله مردم و دولت را از

میان برداشته ،محروم ترین اقشار اجتماعی را مورد
حمایت قرار دهد .این رویه به نظر می رسد امروز در میان

سیاستمداران و ارکان دولت به شدت مهجور مانده است.
8شهریور ماه مصادف بود با عید سعید غدیر خم ،عید

والیت و امامت شیعه .این حادثه عظیم مسیر تاریخ اسالم
را اساس ًا تغییر داد و دو جریان بزرگ را در اسالم بوجود

آورد و نیز اختالفات بعدی میان مسلمین را رقم زد .در

طول قرن های بعدی بسیاری از علمای شیعه و سنی
کوشیدند تا این موضوع (تضاد میان دو جریان فکری
اسالمی) را حل و فصل نمایند .امید است مسلمانان به

جای تاکید بر نقاط افتراق بر نقاط اشتراک خود پای

فشارند و در این جهان پر آشوب از در گیری و تنش با

یکدیگر که به نفع دشمنان اسالم است ،اجتناب کنند.
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ارتباط با ما farhangi.unit31@yahoo.com :

فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار 27
شهریور و  ...دست اندرکاران نشریه نگاه نو دانش این
ایام را گرامی می دارند.

شهریور ماه امسال همچنین مصادف است با آغاز ماه

محرم و ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین
(ع) و تاسوعا و عاشورای حسینی .این ایام نزد شیعیان

جهان ارزش و جایگاه ویژه ای دارد .امام حسین (ع)

سمبل مبارزه با ظلم و جور خلفای اسالمی در طول تاریخ
الگوی مبارزه با حکومت های غاصب و جبار بوده که در
لوای اسالم و شریعت ،سودای سلطنت و حکومت های
غیر دینی در سر داشته اند .حادثه کربال در طول تاریخ

اسالم سرلوحه همه مبارزات اسالمی علیه ظلم و ستم

حکومت های جائر بوده و جریان مبارزه علیه زراندوزی و
ریاکاری را همواره زنده نگه داشته است .دست اندرکاران

نشریه ضمن عرض تسلیت به همه دانشجویان ،اساتید

و عموم شیعیان جهان یاد و خاطره این حادثه بزرگ

تاریخی را گرامی می دارند.

این شماره از نشریه که حال و هوای ایام محرم را

دارد کمافی سابق با آثاری از اساتید محترم و دانشجویان
گرامی مرکز تکمیل و منتشر شده است .هیأت تحریریه

همچنین در شهریور ماه سال جاری با رویدادهای

نشریه نگاه نو دانش امیدوار است این شماره نیز همچون

تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان در میدان ژاله ،وفات

نظران و اندیشمندان گرامی قرار گیرد .همواره این

دیگری رو به رو بوده ایم 17 :شهریور ماه سالگرد شهادت
آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران در
 19شهریور ،شهادت دومین شهید محراب آیت اهلل مدنی
در  20شهریور ،روز سینما  21شهریور ،روز شعر و ادب

شماره های پیشین مورد قبول و وثوق اهل قلم و صاحب
مجموعه پذیرای انتقادات سازنده همه عزیزان جهت

بهبود شرایط نشریه می باشد.

موفق و پیروز باشید.

ادبیات داستانی  . . .داستان کوتاه مدرن و پسامدرن

چکیده
شکلگیری داستان کوتاه مدرن در
ایران مربوط به دوران اخیر است .این
نوع از داستان ک ه پس از داستانهای
رئالیستی و ناتورالیستی در عرصۀ ادبیات
خود را نشان داده ،از دهۀ  60یکی از
شکلهای غالب داستاننویسی در کشور
ماست .در یک مقایسۀ کلی ،نوع نگاه به
واقعیت و عدم تصور جزم ّیت و باور و در
واقع نگاه متکثّر به آن ،تفاوت عمدۀ این
نوع داستان با داستانهای رئالیستی
و ناتورالیستی است .در داستانهای
رئالیستی و ناتورالیستی واقعیت همان
چیزی است که به چشم میآید؛ یعنی
هر آنچه عینی و قابل مشاهده است و
در آن فرد در تعارض با افراد و محیط
بیرون قرار میگیرد .در داستانهای مدرن
توجه به حیات درونی فرد و کشمکش بین
نیروهای درونی انسان و توجه به «نهاد،
خود و فراخود» از موضوعات اصلی است.
«داستان کوتاه مدرن اغلب تعارض فرد را
با خودش نشان میدهد و لذا کشمکشی
درونی را به نمایش میگذارد( ».پاینده،
 )22 :1391در اینگونه ،زبان نویسنده
به زبان شعری(غنایی) نزدیک میشود
و صنایع ادبی و تصاویر شاعرانه در آن
به روشنی خود را نشان میدهد .در
داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی راوی
همانند گزارشگری است که به شرح واقعه
میپردازد .او همانند عکاسی است که از
رویداد ،مکان یا کسی تصویری را ثبت
میکند و آنچه را که در جهان بیرون
میبیند ،نشان میدهد؛ در حالی که در
داستان مدرن راوی یا راویهای داستان
روایتی از بیرون و توصیفی از فضا و
خصوصیات ظاهری ندارند بلکه گزارش
آنها از درون و ذهن آدمی است که در
تکگوییها ،خوابها و بیان خاطرات و در
هم تنیدگی و به هم ریختگی صحنههای
رویاگونه خالصه میشود.
در داستان مدرن توجه به ذهن بیشتر
از توجه به بیرون است .دنیای ذهن برخالف
جهان بیرون ،تاریک و مبهم است .در این
نوع از داستانها به واقعیتهای ناپیدای
ضمیر ناخوداگاه شخصیتها ،بیشتر از
خصوصیات ظاهری آنها توجه میشود.
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در قرن بیستم از جمله مسایلی که در
اروپا عمومیت یافت نسبیتگرایی و نفی
مطلق بود که بزگترین ضربه را به اندیشۀ
سادهلوحانۀ سنتی در باب حقیقت زد .این
امر در تمام شاخههای دانش بشری از جمله
ادبیات داستانی نیز تغییرات بسیاری را بر
جای گذاشت .مدرنیسم در ادبیات داستانی
ایران در چند دهۀ اخیر وارد شده است و
برخالف رئالیسم که واقعیت را برای همه
امری یکسان نشان میداد ،معتقد است هر
کس برداشتی متفاوت از واقعیت دارد و
برای همین واقعیت در این دیدگاه متکثّر
است و هر کسی ذهنیتی خاص از آن دارد.
در جهان مدرن انسان تنهاست و از
روابط عاطفی و احساسی پایدار در آن
خبری نیست و همین امر به فرو رفتن او
در خود و پناه بردن به خاطرات گذشته
و دوری از جمع منجر میشود .نویسندۀ
مدرن ذهن خود را از پرداختن به اموری که
در داستانهای رئالیستی مورد توجه بسیار
بوده خالی کرده و با پیامدهای جامعۀ مدرن
برای انسان سر و کار دارد« .مدرنیسم توجه
داستاننویسان ما را از روستا و محرومیت
و فقر روستاییان به شهر و مسایل روابط
بینافردی در شهر معطوف کرد( ».همان:
16جلد دوم)
در داستان کوتاه مدرن اغلب ،قهرمان
داستان فردی افسرده است که نمیتواند
بر کشمکشهای درونی خود پیروز
شود .این کشمکشها که در درون همۀ
انسانها وجود دارد ،در واقع مجموعهای از
کشمکشهای بین بخش لذتجوی آدمی
و وجدان و نیرویی است که میخواهد بین
این دو تعادل ایجاد کند .این عدم ایجاد
تعادل در نهایت به گوشهگیری و انزوای
قهرمان در این داستانها میانجامد و نشان
میدهد انسان مدرن در این دنیای مدرن
شلوغ پر از امکانات و اطالعات تنها ،غریب
و از خود بیگانه است.
داستان نویس رئال در داستان خود
رویدادهای جهان بیرون را در خط زمان
جاری میکند و داستانش آغاز ،میانه و
فرجام دارد و در این محدوده خواننده را با
شخصیتهای داستانی خود آشنا میکند،
در حالی که داستان نویس مدرن به جای
نمایش رویدادهای بیرونی که بر خط زمان

جاری هستند با استفاده از تکنیکهایی
مانند سیالن ذهن و تکگویی درونی و
بیان خاطرات و رفت و برگشت به زمان
حال و گذشته شخصیتهای داستان
را به خواننده میشناساند .زمان در این
داستانها زمان ذهنی است نه تقویمی .در
این گونه ممکن است داستان از پایان یا
میانه شروع شود سپس به ابتدا برسد .در
این داستانها راوی اغلب خود ،شخصیت
اصلی داستان است .راویی که ذهن به هم
ریختهای دارد و این آشفتگی ذهنی روایت
نابسامانی را پیش می آورد که خواننده را
سر درگم میکند و فهم داستان را برخالف
داستانهای رئالیستی و ناتورالیستی دشوار
می سازد ..گاهی این به هم ریختگی ذهنی
به روانپریشی راوی ختم میشود .به طور
خالصه میتوان برای داستان کوتاه مدرن
چند ویژگی مهم را برشمرد:
 .1زیر سوال رفتن باورها و قطعیتهای
پیشین انسانها
 .2تغییر زاویه دید در داستان و وجود
چند راوی در آن
 .3نامشخص بودن مرز بین آغاز و فرجام
داستان و تنیدگی رویدادها در هم
 .4نبودن رخدادهای داستان روی خط
زمانی و تقویمی
 .5افسردگی و انزوای قهرمان داستان
و پناه بردن او به خاطرات ،رویا ها و خواب
 .6تسلیم بودن قهرمان در مقابل
رویدادهای زندگی و نامالیمات به جای
مبارزه و عصیان
 .7شعرگونگی داستان
 .8به هم ریختن روابط عاطفی ،روان
پریشی و از خود بیگانگی قهرمان
پاینده ،سرآمد داستان نویسان مدرن ما
را ،صادق هدایت میداند چرا که نخستین
نمونۀ کاربرد «تکگویی درونی » و تا
حدودی سیالن ذهن در ادبیات داستانی
مدرن ایران در داستان کوتاه «فردا» دیده
میشود .شیوۀ روایت این داستان کامال
مدرنیستی و همسو با مکاتب فکریای است
که در اوایل قرن بیستم تأثیری انکارناپذیر
در ادبیات اروپا باقی گذاشتند .این داستان
اولین بار در سال  1325در مجلۀ «پیام نو»
منتشر شدهاست( .همان )501:این شیوه
را در سنگ صبور نوشتۀ صادق چوبک
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نیز میبینیم .از داستان نویسان کوتاه
مدرن موفق ایران میتوان به بیژن نجدی
با داستان سه شنبۀ خیس ،گلی ترقی با
داستان درخت گالبی ،هوشنگ گلشیری
با داستان نقشبندان ،حسین سناپور با
داستان کابوس بیداری و محمد کلباسی با
داستان بلورآجین اشاره کرد .برای آشنایی
با زبان شاعرانۀ اینگونه از داستانها بخش
کوتاهی از داستان «سه شنبۀ خیس» را
میآوریم.
سه شنبه ،خیس بود .ملیحه زیر چتر
آبی و در چادری که روی سرتاسر الغریش
ریخته شده بود ،از کوچهای می گذشت
که همان پیچ و خم خوابها و کابوس او
را داشت .باران با صدای ناودان و چتر و
آسفالت میبارید .پشت پنجرههای دو
طرف کوچه ،پردهای از گرمای بخاریها
آویزان بود و هوا بوی هیزم و نفت سوخته
میداد .ملیحه سرش را با چشمهای
آرایش نکردهاش در چادر فرو برده بود و
کنار نفسنفس کشیدن و صدای پاشنۀ
کفشهایش تقریبا می دوید .پاییز خودش
را به آبی چتر میزد .چادر را از تن ملیحه
دور میکرد و چتر را از دستهای او می
کشید. ...

سر می برد .این امر او را به درون ذهن
می وگو با خود می کند .گفت و گویی که
همراه با گفتمان رسانه ای و مجالت است.
شکل داستان های مدرن و پسامدرن با
شکل داستان های رئال و ناتورال متفاوت
است « .مدرنیست ها شکلی برای داستان
هایشان اختیار کردند که نشان دهندۀ
تالطم های درونی انسان باشد( .پاینده:1391،
 164جلد سوم) فرم بدعت گذاراۀ داستان های
پسامدرن تالشی است برای تجدید نظر در
قواعد بازی ضمنی ای که هنگام خواندن
داستان بین نویسنده و خواننده صورت می
گیرد .گاهی نویسنده بخشی از داستان را
با نقطه چین پر می کند یا صفحه ای را
سفید می گذارد و از خواننده می خواهد تا
آن قسمت را بنویسد .یا بخش هایی از متن
با فونت متفاوتی تایپ شود و یا در عین
حالی که بعضی از جمالت در هم ریخته
و خارج از منطق دستور زبان و به صورت
جمالت آگهی و تبلیغاتی است ،به شکل
متمایز از متن نشان داده شود حتی ممکن
است نویسنده داخل متن ،نمودار یا طرح
گرافیکی بیاورد.
دلم برای تو بیا آن روز از تبار آسمان
همسرم

داستان پسامدرن
پسامدرنیسم اصطالحی است که
عالوه بر ادبیات آن را در معماری ،علوم
اجتماعی ،فلسفه و هنر نیز به کار میبرند.
مفهومپردازی در بارۀ پسامدرنیسم مربوط
به قرن بیستم است .از اواخر دهۀ 1970
و اوایل دهۀ  1980بود که دو اصطالح
پسامدنیسم و پسامدرنیته در مقاالت
روزنامه ها یا برنامه های تحلیل خبر در
تلویزیون به طور گسترده به کار رفتند.
(پاینده )34-33 : 1390،در داستان های
پسامدرن مباحثی از جمله پیچیده بودن
تخیل ،زندگی
حقیقت و جدا نبودن آن از ّ
شهری و مصرف گرایی در آن ،بازتاب
گفتمانها در رفتارها و تأثیر آنها در ادراک
جهان و نقش رسانه ها در این زمینه،
اقتباس از داستان های کهن به سبکی
هجو آمیز ،به کاربردن شکل های تلفیقی
از داستان ،مقاله ،نقد و  ...در نوشته ،نبود
روایت در داستان به شیوه داستان های
پیشین ،به سخره گرفتن نابخردی های
انسان در عصر معاصر ،برداشت های تکه ای
از متون گذشته در داستان و تسلیم نشدن
متن در مقابل خواننده دیده می شود.
در داستان های پسامدرن نیز مانند
داستان های مدرن شخصیت اصلی داستان
از تنهایی رنج می برد .او در یک انزوای
عمیقی است و از نظر عاطفی در بحران به

او را به فرم و برجسته کردن آن هدایت می
کند .گاهی این توجه به فرم در حدی است
که به جای ژرف اندیشی در بارۀ فرهنگ و
رسیدن به خودآگاهی ،به افراط گرایی در
فرم می انجامد .در این نوع از داستان ها
در ایران به استفاده از طرح های گرافیکی
در متن و تنوع فونت یا ترکیبی از این دو
می توان اشاره کرد .امیر تاج الدین ریاضی
در داستان «رونده» در میانۀ جمالت طرح
گرافیکی و در بخش دیگری از متن کارت
شناسایی یک دانش آموز را آورده است.
این نویسنده در دومین مجموعۀ داستانی
خود با عنوان (فشار از پنج فونت مختلف
استفاده کرده است .در پایان بحث به چند
مورد از ( CLICKفشار) وخالقیت های
داستان های پسامدرن ایرانی و نویسندگان
این سبک داستان نویسی اشاره می شود:
 .1آغاز کردن بخش های داستان به
ترتیب حروف الفبا
 .2تکه کاری(کالژ) از طریق نوشتن
جمله ای چندین صفحه ای که در واقع
پیوند بخش هایی از جمالت مختلف است
بدون استفاده از عالیم سجاوندی.
 .3قیچی کردن جمالت مختلف یک
متن واحد یا چند متن مختلف و چسباندن
تکه های گوناگون در کنار هم.
 .4نقل قول از سایر متون و قرار دادن
تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و طرح هایی
در متن.
 .5خالی گذاشتن بخش هایی از صفحه
یا چندین صفحۀ کامل یا چندین صفحۀ
خط خطی.
 .6خودداری از شماره گذاری صفحات.
 .7چاپ جمالت به صورت عمودی.
از نویسندگان پسامدرن ایران ،امیر
تاج الدین ریاضی ،رضا مختاری ،احمد
اخ ّوت ،محمد رضا گودرزی ،محمد حسن
شهسواری ،عباس محمودی ،احسان عباسلو
و وریا مظهر را می توان نام برد.

شکل پردازی در داستان های
پسامدرن
داستان نویس پسامدرن در پی یافتن
راه هایی نو برای بیان است و این امر توجه

منابع:
 .1پاینده ،حسین ( ،)1390داستان کوتاه در ایران،
تهران :نیلوفر.
 .2شمیسا ،سیروس ( ،)1391مکتبهای ادبی ،چاپ
سوم ،تهران :قطره.

