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تغيير و تحول يكي از چالش هاي اساسي كشورها در
قرن بيست و يكم بشمار مي رود .گسترش يافتن مقياس و
دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات ،كشورها را با
موقعيت هاي پيش بيني نشده ،ناآشنا و منحصر به فرد مواجه
ساخته است .بطوري كه ديگر نمي توانند با تغييرات اندك
در روش ها ،ساختار ،فناوري و عواملي نظير آنها ،بقاي بلند
مدت خود را تضمين كنند .بنابراين كشورها بايد انقال بي در
اذهان مديران و كاركنان خود بوجود آورند تا به طور اساسي
مفهوم سازمان ،كار ،كيفيت و رقابت در ذهن آنها دگرگون
شود .در چنين شرايطي به «كارآفريناني» نياز است تا بتوانند
از طريق خالقيت ،نوآوري ،پشتكار ،اعتماد به نفس و تحمل
ابهام ،خون تازه اي در كالبد اقتصاد كشور وارد كنند و گامي
موثر برای حل بحران اشتغال بردارند .بديهي است يكي از
ابزارهاي راهبردي و كليدي اين امر ،وجود دانشگاه كارآفرين
در سطح آموزش عالي است .دانشگاه كارآفرين براي تحقق
اهداف خود ساز و كارهاي مختلفي از قبيل مركز رشد ،پارك
علمي و مركز كارآفريني ايجاد می کند .
در اين ميان وظيفه مركزنوآوری ،حمايت از فارغ التحصيالن
و كارآفرينان جوان دانشگاهي است كه با فناوري هاي نوين
آشنا هستند  ،قدرت خالقيت دارند ولي اغلب بيكارند .چرا كه
راه اندازي يك شركت توسط اين افراد جوان خالي از خطر
ورشکستگی و شكست نيست .مراكز نوآوری در دانشگاهها
به چنين كارآفريناني كمك مي كنند تا مراحل اوليه رشد را
طي كنند و پس از اينكه قابليت هاي الزم را براي فعاليت در
بازار كسب كردند ،از مركز خارج شوند .مفهوم مركزنوآوری
چند سالي است كه در كشور ما بررسي ،تحليل و بومي سازي
شده است.
در این نگاه رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی
های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است .این امر شامل
توانایی توسعه محصوالت،دسترسی به بازارها ،بکارگیری
تکنولوژیهای جدید ،اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در

بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی
کار است .دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی
ایفا کنند .در نتيجه افزايش ظرفيت تحقيقات و تكنولوژي
كشور براي تبديل دستاوردهاي علمي و يافته هاي فناورانه
به موفقيت هاي صنعتی ،تجاري و اشتغال زايي به نقش
كارآفريني دانشگاه ها وابسته است.
بر این اساس مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران با
هدف حمایت از افراد مستعد و خالق و با چشم انداز توسعه
فن آفرینی از طریق ایجاد بستر های حمایتی مناسب ،زمینه
پرورش ایده های نو و کاربردی را به عنوان نخستین گام
چرخه کارآفرینی و توسعه اشتغال فراهم کرده است .محور
اصلی این مرکز نو آوری و هسته های فنآور پیرامون آن ،بر
گوهر تراشی و طراحی و تولید زیورآالت بنا نهاده شده است.
این ایده که مبتنی بر ساختار صنایع دستی سنتی ایران است
قابلیت اشتغال زایی بسیار دارد و می تواند تعدادی از کسب و
کارهای کوچک و خانگی مرتبط با این حوزه را در کشور احیا
کند  .همچنین تلفیق هنر و صنعت در قالب گوهر تراشی ،می
تواند به بازار های جهانی راه یابد و در رقابت با صنایع هنری
جهانی جایگاه ویژه ایی بدست آورد.
افتتاح مرکز نوآوری گوهر تراشی و طراحی زیورآالت
در مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران که برای
اولین بار در کشور روی داده می تواند به مهارت آموزی و
ارتقای سطح آموزش این حوزه کمک کرده و همچنین با
برگزاری رویدادهای شتاب دهندگی(استارتاپ ها)در این
حوزه تخصصی به توسعه نوآوری های فنی و علمی یاری
رساند .مدیران و دست اندرکاران این حوزه از کلیه اساتید و
صاحبنظران و نیز دانشجویان عالقمند دعوت بعمل می آورند
تا با ارائه ایده ها و نقطه نظرات کارشناسی و نیز همکاری و
مشارکت در این رویداد خجسته ما را یاری دهند.
موفق و پیروز باشید.