(کالژ ،داستانی از احسان عباسلو)
از جمله موضوعات مهم در داستان
های پسامدرن وجودشناسی است .در این
داستان ها شخصیت های داستانی فقط در
تخیل نویسنده نیستند ،بلکه جان دارند
و در بخش هایی از داستان با او همراه
می شوند مثال با او چایی می خورند  ،به
او زنگ می زنند و مثل آدم های واقعی
رفتار می کنند .پسامدرنیست ها رابطه
دال و مدلول را رد می کنند .از نظر آنها
واقعیت مقوله ای ثابت و پایدار نیست از
نظر آنها برای یک دال می تواند مدلول
های متفاوتی وجود داشته باشد؛ چرا که
هر توصیف زبانی از دال ها بر اساس عرف
های اجتماعی در جوامع مختلف می تواند
تعریف شود؛ بنابراین معنای این دال ها
همیشگی نیست .در این داستان ها واقعیت
توهم در هم آمیخته می شود و این امر
و
ّ
سردرگمی و تردید در خواننده را ایجاد می
کند .این داستان ها قصۀ مشخصی ندارند
و گسیخته و نامنسجم هستند و سردرگمی
خواننده را در خوانش به دنبال دارند .عالوه
بر تفاوت آشکار در فرم ،محتوای آنها نیز
اغلب فرایندهای درون ذهنی(روانی) است.
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متغيرهاي اصلي متقاعدسازي
(اقناع):
محققاني همچون مك گواير و ايگلي
تحقيقات گسترده اي در زمينة عناصر و
متغيرهاي اصلي متقاعدسازي به سامان
رسانده اند .آنها در بررسي هاي خود چهار
متغير اصلي متقاعدسازي را شناسايي و
معرفي كرده اند.
این چهار متغير عبارتند از:
 .1منبع پيام
 .2پيام
 .3كانال انتقال پيام
 .4مخاطب
در اینجا در مورد عوامل مربوط به
هر يك از اين چهار متغير اساسي بحث
مي شود.
 .1منبع
منبع پیام به فردی اطالق می شود که
پیام را برای طرف دیگر ارسال می کند.
در واقع تاثیر پیام بر مخاطبان به نحوه ی
قضاوت مخاطبان درباره ی فرستنده ی
پیام نیز بستگی دارد.
درک و شناخت عواملی که بر روی
اثر بخشی منبع اطالعاتی تاثیر گذار
است برای مدیران بازاریابی و تبلیغات
حائز اهمیت فراوان است .زیرا هرچقدر
بهتر بدانیم که چه عواملی موجب افزایش
اثربخشی منبع اطالعاتی می گردد می
توان با کار بر روی آن عوامل ،بیشتر به
هدف مورد نظر رسید .برای مثال هنگامی
که ما فروشنده ی شرکت خود را جهت
فروش محصول به محل اعزام می کنیم
او منبع پیام ماست .هنگامی که ما برای
معرفی کاالی خود تبلیغ می کنیم مطالبی
که از زبان فرد گوینده خارج می شود در
صورتی اثربخش است که افراد ،منبع مورد
نظر را واجد شرایط الزم بدانند.

6

اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات (بخش چهارم)

شخصيت مردان خوب ،مؤثرترين ابزار،
براي قانع كردن ديگران است( ».ریطوریقا،

Persuasion from the perspective of psychology and communication

امروزه روانشناسان اجتماعي آنچه
را كه ارسطو از آن تحت عنوان مردان
خوب نام برده است ،قابليت قبول منبع
پيام نام نهاده اند ،به باور آنها در فرآيند
متقاعدسازي و تغيير نگرش ،تنها كساني
قادرند بر مخاطبان تأثير ژرفي گذارند كه
واجد ويژگي هايي باشند كه آنان را از نظر
مخاطبان قابل قبول جلوه مي دهد .يكي از
ويژگي هاي منبع مقبول ،اعتبار آن است.
منظور از اعتبار ،صالحيت علمي (فني و
تخصصي و  )...منبع و مكنون بودن قصد
و نيت او در مجاب ساختن ديگران است.
تحقيقات مختلف نشان داده است
كه افراد يك جامعه ،معموالً سخنان و
ادعاهاي افراد داراي تخصص و دانش
مرتبط با موضوع مطرح شده را بيش از
ساير افراد ،درست و قابل اعتماد مي دانند.
چرا که از نظر مخاطبان افراد متخصص
صالحيت بيشتري دارند .همچنين بررسي
هاي آزمايشگاهي نشان داده اند كه وقتي
قصد منبع ،آشكار مي شود ،اعتبار آن
كاهش مي يابد .چون «مردم دوست ندارند
احساس كنند كه ديگران مي خواهند
عقايد و نظرهاي آنان را تغيير دهند ،زيرا
در چنين شرايطي اين احساس به آن ها
دست مي دهد كه آزاديشان به خطر افتاده
است»
بررسي هاي اخير نشان داده است كه
عامالن عمليات رواني مي توانند حتي آثار
پيام ارائه شده توسط منبع مقبول و داراي
اعتبار را كاهش دهند .آن ها براي اين كار
اول :بايد پيامي را ارائه دهند كه به خودي
خود و صرف نظر از منبع آن ،قدرت مجاب
سازي بااليي داشته باشد دوم :پس از ارائة
پيام خويش ،اطالعات خدشه ناپذيري در
مورد غير مقبول بودن منبع پيام مقابل،
ارائه دهند و سوم :اطالعات خويش را
پيش از آنكه پيام رقيب در ذهن مخاطبان
پردازش شود و آنان را براي انجام كنش
هاي خاصي برانگيزد ،ارائه كنند.
دومين ويژگي منبع تأثيرگذار جذابيت
است .در تحقيقات مختلف نشان داده
است كه افراد واجد جذابيت هاي فيزيكي
و كالمي بيش از ساير افراد قادرند ديگران
را تحت تأثير قرار دهند .چرا که ،گويي
تمايلي دروني در افراد وجود دارد كه
زيبايي را با كمال يكسان و يا همراه،
بپندارند .متقاعدكنندگي افراد جذاب را
ناشي از تمايل مخاطبان براي همانندسازي
با آنان مي داند .همانندسازي با شخص

ویژگی های منبع پیام:
الف .اعتبار منبع
ب .جذابیت فیزیکی و ظاهری
پ .مورد عالقه مخاطب بودن
با وجود آنکه بهره گیری از فرد مشهور
جهت معرفی کاال و تایید آن در تبلیغات با
توجه به ضوابط قانونی و فرهنگی کشور ما
دست کم تا به امروز ،غیر مجاز قلمداد می
شود ،از این رو مطالب مربوط به منبع پیام
به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرد.
اگر چه مجددا متذکر می شود که منظور
از منبع پیام لزوما فرد نیست.
اهمیت اعتبار منبع ،مدت ها است
که مورد توجه کارشناسان تبلیغ قرار
گرفته است زیرا عنصر مهمي در افزايش
منبع پيام به شمار مي رود .معتبر بودن
منبع پيام از دو بعد تعريف مي شود.1 :
خبرگي و تخصص منبع  .2معتمد بودن
منبع ،هرقدر تخصص منبع بيشتر باشد و
بيشتر مورد اعتماد مخاطب باشد ،در نظر
مخاطب معتبرتر است .منظور از تخصص
منبع ،ميزان دانش منبع در مورد موضوعي
است كه او قصد ايجاد ارتباط درباره ی آن
را دارد .مثال اگر در مورد محصول خوراکی
از یک متخصص تغذیه دعوت نماییم تا در
تبلیغ شرکت ما از خصوصیات محصول
صحبت کند به لحاظ اینکه در خصوص
محصول تخصص دارد ،بنابراین مورد
اعتماد مردم است.
عالوه بر معتبر بودن منبع پيام ،جذابيت
ظاهري و نوع پوشش ارائه كننده ی پيام
و اينكه مورد عالقه ی مخاطب باشد ،نيز
اثرگذار است .اصوالً هرچه ارائه كننده ی
پيام جذاب تر و بيشتر مورد عالقه مخاطب
باشد ،اثرگذاري پيام او در ذهن مخاطب
بيشتر خواهد بود؛ به گونه اي كه اين امر
تنها منحصر به تبليغات تجاري نمي شود
و در ساير امور اجتماعي نيز كم و بيش
مصداق دارد .براي مثال ،استاد مطهري در
کتاب «حماسه ی حسيني» هنگامي كه
در بحث تبليغ دين سخن مي گويد در
بخشي از مطالب خود به جذابيت و مورد
عالقه مخاطب بودن اشاره مي كند .ايشان
مي فرمايد« :چرا مستحب است مؤذن

خوش صدا باشد؟ اين در متن فقه اسالمي
آمده است .اهلل اكبر كه معنايش فرق نمي
كند كه يك خوش صدا بگويد يا يك بد
صدا ،ولي انسان وقتي اهلل اكبر را از زبان
يك خوش صدا مي شنود ،جور ديگري
بر قلبش اثر مي گذارد تا از زبان يك بد
صدا( ».شهید مطهری ،حماسه حسینی)1389 ،
استاد مطهری می گوید« :در یکی از
مجالس دیدم پیرمردی به اصطالح شعار
می دهد ،که نمی دانم بیچاره فلج بود،
زبان نداشت ،چطور بود که یک کلمه
که می خواست بگوید ،مثال می خواست
صلوات بفرستد ،خودش هم تکان می
خورد با یک وضع مسخره و خنده آوری.
پیش خودم گفتم :سبحان اهلل! دیگر جز
این ،کس دیگری نمی شود شعار صلوات
را بدهد؟ آیا ما باید بد صداترین افراد را
در این موارد انتخاب کنیم؟! در همین
کتاب آمده است که سعدی داستانی ذکر
می کند« ،می گوید :مؤذن بد صدایی بود
در فالن شهر ،داشت با صدای بدی اذان
می گفت .یک وقت دید یک یهودی برایش
هدیه ای آورد .گفت :این هدیه ناقابل را
قبول می کنی؟ گفت :چرا؟ گفت :یک
خدمت بزرگی به من کردی .چه خدمتی؟
من که خدمتی به شما نکرده ام .گفت :من
دختری دارم که مدتی بود تمایل به اسالم
داشت ،از وقتی که تو اذان می گویی و
«اهلل اکبر» را از تو می شنود ،دیگر از اسالم
بیزار شده ،حال این هدیه را آورده ام برای
اینکه تو خدمتی به من کردی و نگذاشتی
این دختر مسلمان بشود( .شهید مطهری ،حماسه
حسینی)1389 ،

با توجه به موارد ذکر شده در باال درمی
یابیم که منبع پیام همواره از اهمیت
خاصی برخوردار است .بيش از  2300سال
قبل ،فيلسوف تجربه گراي يونان ،ارسطو،
در بياني نغز و ماندگار در خصوص منبع
پيام نوشته است:
«ما به مردان خوب بيشتر و آسانتر
اعتقاد پيدا مي كنيم ،اين موضوع به ويژه
زماني كه امكان دستيابي به حقيقت و
ميسر نباشد به طور
كسب يقين کامل ّ
حتم درست است .در چنين مواردي،
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(فن خطابه ارسطو) ،ترجمه پرخیده ملکی)1393 ،

جذاب ارزش تقويت كنندگي دارد .وقتي
مخاطبان ديدگاه شخص جذاب را مي
پذيرند در واقع گويي با او شريك مي
شوند و زيبايي و جذابيت او را بين خود
تقسيم مي كنند.
خوش خلقي نيز از ديگر ويژگي هاي
منبع اثرگذار است .پيام هايي كه افراد
خنده رو و مهربان ارائة مي دهند اغلب
بيش از پيام هاي ارائه شدة ساير افراد
مورد استقبال و حتي پذيرش مخاطبان
قرار مي گيرد .چه ،گويي خنده و مهرباني،
فاصلة رواني بين مخاطبان و پيام رسان را
از بين مي برد؛ در نتيجه ،مخاطبان پيام
هاي عرضه شده توسط منبع پيام را متعلق
به خود مي دانند .از آن گذشته ،خنده،
فضاي رواني حاكم بر شرايط ارائة پيام را
آن چنان تغيير مي دهد كه حس خوش
بيني مخاطبان در آن غالب مي شود.
محققان نيز نشان داده اند كه افراد خوش
بین كمتر از ساير افراد در برابر پيام هاي
تبليغاتي از خود مقاومت نشان مي دهند.
شباهت منبع پيام با مخاطبان نيز
از ديگر ويژگي هايي است كه قدرت
متقاعدكنندگي منبع پيام را افزايش مي
دهد .چه ،به تعبير ارونسون)1999( ،
مخاطبان وقتي احساس كنند منبع پيام
از حيث نژاد ،زبان ،فرهنگ ،حساسيت
ها و منافع ،شبيه خو ِد آنان است تمايل
بيشتري براي تأثيرپذيري از او دارند .چرا
که ،گويي مي پندارند كه «او متعلق به
خود آنان است بنابراين ضرورتي براي
فريب آنان ندارد» (الیوت آرونسون ،روانشناسی

قرار مي گيريم كه آن ها را دوست داريم.
وقتي كه منبع پيام مورد عالقة
مخاطبان باشد ،پيام او با استقبال آنان روبه
رو مي شود .چنين فردي حتي مي تواند
به سرعت يك هنجار را در ميان مخاطبان
اشاعه دهد .رفيع پور تأكيد مي كند كه
آنچه يك منبع پيام را محبوب مخاطبان
مي سازد قيافة ظاهري (جذابيت) ،بيان
(مهارت كالمي) و انطباق رفتاري او با
ارزش هاي آنان است.
همچنين ،بايد به خاطر داشت كه
بين نوع قدرت پيام رسان و قدرت
متقاعدكنندگي او رابطة معناداري وجود
دارد .ارائة پيا ِم سريع و نيز ارائة استدالل
هاي قاطع و محكم ،ميزان متقاعدكنندگي
آن را افزايش مي دهد .همچنين ،وقتي
متقاعدسازان محكم و قاطع صحبت مي
كنند باكفايت تر و معتبرتر به نظر مي
رسند .البته ،محققان استثنائاتي براي
اين قاعده قائل شده اند .كارلي معتقد
است وقتي زن ها در پي اقناع مردان بر
مي آيند ،آرام صحبت كردن مؤثرتر است.
درحالي كه وقتي آنان بخواهند زنان ديگر
را متقاعد نمايند محكم و قاطع صحبت
كردن مؤثرتر است.
ادامه دارد . . .

اجتماعی)1389،

پس ،به طور خالصه مي توان اذعان
داشت كه منبع جذاب ،متخصص ،مقبول،
معتبر و خوش خلق بيش از ساير منابع
قادرند بر مخاطبان تأثير بگذارند و آنان را
مجاب به اجراء يا عدم اجراي يك يا چند
رفتار كنند و به بياني روشن تر مي توان
گفت كه:
 .1آراء و نظرهاي ما تحت تأثير افرادي
قرار مي گيرد كه هم متخصص هستند و
هم قابل اعتماد.
 .2قابليت اعتماد يك مبلّغ در صورتي
كه او به گونه اي استدالل كند كه گويي
عليه منافع خود سخن مي گويد ،افزايش
مي يابد.
 .3در صورتي كه منبع پيام به صورت
آشكار نخواهد ،مخاطبان را مجاب سازد،
قابليت و قدرت متقاعدكنندگي او افزايش
مي يابد.
 .4حداقل در مورد نظرها و نگرش هاي
كم اهميت ،ما بيشتر تحت تأثير كساني
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کارآفـرین ،مخترع و دریافت کننده نشان الماس
در مسابقات دانشگاهیان سراسر کشور  . . .علیرضا صدری

«کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش
جدید (مادی یا معنوی) از طریق تالش
های متعهدانه و با در نظر گرفتن ریسک
های ناشی از آن اطالق می گردد .به اعتقاد
یوزف شومپیتر ( )1934فرآیند کارآفرینی
«تخریب خالق» است و پیتر دراکر ،پدر
علم مدیریت ،کارآفرین را کسی می داند
که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خودش
شروع می کند ،ارزش ها را تغییر می دهد و
در محیط اطراف خود تحول ایجاد می کند و
آن را به سمت بهتر شدن می برد».
انجمن علمی کارآفرینی مرکز آموزش
علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
از سال  1391فعالیت خود را آغاز نموده و
حمایت های معنوی و مادی بسیاری از طرح
های دانشجویان داشته است که از نمونه های
بارز این فعالیت های کارآفرینانه می توان به
موفقیت های چشم گیر آقای علیرضا صدری
در زمینه گوهرشناسی و حضور ایشان در
نمایشگاه های فن بازار و پژوهش و کسب
نشان الماس (در بخش اختراع و نوآوری) در
سطح کشور؛ و همچنین انتخاب آقای فرزین
فرهامی منش به عنوان دانشجوی برتر
شایسته تقدیر کشوری در بخش کارآفرینی
اشاره داشت.
از سال  1396دفتر کارآفرینی مرکز 31
مستقل از انجمن علمی کارآفرینی ،فعالیت
خود را حرفه ای تر آغاز نموده و با حمایت
های ریاست مرکز و اساتید مشاور این دفتر،
آمادگی خود را برای حمایت از ایده های
خالقانه دانشجویان اعالم کرده است.
در این شماره با آقای علیرضا صدری
یکی از کارآفرینان موفق مرکز  31مصاحبه
ای انجام دادیم که تقدیم حضور شما عزیزان
می گردد:

8

.1كمي از شرح حال و وضعيت خود
پيش از شروع كارآفريني برايمان بگوييد؟
علیرضا صدری هستم متولد  1346تهران
که چند سالی در بازار (لوازم یدکی اتومبیل
واقع در چراغ برق) فروشنده و پخش کننده
لوازم یدکی خودرو مشغول بودم و مدتی در
شغل فروش و پخش مواد شوینده مشغول
شدم ولی عالقه به هنر ،تولید و صنایع
دستی همیشه در ذهنم بود و دوست داشتم
که درامدم از راه تولید باشد تا اینکه بخواهم
واسطه ایی بین تولیدکننده و مصرف کننده
باشم و باالخره هم توانستم به شغل مورد عالقه
ام ،تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که
بعنوان صنایع دستی و از هنرهای سنتی ایران
است برسم و هم اکنون درکارگاه خودم به
تولید و تراش نگین های با کیفیت و صددرصد
طبیعی مشغول هستم البته در این صنعت
نواوری وابتکار داشته ام و به دلیل اشتغال زایی
این حرفه در فکر ترویج ان هستم.
 .2هنگامي كه در حال توسعه كسب و
كارتان بوديد چه كساني را ميشناختيد
كه مثل شما كاري را شروع كرده و يا اص ً
ال
صاحب يك كسب و كار مستقل بودند
و اين كه اين افراد چه تأثيري بر شما
گذاشتند؟
اغلب افرادی که می بینم هدفی مشترک
دارند و آن هم کسب درآمد باال و پول دار شدن
است و برای رسیدن به این هدف تالش می
کنند و زمانی که به هدفشان می رسند ممکن
است دست از تالش بر دارند ولی بنظرم هدف
واالتری هم هست که عالوه بر داشتن درآمد
باال بتواند به عده ای هم کمک کند تا آنها هم
صاحب کسب و کار شوند تا با درامد حاصل
ازتولیدشان بتوانند راحت تر زندگی کنند و
زمینه اشتغال برای دیگران نیز ایجاد نمایند
و آن به نظرم چیزی بجز کارآفرینی وخلق
نوآوری نیست.
 .3آيا براي آغاز كسب و كار ،يك طرح
و نقشه از پيش تعيين شده داشتيد؟ لطف ًا
كمي در اين باره توضيح بدهيد؟
داشتن یک برنامه و نقشه برای شروع هر
کاری از ضروریات است و معموال کارهایی که
بدون برنامه ریزی شروع می شوند سرانجام
خوشی ندارند من هم کارم را با برنامه و
هدفمند آغاز کردم ولی گاهی اجتناب کردن
از ریسک امکان ندارد و چاره ای نیست و
شرایط اونطوری که انتظار داری پیش نمیاد و
مجبور میشی خالف برنامه عمل کنی اما هدف