ادبیات و سینما
(بخش اول)

مقدمه
ادبیات از نوع ُرمان و سینما دو شکل
هنری هستندکه با یکدیگرقابل مقایسه
اند و وجوه اشتراک زیادی بین آن ها
وجود دارد.پایه برجسته هر فیلم مربوط
به قصه ای است که روایت می کند .از
این رو برخی فیلم ها از داستان های
ادبی بهره می برند .سینما و ادبیات هر
دو ،شکل هایی از بازنمایی واقعیتاند .در
واقع رمان ،شبیه ترین فرم ادبی به فیلم
است و بیشت ِر اقتباس های سینمایی،
برمبنای آن صورت می گیرد .البته این
ِ
به معنای شباهت مطلق میان این دو قالب
هنری نیست و بین آنها تفاوتهایی هم
دیده میشود که در ابزار بیان این دو
رسانه قابل تشخیص است .ابزار بیان در
رمان واژه و ساختار دستور زبان است و
در فیلم تصویر و ایماژ؛ ولی در این میان
هر دو (فیلم و رمان) به تصویرسازی
برای مخاطب می پردازند .رمان در صدد
تصویرسازی ذهنی (صور خیال) بر میآید
و فیلم نیز به تصویرسازی ذهنی مخاطب
بر پرده سینما عینیت میبخشد .با این
تفاسیر نمیتوان تفاوتهای موجود بین
فیلم و رمان را آنقدر پر رنگ کرد که
شباهتها نادیده انگاشته شوند.
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ارتباط ادبیات و سینما
این ارتباط همواره مورد بحث و توجه
منتقدان و فیلمسازان بودهاست .با نگاهی
به استفاده سینما از ادبیات و بالعکس،
مشخص میشود که این ارتباط برای
نویسندگان و ناقدان سینمایی همواره یکی
از مباحث پرکشش و جذاب بودهاست».آنها
در جریان این بحث؛ خود را در قلمرو وسیع
و بااهمیت فرهنگ جدید و در دل کهکشانی
از نکات تازه و بنیادین پیدا میکنند .در
این مورد کتابها و مقاالت بیشماری
نوشتهاند و تولید فیلمهای بسیاری که بر
بنیان اثری جاودانه استوارند و همچنین
تاثیر متقابل شگردهای سینمایی و
روشهای بنیادین ادبیات مدرن ،اهمیت
آن را نشان میدهد .بسیاری معتقد بودند
و هنوز هم کسانی بر این باورند که رابطۀ
سینما و ادبیات یکسویه است.به نظر آنها
سینما از شگردهای مخصوص بیان ادبی
استفاده میکند وادبیات مانند سدههای
پیشین ،از سینما بینیاز است؛و این دیدگاه
سادهگرا در مسیرتکامل خود سرانجام به
این نقطه میرسد که سینما صرفاً تصویرگر
داستانهایی است که ادبیات میآفریند»(.
فرشته حکمت )28:1399،حقیقت امر این
است که نمیتوان بطور کلی منکر تاثیر
سینما بر ادبیات بود؛ چنان که تولستوی
در سال  ،1908زمانی که هنوز دیری از
آغاز کار سینما نگذشته است ،در بیانیهای
میگوید»:خواهید دید که این دستگاه
عجیب و کوچک که با دستگیرۀ گردان
تلق و تلق کار میکند ،انقالبی در زندگی
ما نویسندهها بوجود خواهد آورد .ما ناچار
خواهیم شد که خودمان را با پردۀ سینما
و این ماشین سرد وفق دهیم .شکل نوینی
از نگارش ضرورت خواهد یافت .این تغییر
سریع صحنه و تلفیق احساس و تجربه،
بسیار بهتر از نوع سنگین و کشدار نگارش
است که با آن خو گرفتهایم .این شکل
به زندگی نزدیکتر است»(همان.)57:
اینچنین بود که از همان ایام شکوفایی