همیشه ثابت است
 .4از ايدهپردازي تا تجاريسازي
ايدهتان چه مدت زمان به طول
انجاميد؟چند ساعت در روز بر روي آن
كار ميكرديد؟
در اوایل کار با وجود مشکالت و موانع
شاید حدود دو تا سه سال کار از صبح زود تا
اخر شب و با تالش زیاد و با بازاریابی و شرکت
در نمایشگاه های مختلف و عرضه تولیدات
توانستم برای خودم بازاری فراهم کنم و البته
با گذشت زمان کار رونق بیشتری گرفت و
مشتریان بیشتری جذب کردم و تصمیم گرفتم
تا تولید رو افزایش بدم.
 .5براي راهاندازي اين كار چه مقدار
سرمايه نياز داشتید؟ و چقدر طول كشيد
تا شما توانستيد به يك گردش نقدي و
نقطه سر به سر مثبت دست پيدا كنيد؟
به هر شکل شروع هر کاری مشکالت
وکمبودهای مخصوص به خودش را دارد و
برآورد هزینه به نسبت تعداد دستگاه های
تراش و ابزار و هزینه های کارگاه متغیر است
در ثانی اگر کارگاه هم از خودت نباشه هزینه
اجاره هم اضافه خواهد شد .البته خوشبختانه
مالک کارگاه هستم و به مرور زمان تجهیزات
تهیه کردم .در ضمن برای حرفه گوهر تراشی
به دلیل تخصصی بودنش باید دوره آموزشی
را گذراند که خود این هم زمان بر است و هم
هزینه دارد و بعدش با تهیه گواهینامه مهارت از
سازمان آموزش فنی حرفه ایی کشور و دریافت
مجوز تولید از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری می توان رسما به تولید
ادامه داد .مسلم است که با داشتن مدارک فوق
کار بهتر پیش می رود و این امر باعث جلب
اعتماد مشتریان شده و باعث گردش و رونق
بیشتر کار می شود.
 .6اگر امكان دارد مقداري هم راجع به
فشارها و بحرانهايي كه روزهاي اول آغاز
به كار با آن مواجه بوديد ،برايمان بگوييد؟
در اوایل کار تهیه ابزار و دستگاه تراش
سنگ و جور کردن سنگ (گوهر) برای تولید
نگین کار راحتی نبود تازه بعد از اینکه همه این
کارها انجام می شد خیلی مشتری نداشتم و
کار گردش مالی نداشت وبیشتر هزینه پرداخت
می کردم تا کسب درامد کنم به هر حال هر
کاری اولش کسادی دارد ولی از تالش دست بر
دار نبودم و با وجود بحران ها و سختی ها به
کمک خدا ازشون عبور کردم.
 .7چه كمكهايي از بيرون دريافت
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كرديد؟ آيا مشاور ،وكيل ،حسابدار،
كارشناس مالياتي ،كارشناس ثبت با تجربه
هم در اختيار داشتيد؟ چقدر طول كشيد تا
شما اين شبكه را تشكيل داديد؟ آيا كمك
اين افراد هيچ تفاوتي در وضعيت شركت
شما ايجاد كرد؟
اوایل کار یک روز برای خرید لوازم زیوراالت
به بازار رفته بودم یکی از دوستانم رو دیدم که
توی بازار هست و در طرز ساختن زیوراالت
کمکم کرد و از تجربه اش استفاده کردم و ناگفته
نماند که حضور در نمایشگاه های متعدد به همت
مسئولین محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد
 31تهران باعث معرفی و پیشرفت بیشتر کار و
تولید شده است و در یکی از همین نمایشگاه ها
در هفته پژوهش که حضور بنده بیشتر به دلیل
نوآوری و ابتکار تلفیق گوهر با طال وفتوگرمیک
بود و بازدید آقای دکتر موسی زاده (مدیر کل
محترم دفتر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
جامع علمی کاربردی) از ابتکار اینجانب و
پیشنهاد و راهنمایی ایشان برای دادن اظهار نامه
جهت ثبت اختراع بود ،البته هنوز موفق به ثبت
اختراع نشدم.
 .8هنگامي كه كسب و كارتان رونق
گرفت با چه مشكالت و تنگناهایی مواجه
شديد كه مجبور بوديد آن ها را حل و فصل
نماييد؟
گاهی اوقات وجود سنگ های مصنوعی
وارداتی و ارزان قیمت موجود در بازار باعث
کسادی در کار می شود البته گوهر طبیعی
خواص و زیبایی خاص خود را دارد و همین امر
باعث رونق گرفتن مجدد بازار می گردد.
 .9با ارزشترين دارايي شما چيست؟ به
عبارت ديگر چه عاملی شما را قادر ساخت
تا دست به اين كار بزنيد؟
سعی کردم صادق باشم ،احساس می کنم
توانایی و پشتکار زیادی دارم و امیدوارم که
بتوانم از این موهبت های خدا را در راه خدمت به
خلق و پیشرفت کشور اسالمیمان استفاده کنم
و با ایجاد آموزشگاه در توسعه و رونق این حرفه
بیشتر فعالیت کنم.
 .10چه توصيهاي براي افرادي كه روياي
كارآفريني در سر دارند ،داريد؟
اول باید تصمیم بگیرند و به خودشون اعتماد
کنند و نگران مشکالت نباشند و قبل از هر کاری
باید با کارشناس مربوط به کارشان مشورت کنند
و حتما برای کار ،برنامه ریزی و مدیریت داشته
باشند و هم چنین زمان بندی را از دست ندهند.
به قول قدیمی ها :از تو حرکت از خدا برکت.
 .11امكان دارد سه درس مهمي را كه از
كارآفريني تا به حال فرا گرفتهايد برايمان
شرح دهيد؟
بیشتر از هر کسی از خودم انتظار کار داشته
باشم .بقول معروف :خواستن توانستن است.
همیشه با قدرت و درایت کار رو شروع کنیم
هرگز ضعف و سستی در کار راه ندیم و نظم در
کارمان حاکم باشد.
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زیست بوم استارت آپ های کارآفرین

مقدمه

ریسک پذیری و خطر پذیری یکی از
جهت گیری ها در کارآفرینی است و می
توان گفت اجتناب ناپذیر است .ریسک
در کسب و کار یکی از مهم ترین مسایل
در کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا
محسوب می شود .کسب و کارهای نوپا به
دالیل مختلف با شکست مواجه می شوند
و قبل از اینکه وارد مرحله توسعه شوند
در مراحل اولیه و رشد خود با مسایلی
روبرو می شوند که موجب نابودی آن ها
می شوند .نکته مهم این است که «ایده»،
هسته اولیه را در کارآفرینی و استارت آپ
ها تشکیل می دهد و تا زمانی که بتواند به
یک مدل کسب و کار تبدیل شود ،نیاز به
زیست بوم و مکانی دارد تا مراحل اولیه
رشد خود را طی کند در غیر این صورت
و عدم وجود زیستگاه مناسب برای آنها
به علت نوپا بودن ،عدم وجود سرمایه و
یا حتی عدم شناخت فرآیندهای ورود به
بازار با مشکل اساسی برخورد می کنند
و هرگز نمی توانند به حیات خود ادامه
دهند .در این راستا دو زیست بوم اصلی
وجود دارد که شامل مراکز رشد و مراکز
شتاب دهنده می شود .البته وضعیت
سومی هم وجود دارد و آن اینکه سازمان
ها و شرکت های بزرگ اقدام به فعالیت
مکمل بر مبنای نوآوری و برگرفته از
ایده یک کارآفرین را داشته باشند که
در اینجا محصول حاصل از نوآوری کمتر
دچار شکست در بازار می گردد آن هم
به این دلیل که از طرف شرکت مادر خود
تحت حمایت مالی و تخصصی قرار دارد و
در بستر زیست بوم همان شرکت ادامه
فعالیت می دهد تا بتواند به تنهایی حتی
تبدیل به یک کسب و کار گردد .هدف
این مقاله تبیین زیست بوم ها و نقش آنها
در کاهش ریسک ناشی از چالش محیطی
کسب و کار است.
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زیست بوم
منظور از اکوسیستم یا زیست بوم ،محیط
متشکل از همه موجودات جاندار و غیرجاندار
فیزیکی مانند هوا ،آب ،خاک و نور خورشید
است که در یک مکان خاص بر یکدیگر اثر
متقابل گذاشته و در نهایت منجر به رشد و
پرورش گونههای خاص از موجودات در طی زمان
میشوند.
متخصصان حوزه مدیریت و اقتصاد نیز این واژه
را از زیست شناسان به عاریت گرفتهاند و در عرصه
اقتصادی ،به مجموعهای از کارآفرینان ،نهادهای
مالی (مانند) سرمایهگذاران خطرپذیر ،فرشتگان
بوکار و بانکها) و سایر نهادهای پشتیبان
کس 
(دانشگاهها ،سازمانهای دولتی تنظیمکننده
روابط اقتصادی و صنعتی ،مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری و )...و فرآیندهای کارآفرینی
(نرخ ایجاد کسبوکار ،تعداد کارآفرینانی که در
چند کسبوکار دست به کارآفرینی میزنند یا
میزان تمایل به کارآفرینی) که بهطور رسمی و
غیررسمی دست به دست هم میدهند تا عملکرد
کارآفرینی را در یک منطقه خاص ارتقا دهند،
زیست بوم کارآفرینی گفته میشود .یکی از اجزای
زیستبومهای کارآفرینی ،مراکز رشد کسبوکار یا
انکوباتورها هستند.
زیست بوم مناسب برای شکل گیری و
بالندگی نوپاها ،متشکل از مجموعهای از عناصر
و اضالع است که بدون حضور آنها نمیتوان به
رشد و ارتقای وضعیت و موقعیت کشور در این
حوزه امیدی داشت .چنین فضایی از پارهای
عناصر فرهنگی -رفتاری چون فرهنگ کارآفرینی
و قدرت ریسک پذیری و میزان ترس از شکست
تغذیه میکند و دست کم شش ضلع مختلف دارد:
.1مراکز رشد و شتاب دهنــده هــا
()Accelerators & incubators
.2مراکز و شبکههای سرمایهگذاری
Investors
.3رسانه ها Information brockers
.4سمن ها (سازمانهای مردم نهاد( NGO’s
.5موسسات عمومی و دولتی مرتبط Public
& Government Institute’s
.6دانشگاه ها و مراکز آموزشی حرفهای
Universities
سیلسکون ولی ()Silicon Valley؛
برترین زیست بو م استارتاپی دنیا
اصطالح دره ی سیلیکون نیز از آنجا ناشی
شد که این ناحیه به مرکزیت نوآوري و تولید
تراشه هاي سیلیکونی تبدیل شد ،ولی بعدها
دره سیلیکون مصداقی شد از همه فعالیت هاي
نوآورانه در زمینه ی فناوري هاي پیشرفته ،و
پایگاهی شد براي بسیاري از شرکت هاي بزرگ و
معتبر و هزاران شرکت نوپا .روح دره ی سیلیکون
را باید در نوآوري وکارآفرینی جستجو کرد که
در واقع جوهر اقتصاد آزاد است و در جامعه هاي

شکل می گیرد که کارآفرینی در آن ریشه اي
فرهنگی دارد ،جامعه هایي که کارآفرینان و
نوآوران بزرگی چون بنجامین فرانکلین ،توماس
ادیسون و هنري فورد در آن سر برآورده اند،
جامعه هایي مستند که کلید اصلی در توسعه
ی اقتصادي و ایجاد اشتغال را کارآفرینی می
داند و مخاطره-پذیري را ضرورتی براي به ثمر
رسیدن نوآوري می شناسد .راز درة سیلیکون
در اکوسیستم مناسب آن نهفته است ،سیستمی
که به طور تاریخی شکل گرفته است و در حال
حاضر دره ی سیلیکون را به مترادفی با نوآوري
و کارآفرینی در زمینه فناوري هاي پیشرفته بدل
کرده است .اکوسیستم دره ی سیلیکون از ایده
تالش
پردازي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و یا
ِ
استعدادهاي خالق در گوشه و کنار شروع می
شود و با سرمایه گذاري هسته ی اولیه و با ایجاد
شرکت نوپا به تولید فناوري و یا محصول اولیه اي
محصول مناسبی باشد و جهت
می انجامد که اگر
ِ
گیري مناسبی نسبت به بازار داشته باشد ،مورد
توجه سرمایه گذاران خطرپذیر قرار می گیرد تا
با سرمایه گذاري مناسب و توسعه ی محصول به
توسع ی بازار و رشد شرکت بیانجامد ،باالخره
شرکت هاي موفق یا جذب شرکت هاي بزرگ
می شوند و یا خود به اندازة کافی رشد می کنند.
این شرکت ها در نهایت به عنوان شرکت سهامی
عام وارد بورس سهام خواهند شد .این اکوسیستم
در طی چند دهه شکل گرفته و فرایند توسعۀ
اقتصادي مبتنی بر نوآوري را رقم زده است.
دره ی سیلیکون در یک شرایط تاریخی ویژه با
همگرایی علم ،فناوري و صنعت ،اقتصاد و تجارت،
و فرهنگ و هنر شکل گرفته و امروزه به مرکزي
بی بدیل و الگوي اقتصاد نوآورانه و دانش بنیان
در جهان تبدیل شده است .شناخت درة سیلیکون
و فرایندها و الگوهاي آن ،براي برنامه ریزي در
جهت توسعۀ اقتصادي دانش بنیان ضروري است.
در این جا به منظور ارائۀ مطالعات انجام شده
در راستاي شناخت درة سیلیکون ،نخست به
واکاوي ریشه هاي تاریخی و عوامل موفقیت در
درة سیلیکون می پردازیم و در ادامه پاي صحبت
کارآفرینان می نشینیم که آشنایی با فعالیت
هاي عینی و دیدگاه هاي آنان بسیار درس آموز
است .بررسی نحوة فعالیت نهادهاي پشتیبان
کارآفرینی در درة سیلیکون و تنوع آن ها و
آشنایی با شرکت هاي پیشتاز ،شناخت عمیقی
از فعالیت هاي دره سیلیکون حاصل می کند.
کارآفرینی
دانشگاه استنفورد پیشگام توسعه ی
ِ
دانش بنیان در جهان است ،لذا آشنایی با نظام
حمایت از کارآفرینی در استنفورد ضرورت دیگري
است که به آن پرداخته شده است .به مقوله ی
کارآفرینی در دیگر دانشگاه معتبر این ناحیه
یعنی دانشگاه برکلی نیز توجه کرده ایم .نگاهی به
شرکت هاي موفق در زمینه توسعۀ فناوري بخش
دیگر این مجموعه است که به معرفی اجزا ،مؤلفه
ها و فرایندهاي اکوسیستم دره ی سیلیکون و
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زیرساخت هاي حقوقی و مالی و سرمایه گذاري
می پردازد .با نگاهی به جهت هاي پویاي توسعه
ی فناوري از زبان آمار و ارقام ،گزارش پایان می
پذیرد تا با شناخت دره ی سیلیکون ،شناختی از
اقتصاد نوآورانه و دانشبنیان فراهم آید و راهی نو
گشوده شود.
عوامل موفقیت
دره ی سیلیکون با یک اتفاق تاریخی که منجر
به همگرایی دانش و فناوري و اقتصاد و تجارت پس
از جنگ جهانی دوم شد ،شکل گرفت و به عنوان
مرکزیت توسعۀ تراشه هاي سیلیکونی قوام و دوام
پیدا کرد و پس از آن با سامان گرفتن اکوسیستم
مناسب به بدیلی براي توسعه ی فناوري و کارآفرینی
در جهان تبدیل شد که همچنان پویا و پرتحرك
پیش رفته و به رشد دایمی و پایدار دست یافته
است .مهم ترین عامل موفقیت دره ی سیلیکون را
باید در شکل گرفتن اکوسیستم مناسب دانست .از
مؤلفه هاي اساسی این اکوسیستم می توان محیط
و فرهنگ کاري و ساختارهاي ویژه اعم از حقوقی
و سرمایه گذاري را نام برد .در ایاالت متحده بنگاه
داري پیشینه ی زیادي داشته است و شرکت هاي
بزرگ نظیر آي بی ام یا جنرال الکتریک که در
شرق آمریکا مستقر بودند فرهنگ ویژة کاري که
مبتنی بر سلسله مراتب و انجام بیشتر امور پژوهش
و توسعه در داخل شرکت بود ،شبکه ای را شکل
دادند؛ ولی در درة سیلیکون فرهنگ کاري جدیدي
مبتنی بر همکاري و تقسیم کار و ارتباطات شبکه
اي در داخل شرکت ها به وجود آمد که از عوامل
مهم تحرك و پویایی دره ی سیلیکون در عصر
اقتصاد نوآرانه محسوب می شوند .درة سیلیکون
جاذبه ی زیادي براي استعدادهاي جوان و برجسته
دارد که از اقصی نقاط دنیا جذب درة سیلیکون
می شوند ولی عامل اصلی در این جذابیت همان
محیط سامان یافته در دره ی سیلیکون است ،در
فضاي فناورانه ی دره ی سیلیکون دانشگاه ها،
تحقیقاتی
مراکز پژوهشی دولتی و آزمایشگاه هاي
ِ
بخش خصوصی نقش عمده اي دارند و محیط
جذابی براي جذب برجسته ترین استعدادها از
سرتا سر دنیا فراهم آمده است .اجتماع مهندسان با
استعداد و برجسته ،وجود سرمایه گذاران خطرپذیر
و محیط کارآفرینی جذاب با فرهنگ خطرپذیري
زیاد عواملی هستند که محیط جذابی براي شرکت
هاي نوپا پدید می آورند .ولی این عوامل در نقاط
دیگر ایاالت متحده نظیر مثلث پژوهشی کارولیناي
شمالی یا جادة  128در بوستن و باالخره نیوجرسی
با وجود دانشگاه هاي بسیار برجسته و نزدیکی به
بازار سرمایۀ واالستریت نیز وجود دارند اما نتوانسته
اند به دره ی سیلیکون جدیدي تبدیل شوند .سایر
کشورهاي جهان نیز به دنبال ایجاد محیطی نظیر
درة سیلیکون هستند؛ مث ً
ال چین محیطی براي
فعالیت هاي پژوهش و توسعه براي بسیاري از
شرکت هاي طراز اول صنعتی که مرتباً رو به رشد
و توسعه هستند ،فراهم کرده است ،عالوه بر این،
دولت چین سرمایه گذاري وسیعی بر روي نظام
دانشگاهی نیز انجام داده است.
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
پارک علم و فناوری سازمانی است که به
وسیله متخصصان حرفهای اداره میشود و هدف
اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و

ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در
میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم
و دانش در محیط پارک فعالیت میکنند .برای
دستیابی به این هدف ،یک پارک علمی با ایجاد
انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان
دانشگاهها ،مراکز پژوهش و توسعه ،شرکتهای
خصوصی و بازار ،ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر
نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی
تسهیل مینماید .پارک های علمی همچنین
خدماتی با ارزش افزوده باال و فضاهای کاری و
تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در
پارک ارایه مینمایند.
پارک های علم و فناوری در سراسر دنیا با
هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش
محور تشکیل شدهاند و با توجه به وضعیت محیطی
و سیاست گذاری های کالن در سطح داخلی و
خارجی پارک ،چشماندازها و مأموریتهای متفاوتی
را دنبال میکنند .این پارک ها دارای مکانیسم های
زیرساختی مهمی هستند که باعث انتقال یافتههای
تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش مضاعف شده ،در
نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی و
منطقهای میشوند .این مهم به صورت گستردهای
در کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک اصل به
رسمیت شناخته شدهاست .در بسیاری از موارد،
پارک های فناوری موجب ایجاد شغل ،رشد درآمد
و درگیر شدن در صنایع دارای رشد میشوند .از
طرفی ،پارک های فناوری و مراکز رشد برای تجزیه
و تحلیل در سطح ملی یا محلی در زنجیره ارزش
کارآفرینی ،لینک های مهمی بهشمار می آیند.
در ایران ،اغلب مراکز رشد در داخل دانشگاهها
تأسیس شدهاند و بخش خصوصی ،تعداد اندکی از
مراکز رشد را بهوجود آوردهاند .خدماتی که مراکز
رشد معموال به کارآفرینان ارایه میدهند عبارتند
از:
• فراهم آوردن امکانات اولیه برای راهاندازی
کسبوکار نظیر مکان استقرار شرکت یا استفاده
از تجهیزات اداری با کمترین هزینه
• کمک به ایجاد و شکلگیری شبکه ارتباطات
انسانی و یافتن تیم مناسب مدیریتی
• ارایه کمک در امور بازاریابی به شرکتهای
نوپا
• اتصال به اینترنت پرسرعت
• ارایه کمک در زمینه مدیریت مالی و
حسابداری به شرکتهای نوپا
• ایجاد تسهیالت مالی به شرکتهای نوپا در
دریافت وام و ضمانت
• آموزش مهارتهای تجاری به کارآفرینان فاقد
تجربه
• تسهیل ارتباط با مراکز دانشگاهی
• کمک به شرکتهای نوپا در یافتن شریک
تجاری
• ارایه خدمات مشاوره به شرکتهای نوپا
• راهنمایی در راستای تجاریسازی محصوالت
و خدمات
• مدیریت امور حقوق مالکیت فکری
در ایران دوره رشد مقدماتی ،دورهای حداکثر
 ۶ماهه است که در آن ،به افراد یا گروههای
مستعدی که دارای ایدههای نوآورانه هستند،
مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنایی با بازار،
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شناسایی گروه کاری ،تثبیت ایده کاری و ایجاد
هویتهای حقوقی مستقل داده میشود .در صورت
موفقیت در این دوره ی مقدماتی و کسب هویت
مستقل حقوقی ،واحدهای نوپا میتوانند متقاضی
اسکان رسمی در مرکز رشد شوند .زمان این دوره
با تصویب مدیر مرکز رشد تا  ۹ماه قابل افزایش
است .عالوه بر این ،اصطالحی دیگری که پس از
استقرار  ۹ماهه واحدها در مراکز رشد رواج دارد،
دوره رشد است .این دوره ،دورهای است حداکثر ۳
ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز
رشد به معیارهای رشد یافتگی(مرحله درآمدزایی)
دست یافته ،پس از آن از مرکز رشد خارج میشوند.
زمان این دوره با تصویب هیأت امنای مرکز تا ۵
سال قابل افزایش است .برای پذیرش کارآفرینان
در مراکز رشد ایران معموالً حداقلهایی تعریف
میشود که برخی از آن ها به شرح زیر است:
• داشتن ایده محوری مناسب
• تیم کاری متخصص ،با تجربه و مرتبط با
فعالیت واحد
• ارایه طرح کسبوکار
• دارا بودن شخصیت حقوقی برای متقاضیان
استقرار در دوره رشد و آمادگی ثبت شرکت یا
مؤسسه برای استقرار در دوره ی پیش رشد
مراکز شتاب دهنده
(Seed
استارتاپ
شتابدهنده
 acceleratorیا  )Startup acceleratorیا به
اختصارشتابدهنده ،مجموعه ای است که از ابتدای
کار یک استارتاپ (نوپا) آن را تحت پوشش خود در
میآورد و برای این کار از میان شرکت کنندگان،
پس از مدت کوتاهی به نام پیش شتابدهی ،تیم
هایی را برگزیده ،به عنوان استارتاپ برای خود
انتخاب میکند .شتابدهندهها با سرمایهگذاری
اولیه بر روی یک شرکت نوپا ،درصدی از
مالکیت آن را در اختیار می گیرند و در مقابل به
گردانندگان پروژه ،آموزشها و امکانات و شبکه
ارتباطی الزم برای کسب موفقیت بهتر و سریع تر
را می دهند .در ایران هم اکنون تعدادی مجموعه
در قالب شتاب دهنده مشغول به فعالیت هستند.
خدماتی که شتاب دهندگان معموال به کارآفرینان
ارایه میدهند شامل موارد زیر است:
• مسؤولیت تامین سرمایه
• ارایه سرمایه اولیه مشاوره و آموزش برای
مدت زمان محدود
• گزینش استارت آپ های زود بازده از بین
سایر استارت آپ ها
• ارزیابی ایده توسط یک تیم کارآفرین با تجربه
در مواجه با بازار و چالش های پیش روی صاحب
ایده،
تاثیر اقتصادی مراکز رشد و شتاب دهنده
با بررسی  134شتاب دهنده در  33کشور
تأثیر اقتصادی آن ها تامین بیش از  1.6میلیارد
دالر سرمایه ،ایجاد بیش از  4800شغل و ارایه
سرمایه به  2000استارتاپ محاسبه شده است.
منابع:
http://isti.ir/uploads/color.pdf
https://donya-e-eqtesad.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/
http://didras.ir/sites/default/files/presentionstartups_0.pdf
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نگاهی کوتاه بر پیدایش و شکل گیری صنعت چاپ
به مناسبت  11شهریور ماه روز ملی صنعت چاپ

معنای لغوی چاپ:
لغتنامه دهخدا:
چاپ( .ا ِ) طبع .باسمه .عملی است
که به واسطه آن می توان از روی یک
نوشته چند نسخه شبیه به آن تهیه
کرد.
فرهنگ فارسی معین:
[ هند( ] .ا ِ ).نقش کردن نوشته
ها و تصاویر روی کاغذ به وسیله ی
ماشین های ویژه این کار.
فرهنگ فارسی عمید:
 .۱تکثیر و تولید نوشته به تعداد
زیاد.
 .۲نقش کردن تصویر یا نوشته
برروی کاغذ یا پارچه.
 .۳تولید و انتقال فیلم بر روی
کاغذ عکاسی.
( .۴اسم) تمامی نسخههای
یک کتاب که در یک زمان منتشر
میشود :چاپ دوم کتاب.
معنای لغوی چاپخانه:
فرهنگ فارسی عمید:
(اسم) [سنسکریت .فارسی]
جای چاپ کردن اوراق و کتب؛
محلی با ماشین چاپ و دستگاههای
حروفچینی برای چاپ کردن
روزنامه و سایر اوراق؛ مطبعه.
چاپخانه مؤسسه ،مجتمع یا
کارگاهی است که از عهده انجام
کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر
اشیاء از طریق انواع چاپ برآید و
به تعبیری دیگر ،محلی است که
چاپ کتاب ،نشریات ،و مانند آن در
آنجا انجام میگیرد .امروزه ،چاپ
به عنوان یک فرایند انبوه صنعتی
در نظر گرفته میشود که بخش
اساسی صنعت نشر و بخش مهمی
از فعالیتهای اداری و حکومتی را
شامل میشود.
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پیدایش صنعت چاپ
همانطور که از شواهد ،اسناد تاریخی و
پژوهش ها پیداست ،اختراع فن چاپ به قرن
ها پیش از گوتنبرگ بر می گردد و آسوریان
چند هزار سال قبل از میالد بر خشت هایی از
گل رس مهر زده و بقایای آثار آن ها همچنان
پابرجاست.
چاپ ،پس از خط مهم ترین پدیده ی
تاریخ بشر به حساب می آید که توسط چینی
ها اختراع گردید و در ابتدا به عنوان چاپ
برجسته شناخته می شد .روش کار به این
صورت بود که فضای اطراف تصویر مدنظر
را روی سطحی هموار می تراشیدند و بخش
های برجسته را به مرکب آغشته کرده و روی
صفحه کاغذی قرار داده و مالش می داند و
به این ترتیب تصویر به روی کاغذ منتقل می
شد.
پیش از اختراغ چاپ ،کتاب ها با دست
تکثیر می شدند و قدری گران بها بودند که
فقط تعداد کمی از مردم توانایی تهیه آن را
داشتند .با پیشرفت بشر و اختراع این صنعت
مهم ،به مرور عمومیت یافت و از حالت
محدود خارج شد.
در دوران پادشاهی «هان» ،قرن سوم
میالدی ،چینی ها با کنده کاری حروف
خوشنویسی روی سطح یشم ،طال یا عاج
موفق به ساخت مهرهایی به نام (انگ) شدند.
سطح هموار مهر را در مرکب قرمز خمیری
مانند که از شنگرف ساخته می شد ،فرو کرده
و انگ را به زیر الیه فشار می دادند .نتیجه ی
کار ،چاپی مانند استامپ امروز ایجاد می کرد.
روش دیگری که در آن دوران توسط
چینی ها کاربرد داشت ،ایجاد سایش های
مرکبی از دست نبشته های تراشیده شده
روی سنگ ها بود .آثار کنفوسیوس از نمونه
این کتاب های سنگی است که به دلیل وزن
و حجم زیاد ،نگهداری و استفاده از آن ها
بسیار سخت بود .در نتیجه بر آن شدند تا از
دست نوشته ها ،نسخه هایی از طریق سایش
مرکب تهیه کنند( .هنوز دلیل پیدایش چاپ
برجسته مشخص نیست ،حتی مخترع ،زمان
و مکان آن هم در ابهام است).
کهن ترین چاپ برجسته تاریخ دار متعلق
به حدود سال  770میالدی است .در قرن
 9یا  ،10کتاب صفحه ای جانشین کتاب
طوماری شد .ابتدا کتاب ها به شکل تا خورده
و آکاردئون باز می شدند که به جای لوله
شدن تا می خوردند .در قرن  10یا  11کتاب

دوخته شده شکل گرفت که در صفحه متن
را با یک قالب چاپ می کردند و صفحه چاپ
شده را از وسط تا می زدند و اوراق چاپ
خورده را به طور پی در پی جمع کرده و
با بخیه زدن ،کتابی به سبک ُکدکس می
ساختند .کتاب طب گیاهی «پن تسائو» از
نمونه همین چاپ می باشد.
کارت بازی ،شکل دیگری از طراحی
گرافیک و چاپ اولیه است که در چین زمانی
که کتاب های صفحه ای جایگزین نسخ
طوماری شد« ،طاس ورقی» را روی کاغذهای
ضخیم چاپ می کردند.
در سال  1000میالدی در چاپ قالبی،
نشان ویژه ای شکل گرفت که در آن نام
خوشنویس در کنار نویسنده و چاپگر در
«انجامه» درج شد.
چاپ ،انقالب آرامی در حیات فکری
چینی ها ایجاد کرده و باعث نوزایی آموزش
و فرهنگ آن ها شد .همانطور که گوتنبرگ
پانصد سال بعد و با اختراع حروف جا به جا
شونده اروپا را دچار تحول و دگرگونی کرد.
اختراع حروف جا به جا شونده
در چاپ قالب های چوبی ،اطراف حروف
با دقت کنده می شد و حروف به صورت
برجسته درمی آمد.
در حدود سال  1040میالدی ،پی شنگ
(کیمیاگر چینی) با ابداع حروف جا به جا
شونده ،فرآیند چاپ را توسعه داد .به اعتقاد
او اگر هر حرف ،به شکل برآمده باشد می
توان به هر تعداد ،در سطر چیده و مرکبی
و چاپ نمود .به دلیل آن که خوشنویسی
الفبایی نبود ،حروف را بر اساس قافیه مرتب
می کردند و تعدد حروف در زبان های شرقی،
بایگانی و دسترسی مجدد آن ها را مشکل
می ساخت؛ لذا چینی ها تصمیم گرفتند تا
حروف را در قطع ،قالب گیری کرده و از
چوب بتراشند .اما این شیوه نتوانست جای
لوح چوبین را بگیرد.
در سال  1403میالدی در کره ،ساخت
حروف جا به جا شونده مفرغی آغاز شد که به
نسبت نمونه های گِلین پی شنگ ،شکنندگی
کمتری داشت و جای تعجب است که این
تکنیک چاپ حروف ،ابتدا در فرهنگ هایی
به وجود آمد که زبان آن ها بیش از هزاران
عالمت داشت.
در دوره ی هزار ساله قرون وسطی ،کاغذ
و چاپ که اختراع چینی ها محسوب می شد
به تدریج در غرب گسترش یافت و فرهنگ و
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آموزش آن ها را دچار تحولی بزرگ کرد.
در قرن  15و با تکمیل دستگاه چاپ فلزی
و متحرک ،نسخه های فراوانی با سرعت بیشتر
به چاپ می رسید .تحول در صنعت چاپ تا
رسیدن به دستگاه فلزی ،فرآیندی تدریجی
بود که در سال های  1450تا  1455میالدی
به اوج رسید.
«یوهانس گوتنبرگ» نقش مهمی را در
تکمیل این صنعت داشت .حروف متحرک را
چینی ها اختراع کردند اما گوتنبرگ حرفه
اش زرگری بود و توانست آلیاژ مناسب برای
ریخته گری حروف از «سرب» و «آنتی موآن»
به دست آورد .همین طور برای «مرکب چاپ»
هم فرمول مناسبی پیدا کرد و به نوعی با رفع
موانع و مشکالت چاپ ،مسیر را هموار و اجرای
آن را میسر نمود.
«انجیل» که توسط گوتنبرگ در سال
 1455یا  1456به چاپ رسید اولین کتاب
واقعی محصول چاپ متحرک بود.
چاپخانه ها در دهه  1460میالدی در
سرتاسر خاک امپراطوری روم تاسیس و پس
از گذشت بیش از یک دهه به ایتالیا ،فرانسه،
اسپانیا و اروپای شرقی رسید .شهر «ونیز» به
مرکز چاپ معروف شد و تعداد چاپگران آن
تا سال  1500میالدی به نزدیک صد نفر
رسید که حدود دو میلیون جلد کتاب به چاپ
رساندند.
دستگاه چاپ گوتنبرگ به دلیل هزینه
های بسیار زیاد آن فقط برای ثروتمندان
قابل استفاده بود و به همین دلیل تا مدت ها
استقبال خوبی از آن نشد.
حروف چینی روزنامه ها در ابتدا به صورت
دستی انجام می شد ولی بعدتر با دستگاه هایی
نظیر «الینوتایپ» ،که در سال  1886میالدی
ساخته شد ،سرعت چاپ به مرور افزایش یافت.
به مرور زمان و پیشرفت فناوری ،دستگاه
های حروف چینی سربی از دور خارج و جای
خود را به دستگاه های الکترونیک دادند.
ورود صنعت چاپ به ایران
در ایران ورود این صنعت به بیش از صد
سال پیش باز می گردد .عده ای آغاز چاپ در
ایران را به عصر ایلخانیان نسبت می دهند .هر
چند که در این مورد روایات متعددی وجود
دارد اما به نظر می رسد چاپ سنگی برای
نخستین بار توسط میرزا صالح شیرازی در
تبریز راه اندازی شد و پس از آن در اصفهان و
شهرهای دیگر توسعه یافت .چاپ سنگی بیش
از  50سال تنها روش چاپ در ایران بود.
اولین کتاب در ایران در چاپخان ه کلیسای
وانک در جلفای اصفهان که قدیمیترین
چاپخانه در ایران و خاورمیانه است ،در سال
 1638و درست  200سال پس از اختراع
دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ ،به چاپ رسیده
است .خلیفه ارامنه جلفا در آن زمان شنیده

بود که در آلمان شخصی به نام گوتنبرگ
ماشینی اختراع کرده که با آن کتابها را تکثیر
می کند .او بدون اینکه به تجربه گوتنبرگ
دسترسی داشته باشد ،با کمک همکاران
روحانیاش دست به کار میشود و پس از یک
سال و پنج ماه تالش در سال  ۱۶۴۰میالدی
در دورهی صفویه توسط بازرگانی ارمنی که از
ساکنین آمستردام بود موفق میشوند ماشین
چاپی با حروف ارمنی خریداری و به جلفای
اصفهان وارد کنند و به این صورت اولین کتاب
در ایران چاپ می شود .کتاب زبور حضرت
داوود (ساغموس) حاصل اولین تالش ایرانیان
برای تکثیر توسط ماشین چاپ در ایران
و سرآغاز تاریخ چاپ در این کشور است.
()pasargadprinting.com

پیدایش چاپ تصویری در ایران هم به
زمان محمد شاه باز می گردد و نخستین کتاب
چاپ مصور «لیلی و مجنون» بود که در سال
1259ه.ق به چاپ رسید.
چاپ دستی /چاپ هنری
چاپ در مفهوم عام به معنای فن برگردانی
و تکثیر نقشی است که طبق تاریخ ثبت شده،
چینی ها نخستین مردمی بودند که با این
اختراع خود ،فرهنگ دنیا را تحت تاثیر قرار
دادند .حروف قابل انتقال همزمان با چین
در آلمان توسط گوتنبرگ پدید آمد .چاپ
به معنای فرآیندهای هنری مبتنی بر انواع
حکاکی در اواخر قرن  15در اروپا رایج شد.
عمده ترین روش های چاپ دستی یا
هنری:
 .1برآمده (ریلیف) :روش های چوب تراش
(گوگن) ،چوب کند ،لینوتراش
 .2گود (اینتالو) :روش های خطی مستقیم
(مانتینا ،دورو) ،سوزنی ،خطی غیر مستقیم
(رامبرانت) ،نیم سایه دار ،آبرنگ نما ( ُگیا)
 .3هم سطح (پالنوگرافیک) :شامل گونه
های مختلف لیتوگرافی است( .تولوز لوترک،
بُنار)
 .4استنسیل :در سریگراف کاربرد دارد.
چاپ های هنری با امکانات فنی ،صوری و
بیانی متنوع می توانند گاهی جای قالب ها و
وسایل هنری را بگیرند.
همچنین هنرمندان می توانند با تکثیر آثار
هنری خود با روش های گوناگون چاپی نمونه
های ارزان تری را در دسترس عالقه مندان
قرار دهند.
تقریبا همه هنرمندان برجسته قرن بیستم
با چاپ هنری سر و کار داشتند ،به خصوص
پیکاسو که در مقام چاپگری خالق و ماهر
روش های مختلف چاپ (به جز لوحه چوبین)
به کارگرفته و در بسیاری موارد دست به ابداع
زده است.
چاپ سنگی (لیتوگرافی)
 300سال پس از اختراع دستگاه چاپ
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گوتنبرگ ،لیتوگرافی توسط «آلوئیس ِزنِفِلدر»
نمایشنامه نویس آلمانی در سال 1796
میالدی ابداع شد .در این روش هیچ برآمدگی
یا فرورفتگی در سطح لوحه ایجاد نمی شود.
اساس لیتوگرافی بر عدم اختالط آب با روغن
است .امروزه از نوعی ورق فلزی (زینک) برای
این منظور استفاده می کنند .در آن زمان هر
سنگی که متن یا تصویر روی آن نقش می
بست برای حدود  750نسخه عملکرد مناسبی
داشت.
روش کلی کار لیتوگرافی:
پس از ترسیم طرح به وسیله مداد شمعی یا
موادی چرب بر روی سنگ یا زینک ،به روشی
خاص آن را تثبیت کرده و قبل از آغشتن به
مرکب ،سطح آن را مرطوب می کنند و فقط
بخش های پرشده تصویر به مرکب را به خود
گرفته و به کاغذ منتقل می شود.
چاپ سیلک اسکرین  /چاپ توری
اسلوبی که بر روش تکثیر با استنسیل
مبتنی است .در این اسلوب از پارچه تتوری
ظریف ،چون سطح تکیه گاهی برای ورقه
استنسیل ،استفاده می شود .ورقه استنسیل
را روی پارچه  -که بر کالفی محکم شده -می
چسبانند .رنگ ماده (مرکب چاپ) را با ابزاری
تیغه مانند ( اسکویی جی) بر سطح استنسیل
می گسترانند ،که از بخش های نفوذپذیر توری
به سطح دیگری در زیر کالف می رسد .بدین
ترتیب ،نقش مورد نظر را می توان با رنگ های
مختلف بر روی سطوح مستوی یا غیر مستوی
سیمن
چاپ کرد .این اسلوب توسط سمیوئل ُ
ابداع شد ()1907؛ موارد استفاده تجاری و
تبلیغاتی داشت .بعدها ،با عنوان «سریگرافی»،
کاربرد هنری وسیعی یافت( .پاکباز ،)1393( ،دایره
المعارف هنر :ص ).192

چاپ شیشه ای
یک نوع چاپ هنری که در آن روش کار
بدین قرار است :یک صفحه شیشه ای را با
ماده ای تیره و کدر می پوشانند و طرحی را
با قلم سوزنی روی آن اجرا می کنند .بدین
ترتیب ،طرحی با خطوط نازک سفید بر زمینه
تیره حاصل می آید .حال اگر شیشه را روی
کاغذ حساس بگذارند و بر آن نور بتابانند،
طرح مزبور با خطوط سیاه بر روی کاغذ منتقل
خواهد شد .در میانه سده نوزدهم ،این روش را
میه ،تئودر روسو به کار
هنرمندانی چون ُکروّ ،
می بردند(.همان)

منابع:
 .1بی.مگز ،فیلیپ ( )1384مترجم :فراست ،ناهید اعظم ،فتح اله نوری،
غالمحسین ،تاریخ طراحی گرافیک ،سمت.
.2پاکباز ،رویین ( ،)1383دایره المعارف هنر ،فرهنگ معاصر.
 .3شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران«،تاریخچه صنعت چاپ
در جهان»www.spoi.ir ،
« .4تاریخچه صنعت چاپ»www.webcade.ir ،
 .5تاریخچه چاپ در ایران،
http://www.pasargadprinting.com
 .6فقیهی ،مریم« ،تاریخچه صنعت چاپ در ایران»،
www.falnic.com
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عالم خلسه در تقابل اثر هنرمند و ناخودآگاه
( بخش پایانی )
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باغ مخفی واسیلی کاندینسکی
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«آنیه ال یافه» روانشناس حوزه
ناخودآگاه و از پیروان «یونگ» که مطالعات
جامعی در ارتباط با هنر و ناخودآگاه داشته
است ،به زوایای پیچیده و بسیار مهم،
سمبل های نهفته و مستتر در آثار برخی
هنرمندان از جمله پیکاسو ،شاگال ،مارسل
دوشان و  ...می پردازد و هسته شکل پذیری
معنای هنری را در پیام و رمزی می داند
که ناخودآگاه آن را شکل داده است نه
خودآگاهی هنرمند .به یاد دارم در یک
فیلم مستند از شخصی بدوی که در جزایر
دور افتاده ای در استرالیا روی تخته سنگی
بزرگ طرح و نقشی را می ساخت سوال شد
نظرش را درباره اثرش بیان کند با تعجب
گفت :من آن را نقاشی نکردم بلکه این اثر
دست خداوند است  ،او در لحظه خلسه و
شهود بوده ! و این رمز شکوفایی آثار هنری
خالق است ،در هنر معاصر این میراث
گرانمایه در جمعی از آثاربه ثمر می نشیند.
هدف این است که پندارها و حاالت
درونی انسان و زمینه روحانی زندگی
و جهان هنری را در عالی ترین شکل
ارتباط انسانی نمایش دهد ،گاه هشداری
دهشتناک  (،برخی آثار پیکاسو مانند
گرنیکا و زن گریان)و برخی آثار نبض
شکوه و شور زندگی در آثار شاگال و یا
کاندینسکی.و یا در آثار» فوویست ها «
(هنری ماتیس) .پیکاسو به هیچ وجه اعتقاد
به پژوهش نداشت بلکه همانند یک کودک
آزاد و رها و بازیگوش با شادی ،فرم ها و
رنگ ها را در مسیر نقاشی بدون نیاز به
ذهنیت از پیش معین شده در اتفاقی عالی
بر روی بوم و یا سرهم کرد اشیا و احجام
می یافت ،او حتی در تلخترین آثار خود
که خشونت علیه بشریت را نمایش داده
می شود «امید» «عشق» تجلی میابد،
استحکام و ساختارگرایی در آثارش شور
و تبلور نور در برابر تاریکی و یأس و نا
امیدیست.
بسیاری از میراث و تاریخ مصور شرق
بخصوص ایران از جمله در بخشی از
هنرهای بومی و فولکلور همانند «گبه»
هیچ اثر بافته شده ای را نمی توان یافت که
از الگو و کلیشه از قبل تعیین شده ساخته
و بافته شده باشد ،هنرمند خیال پرداز در

لحظه بافت گبه از رنج ها و دردها و شادی
هایش می گوید نسیم و نوازش باد و تغییر
فصل ها را با عناصر مجرد بصری و رنگ ها
به نمایش می گذارد ،او بدرستی و بدون
نیاز به علم رنگ ها ،تضاد رنگ ها را بکار
می بندد بانوی عشایر ایل بختیاری در ایران
و در هنگام ازدواج خود گویا تمام هویت
آموخته شده اش را از چادر محل زندگیش
و روی اسب و بزرگ ترین معلمش طبیعت
بکر و دشت های سرسبز سرزمینش
آموخته است .رنگ های زنده و خالص
نور روشن دشت و گل ها که بر گبه روان
شده است ،خطوط ریتمیک و درخشان
و رنگارنگ ریتم زندگی پرشور و نسیم
خنگ دشت و خطوط افقی آن آرامش و
امنیت طبیعت را نمایش می دهد .بانوی
ایل بختیاری این لوحه عشق و صمیمت و
وفاداری به خانواده را با بافتن گبه به رسم
یادگار به منزل شوهرش ببرد لیکن بر خود
الزم می داند همانند سنت نسل گذشته
اش دستبافت و اثر منحصر بفردش با گبه
های دیگر متفاوت و خاص باشد و همین
نکته های درخشان است که باعث شناخت
و توجه جامعه جهانی نسبت به آثار هنری
ایران بخصوص گبه شده است.
هنر معاصر قلمرو محسوس ،طبیعت
گرا و لذت گرا را تا وسعت زیادی ترک می
کند .هنر معاصر بدون شک با اهمیت لحاظ
کردن ناخودآگاه جمعی از اهمیت مشترک
سمبول ها و اشارات و هشدارهای روح و
ذهن سخن می گوید چیزی که در زندگی
به شدت ماشینی و مصرف گرا نیازش
احساس می شود ،نکته قابل اهمیت اینکه
در هنر بومی و کهن ژرفا و عمق مفاهیم
چقدر از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.
این دنیای برآمده از درون جوشان در هر
زمان به میزان نیاز جامعه رشد می کند
لذا با توجه به اینکه دوری از ناخودآگاه
در زندگی معاصر کمتر احساس می شود
در آثار معدودی از هنرمندان تاثیر ناخود
آگاه دیده می شود ،در آثار معدودی از
هنرمندان تاثیر ناخودآگاه وجود دارد .لیکن
برای مثال از هنرمندان معاصر و نقاش نسل
جوان ایران «هانی نجم» را می توان نام
برد که بسیاری از آثار خلق شده اش را

خالقانه و با اتکا به عالم ناب ناخود آگاه
بوجود آورده است .این هنرمند شناخته
شده بدرستی مسیر منحصر بفرد خود را
یافته است و این فرایند فردیت در خیلی
از آثارش رئالیسم اجتماعی را نمایش
می دهد که صرفأ از ذهن ناخودآگاهش
استخراج شده است .نکته جالب توجه اینکه
استفاده از رنگ های خالص و اکسپرسیو و
فرم های متافیزیکی که اشاراتی به برخی
فضاسازی «دکریکو» دارد ،از منحصر بفرد
بودن آثار نجم نمی کاهد یافه در کتاب
انسان و سمبول هایش از تفاوت ها و بنظر
بی ارتباطی فاحش اشیایی مثل دستکش
الستیکی و مجسمه آنتیک را که دکریکو
در یکی از آثارش بکار برده ،نمادهایی که
هیچ ارتباطی به نام و کاربرد خود شئ پیدا
نمی کند و از قالب کارایی خود شئ عبور
کرده و مواد ناخودآگاه و تعبیر رؤیا گونه
و دهشتناکی به خود گرفته که دکریکو با
تداعی آزاد ذهن بدون جلوگیری از آن عبور
می کند و نمایش می دهد( .یافه)68:1380
در تحلیل برخی از آثار نجم نیز این دهشت
و حجمه رؤیای شخصی لیکن با تفاوتی
فاحش خودنمایی می کند و آن تعبیر
جمعی در پیرامون اتفاقات روزمره در تقابل
وادغام فردی و میدان ناخودآگاه می باشد.
ارتباط انسانی و فشردگی اجتماعی آن در
مجموعه «مسافران اتوبوس» بخوبی دیده
می شود.
واسیلی کاندینسکی در مقاله مشهور
خود «عنصرروحانی در هنر» توضیح می
دهد :هر عنصر بصری دارای آزادی هنری
مخصوص به خود است و حتی خالق ترین
نبوغ ها هم نمی تواند از مرز آن آزادی فراتر
روند .ناخودآگاه دو رویه یک سکه است یک
رو می تواند همان هشداری باشد که خطر
انحطاط و تاریک ذهن است و رویه دیگر آن
شور و نشاط و عشق و گرمای نور درخشان
آفرینش (کاندینسکی .)48:1379 ،به
اعتقاد کاندینسکی برای خلق یک اثر هنری
به هرمی نیاز است که عوام و خصلت های
منفی انسانی در سطح قاعده شکل قرار می

طراحی بداهه رضا امین زاده

گبه ایل قشقایی

دهد و روح آزاد و ذهن خالص و پاک و
روان هنرمند را در رأس مثلث و رسیدن به
مرحله آفرینش هنری را سلوک و پاالیش
فکر و ذهن می داند .حقیقت اشیاء و ماده ،
روح شئ در لحظه رهایی و موقعیت زمانی
مکانی خود در مرحله خواب و استراحت
است ولی در مرحله کشف و شهود هنرمند
ناگهان توسط او و قرار گرفتن در ذهن
دارای رویکرد دیگری نیز می گردد و به
روایتی کشف و شهود آشکار می شود .و
هویتی مستقل از پیش به خود می گیرد.
در عرفان شرقی عرفا می گویند هر شئ
دارای دو روح متفاوت است یک روح کانی
(ساختار ملکول و اتم) و دیگر روح مستتر
در خود شئ که ساختار هویتی شئ را
می سازد مثل یک صندلی و...و رویکرد
متفاوتی که به علم دارند این است که آن
حقیقتی که باعث حرکت عاشقانه الکترون
در ساختار اتم و گردش دورانی حول
پروتون و نوترون است «نور»است ،نوری که
از انرژی حقیقت سرچشمه می گیرد .این
حرکت و نور است که باعث تداوم ماده و اتم
می گردد .بسیاری از آثار هنرمندان دوره
های تاریخی و بومی و قبایل ابتداعی آفریقا
در پی یافتن این روح واحده اجسام تالش
کرده اند .آنها در پی جستجو و تالش آشکار
ساختن روح مستتر درون سنگ و چوب
و عناصر و اجسام دیگر بودند ،در حقیقت
در این پیکار عظیم به دنبال مشاهده نیمه
گمشده روان خود در اجسام بودند آثار
دیگری در برخی نواحی بومی آفریقایی
نشان می دهد آنها در برخی مراسم و نیایش
بخصوص از پوستین های شمایل حیوانی
استفاده می کردند .این مورد و بکارگیری
نقش» حیوان» در ادیان الهی نیز همچنان
دیده می شود .به طور مثال بیان اسم برخی
حیوانات در کتب مذهبی همانند قرآن و
انجیل .مارسل دوشان و اشیاء خارج شده
از مربع زمان و مکان و خروج آن شئ از
حیطه کاربرد روزمره در برخی از آثارش
نمونه مهم دیگری است که رابطه شئ
متروک و روح آن شئ و ذهن هنرمند را از
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اهمیت ویژه برخوردار می سازد .آنیه ال یافه
در توضیح سمبول در برخی آثار هنرمندان
معاصر از نگاه یک روانشناس به دقت رصد
می کند .او یکی از آثار مارسل دوشان را
این گونه تحلیل می کند :طاقچه و بطری از
جایگاه خاص مادی خود خارج می شود و
هویتی منحصر و متفاوت به خود می گیرد
مارسل دوشان خود را ضد هنر می دانست
و اعتقاد داشت با نابود کردن گذشته هنر
به فضای بازآفرینی نوینی می توان دست
یافت  .شگفتی و حیرت در یافتن فرم در
ابعاد متفاوت تجسم و خیال در یک لحظه
انتقال و الهام مشروط به خاموش ساختن
منطق و استدالل عقل و خودآگاه است
اگر هنرمند عاشقانه و همانند یک کودک
پاک خود را رها کند و بداند هنر اصیل و
ارزشمند آن نیست ک تکرار شود بلکه نباید
تاکنون شنیده ،خوانده و دیده شده باشد و
این گوهر ارزشمند بدست هنرمندان الیق
و عاشق از دنیای دیگر قرار می گیرد .او با
اتکا به ذهن آزاد و رها شده از قید تقید
و استدالل و منطق رایج زمان با روحیه
عاشقانه به نیروی عظیم کائنات و طبیعت
متصل می شود ،این راهیابی به حقیقت
ذاتی اشیاء و ذهن به سادگی و به سرعت
بدست نمی اید ریاضت عاشقانه  ،صداقت
و حساسیت و احترام به طبیعت و ذهن و
روح انسان می خواهد و خلوص و دور شدن
از مادی گرایی صرف می طلبد.
منابع:
 .1یونگ ،کارل گوستاو -۱۳۵۲ -انسان و سمبولهایش-
ترجمه ابوطالب صارمی  ،چاپ اول ،انتشارات امیر کبیر،
تهران
 .2گلد واتر ،رابرت جان -تریوز ،مارکو-۱۳۸۰ -
هنرمندان درباره هنر -ترجمه سیما ذوالفقاری ،چاپ اول،
نشر ساقی  ،تهران
 .3هافتمان ،ورنر -۱۳۷۷ -اندیشه و کار پل کلی،
ترجمه محسن وزیری مقدم ،چاپ اول ،انتشارات سروش،
تهران
 .4دراشتن -۱۳۶۳ -پیکاسو سخن میگوید -ترجمه
محسن کرامتی -چاپ اول ،انتشارات نگاه ،تهران
 .5کاندینسکی ،واسیلی -۱۳۷۹ -معنویت در هنر-
ترجمه اعظم نوراله خانی -چاپ دوم ،انتشارات اسرار دانش،
تهران
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فناوری و فرهنگ ( قسمت ششم )