سینمای صامت ،بیان ادبی تغییر پیدا کرد.
به همین خاطر «خیلی عجیب نیست که
در فصلی از رمان «سرنوشت سبز» نوشتۀ
«آندره مالرو» تأثیر روش تدوین سینمای
شوروری سابق را میبینیم  .یا در شعرهای
«گوتفریدین» در سالن پزشکی قانونی
در «یک سپیدۀ متحرک» آشکارا تاثیر
سینمای اکسپرسیونیستی و در رمان
«بوف کور» نوشتۀ «صادق هدایت» تأثیر
مستقیم سینمای صامت و به خصوص
سینمای اکسپرسیونیستی را میبینیم.
در این رابطه «جمیز جویس» نیز تأکید
کرده که توالی پارهای از قطعات «اولیس»
و روش تدوین واژگان در آخرین رمانش
را از سینماگران آموخته است .داستان
فعالیت «ویلیام فالکنر» در هالیوود نیز
خود داستان دیگری است»(.همان )32 :
رمان ،شبيهترين نوع ادبي به فيلم است
و بيشتر اقتباسهاي سينمايي ،برمبنايِ آن
صورت ميگيرد« .اغلب موضوعات داستانی
قادر به بازگو شدن از طریق سینما هستند
به شرط آنکه این بیان مجدد و انتقال
مفاهیم از زبان ادبیات به زبان فیلم
با مهارت انجام گیرد و شخص انتقال
دهنده که همان کارگردان اثر است ،این
کار را به خوبی انجام دهد ،امکانات بیانی
سینما را به خوبی بشناسد و از تفاوتهای
آن با ادبیات و حتی تئاتر آگاه باشد که
در این صورت ارزش یک اثر سینمایی
اقتباس شده کمتر از نوشتۀ اولیۀ آن
نیست(».خیری )48:1384،اقتباس ادبی
مهمترین حلقۀ پیوند ادبیات و سینماست
و خون حیاتبخشی برای دنیای سینما و
تلویزیون بشمار میرود .سینمای ایران
نیز همچون سایر کشورها به اقباس از
ادبیات داستانی پرداخته است اما مسئلۀ
اقتباس ادبی در سینمای ایران ،امیدوار
کننده نیست .با وجود اینکه سینمای ایران
در زمینۀ فیلمنامه با مشکالت بسیاری
روبروست ،تعداد فیلمهای اقتباسی به
نسبت تعداد کل فیلمهای ساخته شده
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در تاریخ سینمای ایران ،بسیار اندک است
و برخالف کاگردانان سینماهای صاحب
سبک ،استفاده از شیوۀ اقتباس ،مورد
توجه و استقبال کارگردانان ایرانی قرار
نگرفتهاست.
سینما و ادبیات؛ شباهتها
ادبیات از نوع رمان ،با سینما وجوه
اشتراک و شباهتهای بسیاری دارد؛ هر
دو بر پایۀ روایتگری استوار هستند و
عنصر مشترک روایت زمینۀ مناسبی برای
تبدیل رمان به فیلم فراهم آوردهاست .از
سوی دیگر ادبیات و سینما ،هردو داستان
تعریف میکنند و قرار است هر دو آموزنده
و سرگرمکننده باشند .هم ادبیات و هم
سینما زمانی به نقطۀ اوج کار خود میرسند
که در کنار تعریف قصهشان ،حرفها و
نظراتشان را هم به نحو مطلوبی انعکاس
دهند و هر دو آینۀ تمامنمای تفکرات
خالقشان هستند؛ یکی در میان کلمات و
اوراق و آن یکی در قالب رنگ ،نور و تصویر.
به جز اینها هر کتاب یا فیلم خوب ،باید
بتواند لحظات لذتبخشی را برای مخاطب
خود پدید آورد که این البته چیزی ورای
سرگرم کردنشان است .عالوه بر اینها رمان
و فیلم از لحاظ ساختاری نیز شباهتهای
بسیاری به یکدیگر دارند« .فیلم و رمان به
این اعتبار که نظم و ترتیبشان نوعاً خطی
است ،مشابهند .در رمان و حتی در فیلم
غالباً میتوان حرکت را متوالی توصیف
کرد؛ یعنی رویدادها و صحنهها در رابطۀ
مستقیم با یکدیگر تنظیم شدهاند .این
نظم چه به صورت (الف ،ب و ج) یا (ج،
ب و الف) ،در هر حال پیشرفت در مسیری
مستقیم انجام میگیرد .حتی اگر فیلم یا
رمان با نتیجهگیری شروع شود و حتی اگر
نظم متعارف معکوس گردد باز هم روایت
به شیوهای نسبتاً متوالی و قابل پیش بینی
دنبال خواهد شد»(احمدی.)44:1382،
سینما و ادبیات ؛ تفاوتها
فیلمنامه را همچون نمایشنامه یا
داستان ،نمیتوان در زمرۀ انواع آثار ادبی
بشمار آورد .گرچه فیلمنامه غالباً متنی
است نوشتاری و درآن اجبارا ً از همان
ابزارها و مواد اولیه و طبیعی ادبیات،
یعنی واژه استفاده میشود؛ اما گونهای از
ادبیات دراماتیک هم نیست.گرچه هنگام
نوشتن فیلمنامه ،فیلمنامهنویس به منظور
توصیف تصاویر و تشریح وقایع صحنه راهی
و چارهای جز واژهها و عبارتها ندارد ،اما
نوشتۀ او جنبۀ ادبی ندارد و واژههای بکار