ماهیت فرهنگ
تعریف فرهنگ
فرهنگ مرکب است از دو واژه بسیار اساسی
واژه فر به معنای «پیش» و «هنگ» به معنای
کشیدن.
اصطالح فرهنگ در لغت نامه های مختلف به
معنای ادب ،عقل ،دانش و بزرگی به کار می رود.
از دید متفکران غربی ارسطو اولین کسی است
که به این مفهوم پرداخته و بیان می دارد شهر
یا کشور؛ اجتماعی از افراد همانند برای بهترین
روش ممکن زندگی است.
نظر روسو :از تئوری پردازان انقالب 1789
فرانسه فرهنگ را مولود عقل می داند و پیدایی
عقل را مقدمه پیدایش فرهنگ معرفی می کند.
از دیدگاه او فرهنگ ریشه در قابلیت های انسان و
تکامل او دارد .از نظر روسو فرآیند تکامل انسان از
طریق سه فرآیند مشخص به طور موازی صورت
می گیرد:
 .1گذر از حیوانیت به انسانیت
 .2گذر از عاطفه به عقل
 .3گذر از طبیعت به فرهنگ
اندیشمندان جدید غربی از جمله مالینوسکی
از فرهنگ چنین تعبیر می کند :ساخته ها،
مصنوعات ،فرآیندهای تکنیکی ،اندیشه ها،
عادت ها و ارزش های یک جامعه همزمان با
هم معنای فرهنگ می دهد .نکته قابل توجه در
تعریف مالینوسکی نه فرد و نه جمع به عنوان
رکن اصلی برآورده کردن و انجام دادن نیازها و
کارکردها نیستند؛ بلکه نهادها هستند که این کار
را انجام می دهند .در کنار تعریف فوق اعالمیه
مکزیکوسیتی (شهر مکزیک) نمایندگان عضو
یونسکو تعریفی را از فرهنگ ارایه دادند که در
این تعریف عامل اصلی در هویت بخشی به جوامع
انسانی و هسته اصلی آن فرهنگ است و در
بطن این هسته اصلی شخصیت جمعی و فردی
خودنمائی کرده و موارد مختلف روحی ،مادی و
احساسی یک جامعه را به وجود می آورد .مختصرا
در این تعریف فرهنگ مشخصه انسانیت انسان و
حیات عقالنی اوست.
از تعاریف ذکر شده فوق می توان به این
نتیجه رسید که عنصر هویت ساز جوامع و مظهر
حیات عقالنی ،فرهنگ است( .تعریف ها و مفهوم
داریوش آشوری ،نشر آگاه )
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فرهنگ از دیدگاه اسالم
اسالم بیان می دارد همه مردم دنیا اعضای
خانواده بزرگ اسالم به حساب می آیند و
پیامبر اسالم (ص) آخرین سفیر و فرستاده
خداوند و برای عالمیان ،بشیرا و نذیرا است.
فرهنگ اسالم ،فرهنگ جهان شمول می باشد،
قرآن همه انسان ها را به توحید و پرهیزگاری
دعوت می کند.
در باب مسأله روابط فرهنگی در اصل 14
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با استناد
به آیه شریفه (الینهاکم  ...سوره ممتحنه ،آیه)8
دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است
نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و
قسط که مدنظر اسالم است عمل نماید و حقوق
انسانی آنها را مراعات نماید.
دین و مذهب یکی از شاخصه های اصلی و
تأثیرگذار فرهنگی بر روابط اجتماعی بشر می
باشد که در گذشته نیز طی قرون متمادی نقش
مهمی را در اتحادها و ائتالف ها بازی کرده
است.
تعریف مدیریت
درباره مدیریت نظریه پردازان این علم
تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که برای
آشنائی با بعضی از این تعاریف نظرات آن ها
را بیان می داریم.
کریتنر اعتقاد دارد مدیریت:
الف .فرآیندی است بر حل مسائل
ب .اهداف سازمان را تأمین می کند.
ج .کارائی را در سیستم تعیین می کند.
د .مواد کمیاب یا نادر هدایت می شود به
بهترین نتیجه
ه .تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری به
روز برای تبیین این تعریف و عناصری که ذکر
شد نیاز است تحلیلی را ارائه دهیم:
الف)  .1روند اقتصادی غیرقابل پیش بینی
 .2پیش بینی کردن از قوانین و مقررات
حکومتی که در حال تغییر می باشد.
 .3کمبود منابع با وجود رقابت شدید ،یکی
از پر اهمیت ترین گردنه های مدیریت می
باشد.
 .4درخواست های متنوع که پرسنل می
نمایند و مدیر مواجه با آن است.
 .5تغییرات تکنولوژیکی از جمله مسایلی
هستند که مدیر مدام با آن سر و کار دارد.
این پنج عنوان در عنصر اول که حل مسایل
بود دخالت مستقیم دارد.
ب) برای هدایت و نزدیک کردن هدف
سازمان که موجودیت اصلی یک سازمان و یا
یک تشکیالت هدف آن سازمان می باشد ،مثال
در وزارت علوم یک کشور تربیت یک دانشجو
با کیفیت عالی علمی و همچنین خروجی
های پژوهشی شامل تولید کتاب ،مقاالت بین

المللی و نرم افزارهای علمی نشانگر هدف این
وزارتخانه می باشد.
ج) کارائی چیست؟ کارائی را می توان یک
سلسله اعمالی دانست که در تأمین اهداف
تشکیالت به نحو مطلوب اثرگذار باشد که
سرمایه و استعداد بدون تلف شدن و به طور
کامل مورد استفاده قرار می گیرد .بدین معنا
که مدیر موفق تدابیری را رقم خواهد زد که نه
تنها در تأمین هدف تشکیالت موفق است بلکه
حداکثر بهره از آن اهداف به دست آمده است.
د) منابع نادر از قبیل نیروی انسانی ،زمان،
مواد اولیه ،که در حال کاهش و قابل افزایش
نیست؛ این ها منابع نادر هستند .عالوه بر این
رقابت شدید برای حصول مواد اولیه و منابع
نادر وجود دارد و در هر سیستم و سازمانی تمام
مواد اولیه و منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد.
ه) تغییرات محیطی در پنجاه سال اخیر
با اختراعات و ماشین های الکترونیکی انقدر
مکان مدیریت تغییر یافته و معیارهای اجتماعی
عوض شده که مدیر می بایست سبک اداره خود
را دقیقا بر اساس تغییرات بوجود آمده تنظیم
نماید.
تعاریف دیگر مدیریت
 .1انجام عملیات برای وصول به هدف و
یا اهداف مشخص شده از طریق همکاری و
هماهنگی بین اشخاص.
 .2استفاده مناسب از منابع و امکانات در
دسترس به منظور رسیدن به هدف و یا اهداف
مشخص شده.
 .3با صرف حداقل هزینه و زمان رسیدن به
هدف و یا اهداف.
 .4رهبری و کنترل فعالیت های گروهی به
منظور نیل به اهداف مشترک.
 .5استفاده مناسب از منابع مادی و معنوی
و انسانی به منظور دستیابی به هدف.
سیستم از طریق انجام عملیات مربوط به:
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی
ج) هماهنگی د) رهبری و کنترل با توجه به
عوامل مؤثر فرهنگی در سیستم
 .6تأمین حداکثری نتایج با حداقل هزینه
به نحوی که حداکثر منفعت را عاید سیستم
نماید و بهترین خدمات و مرغوب ترین کاال را
به مشتریان ارائه نماید.
با توجه به تعاریف ذکر شده تعریف شماره
 6از جامعیت باالتری برخوردار است و در آن
روی نکات مهم مدیریت تأکید شده؛ لذا عناصر
مهمی در تشکیل آن دخالت دارند من جمله:
الف) تأمین حداکثر نتایج با حداقل امکانات
ب) تأمین حداکثر رضایت کارکنان و
پرسنل
ج) تأمین باالترین سطح رضایت مشتری
د) ارایه بهترین و مرغوب ترین کاال که مورد
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رضایت عامه مردم باشد.
(سایت پژوهشکده مدیریت استراتژیک،
فرزاد فشارکی )
تعریف فناوری
بر اساس آنچه که از مفهوم تکنولوژی می
توان فهمید ،آن است که تکنولوژی چیزی
نیست که به صورت ناگهانی بوجود آید بلکه
جزئی از فعالیت های انسانی در خصوص
بکار بردن شاخه های مختلف علم برای حل
مشکالت و معضالت علمی و بدلیل تنوع
شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و یا سایر
عوامل حاکم بر زندگی است که به وجود
می آید .دانشمندان در خصوص تکنولوژی به
این نتیجه رسیده اند که مفهوم تکنولوژی به
لحاظ نوع کاربرد و دیدگاه متولیان حوزه های
مختلف فرهنگی می تواند دارای استفاده های
گوناگونی باشد به عنوان مثال ماشین و ابزار در
دید تکنسین و مهندسی به عنوان سوق پیدا
کردن به ساخت و آماده سازی کار استفاده
می شود.
انواع تکنولوژی
 .1تکنولوژی مادی :به همه اشیای قابل
لمس از قبیل ابزارآالت و ماشین آالت که
مورد استفاده مردم و پیرامون آن ها می باشد
تکنولوژی مادی می گویند.
 .2تکنولوژی غیرمادی :به عقاید و چارچوب
هایی که در فرآیند اجتماعی قرار می گیرند
اشاره می کند بر این اساس می توان جنبه
دیگری از تکنولوژی را به لحاظ مقیاس در نظر
گرفت.
 .3تکنولوژی کوچک که شامل اجزاء و
کارکردهای محدود است.
 .4تکنولوژی بزرگ محدوده بزرگتری
را در بر می گیرد؛ بنابراین تکنولوژی مادی
و غیرمادی را می توان به ماکرو تکنولوژی
(بزرگ) و میکرو تکنولوژی (کوچک) تقسیم
نمود.
ماکروتکنولوژی معموال شامل برنامه ریزی
و اجرا در سطح وسیع بر روی مسایلی است که
با اغلب مردم ارتباط دارد همانند صنایع بزرگ
یا طرح ها و پروژه های ملی.
میکرو تکنولوژی معموال شامل ابزار و
وسایلی است که به لحاظ تجاری میان مردم
توزیع می شود.
تفاوتی که میان میکروتکنولوژی و ماکرو
تکنولوژی هست این است که فرد در محدوده
ماکرو تکنولوژی انتخاب محدود است و فرد در
محدوده مشخصی باید دست به انتخاب بزند؛
اما در میکرو تکنولوژی محدودیت آن چنانی
وجود ندارد و انتخاب های متفاوتی را می توان
تجربه نمود.
کارکردهای فناوری
کارکردهای تکنولوژی به مشاهده ی نتیجه
عملکرد مثبت تکنولوژی گفته می شود و کج
کارکرد هم مشاهده ی نتیجه منفی بهره گیری
از تکنولوژی می باشد .رسانه ها به عنوان تولید
کننده محصوالت فرهنگی که می توانند نقش

مستقیم یا غیرمستقیم در مخاطبان خود در
قالب فرهنگ سازی ،آموزش ،اطالع رسانی
و ارتقای دانش و آگاهی و همچنین تغییر
نگرش ایجاد نماید .این رسانه ها ممکن است
به صورت رسانه های بیداری ،1رسانه های
شنیداری و رسانه های مکتوب اطالع رسانی
نماید و مخاطبان خود را متقاعد محصول کنند.
نظریه ویلیامز انگلیسی در خصوص فرهنگ
این چنین است که:
فرهنگ بعنوان یک نوع رفتار بشر است که
در برگیرنده اشیاء مادی که این اشیاء مادی
جزء الینفک فرهنگ می باشد.
مفهوم عمومی فرهنگ چیست؟
 .1در حالت عمومی به ارتقاء کیفیت سطح
جامعه کمک می کند.
 .2به رشد فکری جامعه کمک می کند.
 .3ابزار فکری جامعه است.
رابطه فرهنگ و فناوری
بین این دو یک رابطه متقابل و منطقی
وجود دارد .فرهنگ در سطح استفاده از
تکنولوژی تأثیرگذارتر خواهد بود .فرهنگ
دارای ویژگی های تکنولوژیکی ،جامعه
شناختی و ایدئولوژیک جامعه است که با
تعیین مرز بین پدیده های مفید و مضر و بی
طرف در محیط پیرامون انسان که او را قادر
به کنترل محیط برای تحول به سمت امنیت
و بقاء هدایت می نماید .بنابراین فرهنگ برای
انسان بمانند یک محیط ثانویه است که به
دست انسان های دیگر ساخته می شود بر این
اساس رابطه بین فرهنگ و تکنولوژی این گونه
خواهد بود که:
فرهنگ جامعه تعیین کننده ماهیت
تکنولوژی و توسعه آن است و تحول فرهنگی
تکنولوژی را شامل می شود بنابراین می توان
این گونه اشاره کرد که تکنولوژی سرمایه ای
است فرهنگی.
تکنولوژی های مناسب
الف) گسترش تکنولوژی های مناسب در
کشورهای در حال توسعه تکنولوژی هایی
خواهد بود که تأثیر مخربی بر محیط زیست،
عقاید و باورهای جامعه در حال رشد نداشته
باشد و بلعکس پاسخ گویی مناسب به نیازها و
حل مشکالت و معضالت جامعه باشد.
ب) نیاز کشورهای در حال توسعه به
تکنولوژی مناسب اشتغال زایی و مساعد
نمودن زمینه رشد فرهنگ های محل خواهد
بود.
ج) روش های شناخت تکنولوژی های
مناسب این گونه خواهد بود که تکنولوژی و
ارزش های فرهنگی اهمیت سرمایه ای ،ارزش
های جامعه ،همبستگی درونی و طبیعی با
فرهنگ محل بوجود آورد.
تکنولوژی مدرن :علمی نظامند و همسان
کننده به این معنا که تکنولوژی سبب شود
توسعه علمی ،رشد فرهنگی ،کاربرد تکنولوژی
به دنبال حفظ ارزش های فرهنگی به وجود
 .1رسانه های بیداری  :بیداری ملت ها و شکل گیری مقاومت ها
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آید بر این اساس می توان این گونه بیان
کرد که مهمترین دالیل گسترش تکنولوژی
مناسب ،متوسط یا کم هزینه در کشورهای در
حال توسعه این گونه می باشد:
 .1رشد و آگاهی در بیشتر کشورهای
پیشرفته نسبت به اثرات صنعتی تکنولوژی
های بزرگ بویژه تأثیر مخرب آن بر محیط
زیست.
 .2عدم دسترسی مردمان کشورهایی که در
حال توسعه هستند به تکنولوژی های مقیاس
وسیع.
 .3توانایی و پاسخ گویی تکنولوژی های
مناسب برای حل مشکالت و معضالت
کشورهای در حال توسعه.
تکنولوژی های مناسب :مهم ترین دالیلی
که کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی های
مناسب روی می آورند می توان این گونه دسته
بندی کرد:
 .1کشورهای در حال توسعه برای آن که
بتوانند برخی از مشکالت و مسایل خود را
حل نمایند و پاسخگوی معضالت جامعه خود
باشند؛ از جمله بحث اشتغال زایی ،تولید کاال
برای بازارهای محلی ،جایگزین نمودن کاالهای
محلی که از لحاظ کیفیت و هزینه قابل رقابت
با کاالهای وارداتی بوده و نیز استفاده از منابع
محلی ،مواد اولیه و دارائی و ایجاد تغییرات
و خدمات اجتماعی شامل :بهداشت ،آموزش
و پرورش ،مسکن ،آب آشامیدنی ،راه و  ...با
بهره گرفتن از تکنولوژی های مناسب در رفع
موارد ذکر شده بوده و در جهت رفاه برای مردم
سرزمین خویش تالش می نمایند.
 .2یکی از موارد دیگر توسعه تکنولوژی
های مناسب این است که با فرهنگ و سنت
های اجتماعی آن ها سازگاری داشته و موجب
گسیختگی اجتماعی نشود که آن ها را به یک
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناسب
هدایت نماید.
روش های دست یابی به توسعه
تکنولوژی های مناسب
 .1شناخت تکنولوژی های موجود در
کشورهای توسعه یافته برای انتخاب تکنولوژی
های مفید از تکنولوژی های غیرمفید.
 .2بهبود کیفیت و عملکرد منابع انسانی در
کشورهای در حال توسعه و تکنولوژی هایی که
در ریشه کن کردن فقر و محرومیت در داشتن
تکنولوژی مؤثر می باشد و این روش زمانی
موفقیت آمیز خواهد بود که مبتنی بر دانش
بومی باشد.
 .3نگاهی گذرا بر تکنولوژی هایی که مورد
استفاده قرار گرفته.
 .4سازگار کردن تکنولوژی های وارداتی با
نیازها ،مواد و منابع منطقه خود.
 .5جستجو و توسعه تکنولوژی های مناسب
و دست یابی به آنها برای حل مشکالت اساسی
بشر( .مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ،ادگار شاین،
مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ،مترجمان دكتر برزو
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دوره های گوناگون فرهنگ ایرانی -
اسالمی تمدن اسالمي كه در بستر فرهنگ
هاي ملل مسلمان از جمله ايرانيان متجلي
شد ،به رغم تكثّر فرهنگي ،داراي وحدتي
استوار بود و در طي تحوالت تاريخي خود در
قرون اولية اسـالمي فرآيندي چند مرحله اي
را پشت سر نهاد كه در ذيل اجماالً به آن
اشاره خواهد شد:
در قرن اول و دوم هجري كه مي توان
از آن به «دوره ی گذر يا انتقال» يادكرد،
بـه رغـم فتـوح چشمگير اعراب مسلمان،
از اندلس (در غرب) تا كاشغر (در شرق) ،و
ساقط كـردن دولـت بزرگ ساساني و تصرف
بخش هاي مهمي از امپراتـوري روم شـرقي و
بـه تبـع آن ،انتشـار تدريجي اسالم در ميان
ساكنان اين مناطق ،اغلب شاهد مواجهـه و
ارزيـابي نظـام فرهنگـي اسالمي عربي از
يكسو و فرهنگ ايراني و رومي و همه ی
نومسـلمانان غيرعـرب از سـوي ديگر هستيم.
مراودات نظامي و در كنار آن تماس هاي
بازرگاني و همجواري قوم عـرب بـا غيرعرب
كه خود نتيجه ی استقرار قبايل عرب در
سرزمين هاي مفتوحه بود ،به تدريج فرهنگ
مردم سرزمين هاي تازه فتح شده را تحت
تأثير قرار داد .گرچه در برخي نقاط مانند
بخارا و قم بوميان از استقرار اعراب در كنار
خود چندان خشنود نبودنـد و اصـطكاك
هـايي ميـان آن ها بروز مي كرد ،در نهايت
حضور مسلمانان را در كنـار خـود پذيرفتنـد.
از سوي ديگر ،اعراب مسلمان با حضور خود
در سرزمين هاي جديد كـه بـه گسـترش
ديانت جديد و رواج زبان عربي كمـك مـي
كـرد ،بـه زودي تطـابق بـا محـيط جديـد
را آغازكردند؛ فرهنگ پذيري اعراب به علـت
فقـدان تخصـص مـورد نيـاز ،بـيش از همـه
در زمينه هاي ديواني و اداري بود .رؤساي
عرب نيز به شـيوه ی زنـدگي اشـراف و
اعيـان ايرانـي گرايش داشتند و گاهي آن را
بر عادات خود ترجيح دادنـد؛ حتـي ،اميـري
متعصـب چـون حجاج به كندوكاو درباره ی
آداب و رسوم ايراني مي پرداخت.
ً
در مناطقي مانند قم كه تقريبا هـيچ
قرابتـي بـين اعـراب و ايرانيـان ساكن آن
ديده نمي شد و اعراب به رغم ميل بوميان،
خود را بر ايشان تحميل كرده و آنان را از شهر
بيرون رانده بودند ،پس از مدتي تحت تأثير
فرهنگ محلي قرارگرفتند و ايراني شدند و به
زبان فارسي سخن گفتند.
در اين ميان ،تقليل درآمد اعراب مهاجر،
به واسطة وقفه و نهايتاً پايان فتوحات در اوايل

قرن دوم هجري و در نتيجه ،كـاهش امـواج
مهـاجرت و تنـ ّزل پايگـاه اجتمـاعي ايشـان
و همچنين شعله ور شدن اختالفات قبيله اي
ميان آن ها ،هريك نقش مهمي در نزديـك
تـركـردن مهاجران عرب و بوميان به يكديگر
ايفا كردند.
توجه به اين نكته ضروري است كـه رونـد
فرهنـگ پـذيري ،يـك سـويه نبـود و مـردم
سرزمين هاي مفتوحه نيز از برخي عناصر
فرهنگي اعراب مسلمان ،از جملـه زبـان
عربـي و به خصوص عنصر دين كه به هرحال
اعراب مهاجر حامالن آن بودند ،بهره مند
گشتند .حتـي ،شدت تأثيرپذيري در برخي
نومسلمانان به حدي بود كه نه تنها آيين
پدران خود را يكسـره رها كردند ،بلكه برخي
از ايشان چنان با گذشته ی خود دشمني
ورزيدند كه به بـدگويي از آن پرداخته ،حتي
نام و نسب خود را تغيير دادند .در اين اوضاع
و شـرايط نـه تنها سرزمين هایی چون شام،
عراق ،مصر و شمال آفريقا به كلي عرب زبان
شدند ،بلكه در ايران نيز زبان فارسي تا حد
زيادي از عربي تأثير پذيرفت و به مثابه ی
عاملي مهم در حفظ وحدت و يكپارچگي
مردم اين خطه اداي وظيفه كرد.
مهم تر از همه اينكه با ورود اعراب و اسالم
به سرزمين هاي غيرعربي ،ايرانيان جزئـي از
يك تمدن باز و جامعه هاي بزرگ بـا تحـرك
اجتمـاعي چشـمگير شـدند كـه وارث تمـامي
تمدن هاي پيش از خود ،اعم از يوناني ،سامي،
ايراني ،سـرياني ،رومـي ،هنـدي و  ...بـود .بـا
وجود اين ،در اين زمان (دو قرن نخست) كه
سرزمين هاي گسـترده اي از غـرب آفريقـا
تـا ماوراءالنهر جزئي از قلمرو جهان اسالم
تلقـي مـي شـدند ،بـه عنـوان جامعه هاي
اسـالمي و برخوردار از فرهنگ اسالمي به
شمار نمي آمدند ،زيـرا هر نـوع دگرگـوني
فرهنگـي ،رونـدي تدريجي و آرام دارد؛ به
عبارت ديگر ،در اين دو قرن به رغم اينكه
اين جوامع پذيراي امواج تفكر اسالمي شده
و بسياري از اهالي آن ها مسلمان شده بودند
و به تدريج از پـاره هاي عناصـر فرهنگي
گذشته ی خويش دور مي شدند ،هنوز هويت
فرهنگي جديد خود را كسب نكرده و تا حدي
دچار «بي شكلي فرهنگي» بودند.
پس از دو قرن تالقي فرهنگي ،از اوايل قرن
سوم هجـري بـه بعـد ،شـاهد ظهـور فرهنـگ
تركيبـي و مشـترك اسـالمي ،نهادينـه شـدن
آن در رفتارهـاي تثبيـت شـده و تجلـي آن
در عرصه هاي هنر ،ادبيات و معماري مردم
مناطق مسلمان نشين هستيم .نومسلمانان
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غيرعـرب ،از جمله ايرانيان ،از پس حيرت
اوليه ی ناشي از سقوط نظام قبلـي و ورود
عناصـر جديـد ،از طريق تطبيق خود با ارزش
ها و هنجارهاي جديد اجتماعي كه منبعث
از دين اسالم بود ،بـه هويتي نوين دست
يافت .دين تازه به مثابه ی پديده هاي خودي
تلقي شد و بـه تـدريج از تالقـي فرهنگ ملل
نومسلمان با فرهنگ اسالمي و همسويي آن
ها ،فرهنگ سومي متولد شـد كـه از قرن سوم
به بعد به بار نشست .اين دوره كه به «عصر
زرين تمدن اسالمي» مشهور گشته است
و اوج ترقي آن قرون سوم تا پنجم هجري
را دربرمي گيرد ،بـا اعـتالي فرهنگـي در
بغـداد ،نيشابور ،بخارا ،دمشق ،قاهره ،قرطبه
و  ...مشخص مي شود .در اين دوره ،هرچنـد
بـا ظهـور دولت هاي مستقل و نيمه مستقل
در شرق و غرب خالفت ،امپراتـوري اسـالمي
وحـدت و يكپارچگي خود را به لحاظ سياسي
ازدست داده بود ،همچنان روحي واحد بر اين
قلمروها حاكم بود كه در پناه آن به رغم تنوع
نژادها و اقـوام و وجـود عناصـر نامتجـانس،
وحـدت دروني و يكپارچگي فرهنگي خود را
حفظ كرد .در اين ميان ،تسامح مسـلمانان در
برخـورد با اهل ذمه و غيرمسلمان نيز موجب
شد كه حتي ايشان نيز به نوعي خويشـتن را
در قلمـرو اسالمي بيگانه نپندارند و تا مقامات
باالي اداري و اجرايي ارتقا يابند.
در واقع ،همين تسامح و بي تعصبي بود
كه در قلمرو اسالم بين اقوام و امم گوناگون
تعاون و معاضدتي را كه الزمه ی پيشرفت
تمدن واقعي است به وجود آورد و همزيستي
مسالمت آميز عناصر نامتجانس را ممكن
ساخت .همچنين ،در اين دوره به لحاظ
امنيت نسبي موجود ،ارتباط فكري گسترده
محرك رشد و شكوفايي
ملل مختلف مسلمانّ ،
تمدن اسالمي شد و ديري نگذشت كه اين
نومسـلمانان ،طاليه داران فرهنگ جديد
شدند و در نهضت ترجمه آثار و متون علمي
پيشـينيان خـود بـه زبان عربي و ترويج
علوم عقلي و تضارب افكار و آرا ،نقش شايان
توجهي برعهده گرفتنـد.
اين امر عالوه بر تجارب و توانايي هاي
اقوام مسلمان ،تا حد بسياري ناشي از تشويق
ديانت جديد به كسب علوم و معارف روزگار
بود .در بين مسلمانان ،سبب عمدة حصـول
آنچـه معجزه ی اسالمي خوانده مي شود،
بي هيچ شك ،ذوق معرفت جويي و حس
كنجكاوي بود كـه تشويق و توصية قرآن و
پيغمبر ،آن را در مسلمانان برمي انگيخت
و بدينسان تمدن اسالمي در اين دوران به
اوج درخشش خود رسيد« .كمتر كسي ترديد
دارد در اينكه تمـدن اسالمي قرون چهارم و
پنجم هجري اوج كاميابي هاي اسالمي بـود و
نـه تنهـا دوران زريـن جهان اسالم بود ،بلكه
سراسر جهان و سراسر دوران» (فراي:1363 ،
)248
با وجود اين ،فرهنگ و تمدن اسالمي

در قرون بعدي به علل گوناگون به ضعف
گراييد و از گسترش بيشتر بازماند .تمدن
اسالمي مانند بسياري از تمدن هاي ديگر،
در طي حيات خويش دوره هـاي اُفـت و
خيـز متعددي را پشت سر گذارده است؛ اما
هيچ گاه كام ً
ال منحط و مضمحل نشده ،به
موضوعي تاريخي تبديل نگشته است .در واقع،
در اوج و حضيض ،تداوم خود را نيز حفظ
كرده اسـت .نخستين دوره ی انقطاع يا افول
تمدن اسالمي پس از يك دوره ی اوج ،به
تدريج از قرن پنجم بـه بعد آغاز شد و ضعف و
رخوت بر تـار و پود آن حاكم گرديد .هرچنـد
علت اصلي ايـن وضعيت ،عوامل دروني بود،
تضادها و كشمكش هاي بيروني نيز مزيد بر
علت شد .در فهم و تحليل وضعيتي كه اين
مرحله را پيش آورد ،مي توان به نكته هاي
زير اشاره كرد:
ساخت سياسي امپراتوري اسالمي كه
وحدتي شكننده (دستگاه خالفت عباسـي) آن
را حفظ مي كرد ،هر از گاهي صحنه را براي
قدرت نمايي اقوام تـازه مهيا مـي ساخت .هر
چنـد معموالً در مساجد به نام خليفه خطبه
خوانده مي شد ،عم ً
ال نفوذ خليفه بـه اعطـاي
القـاب و عناوين خالصه شده بود و اميران و
سالطين با ايجاد امارت نشين هـاي مسـتقل،
بـه تضـاد دروني ساختار سياسي دامن مي
زدند .عالوه بر آن ،ظهور همزمان چنـدين
مـدعي خالفـت (فاطميان و امويان اندلس)،
منزلت صوري خلفـاي عباسي را نيـز بـه
چـالش مـي كشـيد .قدرت گيري غالمان
ترك در دربار خالفت ،افزايش قدرت وزيران
و حاكميت سلسله هـاي شيعي همچون آل
بويه ،فاطميان ،قرامطه و حمدانيان ،باقيمانده
اعتبار عباسيان را در جايگـاه وارثان پيغمبری
نيز ازميان برد و به درگيري هاي شديد قومي
و مذهبي دامن زد.
تساهل مذهبي مسلمانان به اهل ذمه و
كـ ً
ال غيرمسـلمانان ،در روابـط ميـان فرقـه
هـاي اسالمي نمود نداشت .دامنه ی نزاع
خونين ميان شيعه و سني در بغداد و ساير
نقاط ،حتـي بـه درگيري هاي شديد ميان
سني ها در ري و ديگر شهرها انجاميد .هجـوم
بـي امـان ايـالت و عشاير ترك و مغول از
شرق و تاخت و تاز صليبي ها از غرب ،ضربات
تكميلي را بـر ايـن پيكر بي رمق وارد كرد .در
بعد اقتصادي ،بسط و گسترش انواع اقطاع،
تضاد ميـان نيروهاي گريز از مركز و تمركز
طلب يا «اهل شمشير» و «اهل قلم» را بيشتر
سـاخت و تسـلط حيـات اجتماعي ايلي و
عشيره اي ،زندگي شهري و يكجانشيني
را به عقب رانـد .در بعـد انديشـه ،يوناني
زدگي ناشي از نهضت ترجمه ،به رغم وجود
نكات مثبت آن ،به سياست زدايي جامعه ی
علمي انجاميد و سخت گيري بر نيروهاي
عقل گرا ،چون شيعه و معتزله ،مباحث و
تـأمالت فلسفي را به محاق كشاند و دوره اي
از تسلط قشريون ،از اصحاب حديث ظاهري
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انديش تا متكلمان اشعري مذهب ،را در پي
آورد كه حمايت حكومت هاي ترك نژاد را
نيز در پشت سـر خود داشت .تاسیس نظامیه
ها برای برقراری حکومت مذهبی اجباری و
کانالیزه کردن صداهای مختلف ،به قدرتمند
شدن شریعت ظاهرگرا و مقابله ی آن با
طریقت و معرفت منجر شد .احساس یاس و
نگرانی در مقابل قدرت عریان استبداد و رعب
و وحشت ناشی از کشتار مغوالن و صلیبی ها،
تفکر صوفیانه دنیا گریز را تقویت کرد .عاقبت
همه عوامل یاد شده دست در دست هم ،شعله
های فرهنگ و تمدن اسالمی را از جمله ایران
در مرحله ای از حیات خود کم سو ساخت.
ایرانیان تازه مسلمان در زمینه بارور کردن
فرهنگ و علوم انسانی نقش اساسی ایفا کردند
و با تعصب در دین جدید که معموال خصیصه
ی نوکیشان است ،در بسیاری زمینه ها از
اعراب جلو افتادند .همچنین ،آنان به عنوان
حلقه ی واحد در تفکیک اسالم از عرب
و سازگاری های اندیشه ایرانی و اسالمی و
ارتقا و اعتالی آن نقش مهمی بازی کردند و
گذشته باستانی را با دین جدید پیوند زدند و
در سایه دیدگاه غیر طبقاتی اسالم از عرب و
خارج شدن علم از انحصار طبقه ای معین ،در
قرن های بعدی ،طالیه داران فرهنگ اسالمی
شدند ،فرهنگی که در دامن اسالم پرورش
یافت ،ولی ارتباط چندانی با اعراب نداشت .با
این حال ،اگر مقصود از بیان «اسالم ایرانی»
که برخی از محققان خیلی به آن اهمیت داده
و سه ممیزه اساسی آن را تشیع ،تصوف و
اعتقاد به تقدیر توصیف کرده اند( .آربری:1366 ،
 ،) 363این باشد که ایرانیان اسالم را در چهار
چوب های خاص نژادی و ملی تفسیر کرده
اند ،سخن چندان معتبری نیست .همچنین،
این دیدگاه که «دینی که از فاتحین عرب به
ایرانیان رسید ،در اینجا رنگ و روی ایرانی
گرفت و تشیع خوانده شد و از مذهب اهل
سنت امتیاز یافت( ».اشپولر )239/1 :1364 ،نیز
چندان با واقعیت های تاریخی تطبیق نمی
کند .اما این دیدگاه که قوم ایرانی بر خالف
عرب توانسته است با نبوغ خویش اسالم را
در چهار چوب های قومی و ملی محصور
نکند و جنبه های جهانی آن را تفوق بخشد،
سخنی استوارتر است .با ورود اسالم به ایران،
جامعه بسته و کم اتباط ساسانی جزیی از
یک تمدن باز و جامعه ای بزرگ با تحرک
اجتماعی چشمگیر شد که به لحاظ دیدگاه
جهان شمول اسالم ،وارث تمامی تمدن های
قبل از خود بود.

گرد آوری :پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل ( بخش پایانی )

مفهوم اضطراب و نگرانی
صاحب نظران به موضوع اضطراب از
جنبه های مختلف پرداخته اند از این رو
تعاریف گوناگونی از این مفاهیم ارائه شده
است؛
راجرز()1981عقیده دارد اضطراب
يكي از حالت هاي هيجاني يا عاطفي
شناخته شده است كه پاسخي عاطفي و
فيزيولوژيكي به احساس خطر همه جانبه
دروني مي باشد (به نقل ازسرمد)1382 ،
كاپالن و سادوك( )1389می گویند
اضطراب يك احساس منتشر بسيار
ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه
خبر از خطري ناگهاني و قريب الوقوع مي
دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده
مي سازد( .کاپالن و سادوک)1389،
اضطراب احساس رنج آوری است که
با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا انتظار
خطری که به شی نامعین وابسته است
پدید می آید .به عبارت دیگر اضطراب
مستلزم ناایمنی یا تهدیدی است که فرد
منبع آن را به وضوح درک نمی کند( .انجمن
روان پزشکی آمریکا)2000،

ولز( )1995نگرانی را بدين صورت
تعريف مي كند؛ زنجيره اي از افكار و
تصوراتي كه مملو از تاثيرات منفي و نسبتا
غيرقابل كنترل هستند .اين افكار و تصورات
تالش هاي خود را درگير حل مسایل
رواني و با موضوعاتي مي كنند كه نتايج
آن نامعلوم بوده اما احتماال داراي يك يا
چند نتيجه ی منفي است .در نتيجه نگراني
ارتباط بسيار نزديكي با پردازش ترس دارد.
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از زماني كه اين تعريف ارائه شد،
تحقيقات تجربي از چندين جنبه آن
حمايت كرده اند .اما اين تعريف منجر به
پيچيدگي هايي نيز شده است.
عالوه بر اين ،نگراني مي تواند از ساير
انواع اضطرابي مانند وسواس متمايز شود.
(ولزو مورين ،1994 ،ولزو پاپاجورجيو،
 )1999و از چندين جنبه از نشخوار فكري
افسردگي نيز متفاوت است
اگرچه نگراني به طور طبيعي با ترس يا
اضطراب برابر است اما تحقیقات نشان داده
است كه بين نگراني و افسردگي ارتباط
وجود دارد.
ولز و موريس ( )1994در مطالعات خود
در شرايط طبيعي نشان دادند كه نگراني
طبيعي از وسواس طبيعي كاملتر ،واقعي تر
و ارادي تر هستند و با اجبار در عمل همراه
مي شوند .بنابراين نگراني به عنوان عاملي
درجه بندي شده است كه مي تواند احتمال
رسيدن به راه حل هاي موثر را بيشتر كند
(پارون و كالرك.)1993 ،
در تحقيق ديگري كه انجام شد اين
نتيجه به دست آمد كه براي متمايزسازي
نگراني و افكار وسواسي بايد بر ناهمخواني
خود تاكيد كرد (پاردون ،كالرك .)1993
ناهمخواني خود به انزجار شخصي و
بيگانگي طبيعي ظاهري از افكار وسواسي
اشاره مي كند .آن ها بيشتر خود ناهمخوان
هستند تا اينكه خود پذير باشند .افكار
خود-پذير بيشتر به عنوان ويژگي هاي
خود تجربه مي شوند.
ولز ( )2002بيان مي كند نگراني
مي تواند يك شكل مقابله باشد درحالي
كه بوركوك و اينز ( )1990تاكيد كرده
اند كه نگراني مي تواند به صورت يك
عملكرد اجتنابي شناختي عمل كند كه
افراد مبتال به  GADاز آن براي انحراف از
تصورات پريشان كننده استفاده مي كنند.
عملكردهاي ديگري نيز به نگراني نسبت
داده شده است مخصوصا بورك و همكاران
( )1983و ديوي ( )1994نگراني از نوع
درگير شدن در حل مساله تحت شرايط
نامطمئن مي دانند.
در اين ديدگاه ،در تحليل نگراني