رفته در فیلمنامه صرفاً ابزاری است برای
توضیح وقایع و موضوع تصاویر ،کردارها
و گفتارهایی که نهایتاً باید دیده و شنیده
شوند؛ یعنی واژههای فیلمنامه صرفاً
ابزاری برای انتقال هستند .در فیلمنامه
نفس کلمه در ذات خود اهمیت ندارد،
بلکه از آن برای انتقال اطالعات ،مفاهیم،
توضیحات و توصیفات قابل تجسم و
تصویر شدنی استفاده میشود»(.ضابطی
جهرمی« )488:1387،فرق کار نویسنده
با فیلمساز در این است که نویسنده در
همان آغاز دست به ابداع هنری میزند؛
اما فیلمساز باید دست به ابداع زبانی
بزند و پس از آن ،ابداع هنری انجام
دهد»(پازولینی.)40:1378،
اگرچه رمان و فیلم دو ژانر قیاس
پذیرند وادبیات و سینما هر دو بر پایۀ
روایتگری استوار هستند ،اما با وجود
شباهتهای بسیاری که برای ادبیات و
سینما میتوان برشمرد ،این دو شکل بیان
هنری تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند؛
چرا که ادبیات و سینما دو زبان جدا از هم
هستند که هریک اقتضائات روایی خود را
دارند و در این بخش به برخی از تفاوتهای
آنها اشاره میشود.
یکی از تفاوتهایی که میتوان برای
این دو رسانه برشمرد ،واسطۀ بیان است.
در رمان با واژه سروکار داریم و واسطۀ بیان
در رمان واژگان هستند که به کمک آنها
میتوان تصاویری را در ذهن خلق کرد؛
اما در فیلم ،واسطۀ بیان تصویر است و
دیگر به خلق تصاویر ذهنی نیازی نیست
و تصاویرکام ً
ال عینی و مستقیم هستند .از
این رو میتوان گفت که میزان مشارکت
مخاطب(خواننده) در رمان نسبت به فیلم
بیشتر است؛ چرا که خلق تصاویر و پروردن
آن در ذهن ،به عهدۀ اوست و در نهایت
تأثیری که رمان بر مخاطب دارد ،غیر
مستقیم و با واسطه است .داستان و فیلم
به شیوههای گوناگونی بیان میشوند .رمان
برای بیان داستان و توصیف شخصیت و
ایدهپردازی از واژه استفاده میکند و فیلم
برای بیان داستان ،از تصویر و ماجرا سود
اصل رسانه متضادند که در
میبرد .این دو ِ
مقابل هم مقاومت میکنند و با هم همکاری
ندارند( .سیگر .)42:1380،رمان ابزار ویژۀ
خودش را دارد ،زبان مادۀ آن است و نه
تصویر و تأثیر صمیمانۀ آن بر یک خوانندۀ
تنها همانند تأثیر فیلم بر جمعیت تماشاگر
حاضر در سالنی تاریک نیست .دقیقاً به
همین دلیل است که تفاوت این دو ساختار
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زیباشناختی ،جستجوی معادلهای
مناسب را به موضوعی بسیار ظریف تبدیل