مفاهيم پيچيده اي وجود دارد كه منجر به
بازنگري ولز در تعريف نگراني شده است:
نگراني ،زنجيره اي از افكار فاجعه آميز
است كه عمدتا كالمي بوده و شامل تعمق
در مورد موقعيت هاي بالقوه خطرناك
و همچنين شامل راهبردهاي مقابله اي
شخصي است .نگراني مزاحم ولي قابل
كنترل است؛ اگرچه اغلب به عنوان يك
پديده غيرقابل كنترل تجربه مي شود.
نگراني با انگيزه پيشگيري و اجتناب از
خطرات بالقوه مرتبط است و ممكن است
خودش به صورت راهبرد مقابله اي ديده
شود اما مي تواند مركز نگراني هاي فرد نيز
گردد (ولز.)1999 ،
نگرانی را بالی زمان نامیده اند ،زندگی
کنونی همه ما را زیر فشار بیرحمانه خود
قرار داده است .به تعبیری نگرانی تالشی
است برای حل مسأله برای پیشگیری
از بروز حادثه ای نا مطلوب در آینده یا
سازگاری با آن ،که رخ می دهد(.کندی)1368 ،
ذهن نگران در زنجیره ی بی پایان
نگرانی ها گرفتار می شود .از یک موضوع
به موضوع دیگر می رود و به عقب بر می
گردد .این مسأله توسط الیزابت رومر و
توماس بورکووک ،روان شناس دانشگاه
ایالتی پنسیلوانیا که تحقیقاتی درباره
نگرانی که قلب تمام اضطراب ها است ،ارائه
شده است .موضوع مورد بحث را از سطح
یک ترفند عصبی به درجه ی علمی ارتقا
داده است .در واقع واکنش که شبیه نگرانی
است ،همان گوش به زنگ بودن انسان در
مقابل خطر بالقوه است که بدون شک در
طول تاریخ همیشه سودمند بوده است
.زمانی که ترس مغز هیجانی را تحریک می
کند ،بخشی از اضطراب حاصل ،توجه فرد
را به خطری که نزدیک است متمرکز می
کند و ذهن را وادار می کند تا در ان هنگام
به اندیشیدن درباره نحوه ی کنار آمدن با
آن و نادیده گرفتن هر چیز دیگر مشغول
شود .وظیفه نگرانی آن است که از طریق
پیش بینی خطر قبل از ظهور آن ،در مقابل
مخاطرات زندگی راه حل های سود مندی
بیابد(.فیض آبادی)1386،
نگرانی های مزمن و مکرر مشکل ایجاد
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می کند که به صورت نوعی چرخش به دور
خود است که هیچ گاه به راه حل مثبتی
منجر نمی شود .تجزیه و تحلیل دقیق
نگرانی مزمن نشان می دهد که این حالت
تمام ویژگی های تسخیر هیجانی تراز یایین
را در خود دارد ،به نظر می رسد نگرانی
از جای مشخصی سرچشمه نمی گیرد،
غیر قابل کنترل است ،زمزمه ی دایمی
اضطراب را بوجود می آورد ،از منطق تاثیر
نمی پذیرد و شخص نگران را در دیدگاهی
فردی و غیر قابل انعطاف درباره ی موضوع
نگران کننده اسیر می کند .هنگامی که این
چرخه ی نگرانی تشدید شود و پا بر جا
بماند ،سیر مبدل شدن به تسخیر عصبی
تمام و کمال را طی می کند و باعث می
شود که اختالالت ناشی از اضطراب پدید
آید(.لوی)1379 ،
عموماً نگرانی سیری را طی می کند
که در خالل آن فرد حکایتی را برای خود
تعریف می کند که در آن از یک شاخه به
شاخه ی دیگر می پرد که معموالً به صورت
فاجعه آمیز دیدن امور و تصور حوادثی
وحشتناک است .افراد نگران تقریباً همیشه
نگرانی خود را در گوش ذهن بیان می کنند
نه در چشم؛ یعنی آن را در قالب کلمات و
نه تصورات ابراز می کنند که این واقعیت
برای کنترل نگرانی دارای اهمیت است.
(گلمن.)1387 ،

باید به این نکته اشاره کرد که تمایز بین
نگرانی ،اضطراب و ترس که دارای موضوعی
خارجی است اغلب در تزویج با تمایز دیگری
بین اضطراب روان نژندانه و اضطراب عادی
مطرح می گردد .در واقع اضطراب و
نگرانی هر دو ،اعضای یک خانواده هستند.
اضطراب را باید در ارتباط با امنیت خاطری
که فرد به طور کلی برای خود دست و پا
می کند مورد شناسایی قرار داد ،نه فقط به
عنوان پدیده ای خاص که مرتبط با خطر
های احتمالی یا خطرات واقعی است .ترس
پاسخی است به یک خطر خاص و بنابرین
موضوع و مبنای مشخص دارد .اضطراب
برعکس ترس همانطور که فروید می گوید
موضوع معینی ندارد و حالت کلی عواطف و
احساس فرد است( .فیض آبادی )1386،
از آنجا که اضطراب کیفیتی پراکنده
دارد در فضا شناور می ماند ،اغلب به
بیراهه می رود .و به چیز ها ،ویژگی ها و
موقعیت ها می چسبد که چندان ارتباطی
با سرچشمه اصلی اش ندارد .نگرانی نیز
مانند اضطراب گاهی منبع مشخصی ندارد
و فرد نگران حس می کند کنترلی روی
آن ندارد .اضطراب جانشین پذیر است .آثار
و عوارض اضطراب به جای آن می نشیند
و خود اضطراب به وسیله الگوی رفتاری

سختی که در پیش گرفته شده بلیعده می
شود( .فیض آبادی )1386،
رابطه بین نگرانی و فرانگرانی و
ارتباط آن با نارضایتی زناشویی:
اختالل اضطراب فراگیر ،که به صورت
نگرانی مزمن ،فراگیر و غیر قابل کنترل
توصیف شده است (هاستون .)2000،به ندرت
به خودی خود بهبود یافته و بیشتر از دیگر
اختالل های اضطرابی ،به صورت مزمن
باقی می ماند (وودمن)1999،
در اینجا می توان به نقش مسائل زناشویی
در ایجاد و تداوم نگرانی و فرانگرانی اشاره
نمود .بدیهی است که نگرانی و فرانگرانی در
خالء به وجود نمی آیند بلکه در یک بافت
روابط بین فردی به وجود می آیند.به هر
حال ،روابط زناشویی یکی از مهم ترین و
پایدارترین روابط بین فردی است که می
تواند بر نگرانی و فرانگرانی تأثیر گذار باشد.
یعنی نارضایتی زناشویی می تواند خطر
ایجاد ،اختالل اضطراب فراگیر را افزایش
دهد(گولد فارب )2007،و یک ارتباط قوی
بین این اختالل و نارضایتی زناشویی وجود
دارد(ویسمن )2000،و همچنین بسیاری
از اختالالت روانپزشکی از جمله اختالالت
جسمانی وشناختی و رفتاری و استرس
تحت تأثیر نارضایتی زناشویی به وجود می
آید( .سلیمانیان و نوابی )1388،بر حسب
یافته های مسلویدزن هایی که از اختالل
اضطراب فراگیر رنج می برند ،از رضایت
زناشویی پایینی برخوردارند و آشفتگی های
بیشتری را تجربه می کنند(.مسلوید)1994،
تغییرات در زمینه سازگاری و رضایت
زناشویی هنگامی رخ می دهند که زوج ها
به رویداد های خصوصی درونی شان همراه
با ناهم جوشی فزاینده ای واکنش نشان
دهند .در نهایت ،این ناهم جوشی ،درگیری
هر یک ازآن ها را با افکار منفی کاهش
داده و پذیرش را افزایش می دهد ،به
طوری که ماهیت منفی و فراگیری الگوی
روابط و رفتار ها کاهش می یابد و نشانه
های اضطراب و نگرانی در آن ها بهبود می
یابد(ولسون.)1996،
نتایج مطالعات مرتبط نشان می دهد
که نارضایتی های زناشویی در بین زوجین
موجب اختالل در روابط مناسب و مؤثر آن
ها و سایر اعضای خانواده و حتی در اجتماع
می شود .بنابراین بروز اختالل در روابط بین
فردی و تعامالت مؤثر و در عین حال اثرات
زیان بخش عدم رضایت زناشویی بر عزت
نفس و سالمت عمومی فرد می تواند زمینه
ساز بروز و ظهور نگرانی و اضطراب در فرد
گردد که در موارد تشدید یافته آن ممکن
است به اختالل اضطراب فراگیر ()GAD
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در فرد منجر گردد و در عین حال نگرانی
این گونه افراد به شکل شدید و غیر قابل
کنترل بروز نماید که از آن به فرانگرانی
تعبیر می نمایند.
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 5اپلیکیشن برتر اندروید سال  2018کدامند؟
یکی از دغدغههای کاربران اندروید در انتخاب برنامهها این است که از بین برنامههای متنوع موجود نمیدانند
کدام را برای استفاده برگزینند.
روزگاری شاید کسی فکرش را نمیکرد که دستگاههای هوشمند به این حد وارد زندگیهای امروزی شوند و
بتوانند نقش پررنگی بین همه اقشار پیدا کنند .در آن روزگار شاید هوشمندی در کامپیوترهای رومیزی و نهایت
در لپ تاپی که داشتیم؛ خالصه میشد؛ اما با پیشرفت اینترنت و روی کار آمدن سیستمعاملهایی چون اندروید
و iOSاوضاع به نحو دیگری رقم خورد به طوری که با یک انقالب دیجیتالی روبهرو شدیم .حال بدانجا رسیدهایم
که انتظار داریم دستگاه های هوشمند ما با برنامههایی که دارند همه ی کارها را برای ما آسانتر کنند .ما برای
شما راهحل آسانتری داریم که باعث صرفهجویی در زمان نیز خواهد شد .با ما همراه باشید و با لیستی از بهترین
برنامههای اندروید در سال  2018آشنا شوید.
 .1اپلیکیشن ویرایش عکس PicsArt Photo Studio
 PicsArt Photo Studioدر حال حاضر با  450میلیون نصب ،نه تنها
رتبهی اول را در میان دسته بندی ادیت عکس را داراست بلکه به طور کلی نیز
یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشنهای اندروید است .در تمام لیست های اپلیکیشن
برتر اندروید حداقل یکی از برنامههای  PicsArtوجود دارد.
امکانات زیاد ،محیط کاربری زیبا و سادگی ،این برنامه را تبدیل به یک
اپلیکیشن برتر اندروید بی رقیب نموده است .با استفاده از PicsArt Photo
 Studioشما می توانید عکس ها را کراپ ( )Cropیا کپی کنید ،روی عکسها
متن ( )Textاضافه کنید ،از افکت های ( )Effectزیادی که در برنامه وجود
دارد استفاده کنید یا سایز عکس هایتان را تغییر دهید .همچنین این برنامه دارای
استیکر های زیادی می باشد .برنامه دارای محیط کاربری کاربرپسند و ساده است.
به طور خالصه PicsArt Photo Studio ،با بیش از  1000قابلیت (آفالین و
آنالین) ،یکی از برنامههای برتر اندروید است که توسط آن می توانید عکس های
خود را به طور حرفه ای ادیت کنید.
 -2اپلیکیشن امنیتی و آنتی ویروس – Avast Mobile Security
Antivirus & AppLock
وجود یک برنامهی امنیتی برای حفاظت از دستگاه های کامپیوتری امری
احتناب ناپذیر است .آنتی ویروس  Avastیکی از قدرتمند ترین آنتی ویروس
هایی است که شما می توانید به آن اعتماد کنید Avast .براستی یکی از کامل
ترین و بهترین برنامه های امنیتی اندروید است .با نصب این برنامه موبایل خود را
در مقابل هرگونه حمله به ایمیل ،شماره موبایل ،مرورگر و اس ام اس ایمن کنید.
آنتی ویروس موبایل  Avastنه تنها تمام اپلیکیشن های نصب شده را اسکن می
کند ،بلکه هنگام نصب نیز با اسکن آن ها خیال کاربر را از عدم وجود هرگونه
برنامه ی مخرب راحت می کند .اپلیکیشن  Avastتنها یک آنتی ویروس نیست،
بلکه یک برنامه ی کامل امنیتی است که تقزیباً تمام نیازهای امنیتی کاربر را
برآورده می سازد .برای مثال قفل گذاری روی برنامه ها ،مدیریت دسترسی ها
( )Permissionو فایروال تنها چند نمونه از امکانات امنیتی این برنامه است.
تعداد نصب بیش از  100میلیون بار خود گویای محبوبیت اپلیکیشن Avast
است .از امکانات  Avastمی توان موارد زیر را نام برد:
Antivirus Engine – AppLock – Call Blocker – Anti
Theft – Photo Vault – Power Save – Privacy Permissions
– – Firewall (for rootedAndroid only) – Charging Screen
RAM Boost – Junk Cleane – Web Shield – WiFi Scanner
– WiFi Speed Test
 -3اپلیکیشن مدیریت برنامه های Greenify
یکی از دالیل مهمی که گوشی شما پس از مدتی کند می شود این است که
تعداد برنامه هایی که در بک گراند (پشت صحنه) گوشی اجرا می شوند بیشتر
شده و منابعی چون رم و پردازنده ی گوشی اندرویدی شما را پر می کنند .با
استفاده برنامهی  Greenifyمی توانید برنامه هایی که همیشه در حال اجرا
هستند را بسته ( )Hibernateنگه دارید .ضمناً این کار می تواند تاثیر زیادی
نیز بر افزایش دوام و عمر باطری گوشی داشته باشد .کار اپلیکیشن Greenify
در گوشی و تبلت های اندرویدی تقریباً شبیه  Task Managerدر ویندوز
کامپیوتر است .با استفاده از این اپ می توان برنامه هایی که در پشت صحنه
( )Backgroundکار می کنند را به طور کامل مدیریت کرد .برای مثال با
استفاده از قابلیت  Schedulingمی توان اجرای برنامه ها را کام ً
ال زمانبندی
کرد.
تفاوت اصلی اپ  Greenifyبا سایر برنامه های مشابه که اجرای برنامه ها را
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مدیریت می کنند در این است که با استفاده از  Greenifyحتی می توانید روی
اجرای برنامه هایی که همیشه روشن هستند (مانند  )Messagingو همچنین
برنامه های سیستمی اندروید ،نیز نظارت داشته باشید.
 Greenifyاز آن برنامه هاست که استفاده از آن ،به ویژه در دستگاه های
اندرویدی روت شده ،به شما احساس قدرت می دهد!
 -4اپلیکیشن برتر اندروید ساخت گیف و انیمیشن PicsArt Animator:
GIF & Video
نرم افزار ها و اپلیکیشن های گرافیکی تولید شده توسط  PicsArtاز
چنان کیفیتی برخورداند که وجود عبارت  PicsArtدر پیشوند اسم برنامه های
گرافیکی اندرویدی ،خود به خود کاربران را ترغیب به نصب آن برنامه می کند.
این برند رفته رفته در حال تبدیل شدن به برندی معتبر در صنعت تولید بهترین
برنامه های گرافیکی موبایل (همانند برند  Adobeدر نرم افزارهای گرافیکی
مخصوص کامپیوتر) است .لذا وجود  2یا  3اپ از این توسعه دهنده در میان 10
اپلیکیشن برتر اندروید سال دور از انتظار نیست.
یکی از اپلیکیشن های تولیدی  ،PicsArtاپ PicsArt Animator:
 GIF & Videoاست که بیش از  100میلیون بار نصب شده و گوگل پلی آن
را “ ”Most Entertainingبه معنی «سرگرم کننده ترین» برنامه اندروید
در سال  2017لقب داد PicsArt Animator: GIF & Video .برنامهای
است برای ساختن گیف ،انیمیشن و کارتون که نیاز به تخصص خاصی نداشته و
هرکس با هر میزان دانش قادر به استفاده از آن است.
با استفاده از  PicsArt Animator: GIF & Videoمی توانید
استیکرهای محبوب خود را به عنوان کاراکترهای انیمیشن به کار برده و انیمیشن
خود را بسازید .از طرفی با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی ،فرمت ویدئویی
 GIFنیز به یکی از محبوب ترین فرمت ها شده است که این برنامه کام ً
ال از آن
پشتیبانی می کند .با وجودی که این اپلیکیشن به تازگی معرفی شده است اما در
یک ماه اخیر بیش از  1میلیون بار دانلود و نصب شده است.
 -5اپلیکیشن برتر ورزشی اندرویدی Home Workout – No
Equipment
در زمانه ای که فناوری خود از مهم ترین عوامل کم تحرکی ،چاقی و سایر
مشکالت جسمی کاربران شده است ،اهمیت استفاده از برنامه هایی که شما را
ترغیب به ورزش میکنند روزبهروز بیشتر میشود .لذا دهمین اپ از لیست 10
اپلیکیشن برتر اندروید را به بهترین اپلیکیشن ورزشی اندروید اختصاص داده ایم.
اپلیکیشن  Home Workout – No Equipmentبرای ماهیچه های
شکم ،سینه ،پاها ،دستان و تقریباً کل بدنتان برنامهی ورزشی دارد .تمامی این
برنامه ها توسط مربیان حرفه ای طراحی شده و به هیچ گونه تجهیزات ورزشیای
احتیاج ندارند .یکی از مشکالت موجود در سایر برنامه های ورزشی موبایل
استفاده از عکس برای آموزش حرکات است که ناواضح بودن آن ها باعث می شود
که کاربر یا نتواند حرکات را اجرا کند یا آن ها را نادرست انجام دهد .اما حرکات
و نرمش های گنجانده شده در این برنامه همگی به صورت فیلم (انیمیشن) است
که با پخش آن ها می توان حرکات ورزشی را به طور دقیق اجرا کرد.
شما می توانید در این برنامه با کمک قابلیت هایی مانند .1 :ایجاد آالرم جهت
یادآوری ساعت تمرین  .2وجود برنامه برای افراد آماتور و حرفه ای یک برنامه
ورزشی کامل و مناسب برای خودتان تعریف کنید .از قابلیت های این برنامه می
توان هماهنگی و سازگاری آن با سایر گجت ها ،به ویژه گجت های پوشیدنی
دسته ی سالمت ( )Healthرا نام برد .این اپ بیش از  10میلیون بار دانلود و
نصب شده است.
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