میکند ،و این معادلیابی ،نیروی نوآوری و
تخیل فیلمسازی را میطلبد که واقعاً در
پی شبیه ساختن فیلم به ادبیات است.
(بازن .)48:1386،فیلم به وضوح هنری
چندریخت است و در معنای محدود کلمه،
هنری تصویری است .اما همچنین هنری
روایی ،هنری نمایشی ،هنری جنبشی،
هنری شنیداری و هنری است که فعالیت
پدیدآورنده ،یکی از خصایص اصلی آن
را تشکیل میدهد .هنری است که بر
رگههای حسی متعدد تماشاگر ،دیداری،
شنیداری ،حتی بساوایی ،تأثیر میگذارد
و با نظامهای نشانهای متعدد سروکار دارد
(وولن)207:1389،
رمان و فیلمنامه نیز دو فرم کام ً
ال
متفاوتند .وجه تشابه آنها در این است که
هر دو از گفتگو استفاده میکنند ،وگرنه
شیوهای که نویسنده صحنه را در فیلمنامه
پرداخت میکند و شیوهای که صحنه را
در رمان پرداخت میکند ،هیچ ربطی به
یکدیگر ندارند( .وثوقی )14:1388،یک
شعر ،رمان(داستان بلند) ،داستان کوتاه،
یا مقالۀ مجله ،وقتی کار نویسنده انجام
میشود ،کامل یا تقریباً کامل است؛ اما
وقتی نوشتن فیلمنامه به پایان میرسد،
کار اصلی تازه شروع میشود .یک فیلمنامه
باید در خدمت بسیاری از دستاندرکاران
باشد و مقاصد زیادی را به انجام برساند.
(سیگروتمور )49:1385،حقیقت این است
که فیلمنامه برای آنکه روی پردۀ سینما
برود محصول تالش جمعی نویسندگان،
تهیهکنندگان ،کارگردانان ،هنرپیشگان،
فیلمبرداران ،تدوینگران ،آهنگسازان و
دیگرانی است که سالها میکوشند به
فیلمنامه جان دهند(.همان)10:
ادامه دارد . . .

5

نقش موقعیت جغرافیایی در زندگی اجتماعی بشر

محیط جغرافیایی و تاثیر آن
بر فرهنگ و آداب و رسوم بشری،
موضوعی با قدمت چندهزارساله
است که فیلسوفان بزرگی به آن
ط بین محیط
پرداخته اند .ارتبا 
زیست و دانش زیست گرایانه بشراز
منظر تاثیر ژئوپولتیک برفرهنگ
و نوع پوشش و خوراک مردم یک
اقلیم همیشه قابل بحث و بررسی
بوده است .دراین مقاله تالش می
شود ،چرایی برخی از سواالت ،
فرضیات و پاسخهای آن بررسی
شود.

6

بنظر می رسد تنوع و ظرفیت های
محیط جغرافیایی تاثیر بسزایی در شکل
گیری افکار عمومی  ،تفکرات قومی  ،سنتی،
مذهبی و فرهنگی دارد .همچنین روابط
حاکم میان انسان ها یا ارتباطات انسانی
حاکم بر آن منطقه جغرافیایی را شکل می
دهد .مناطق گوناگون در جهان با توجه به
شرایط جغرافیایی  ،دارای ساختار متفاوتی
هستند که به آن جغرافیای فرهنگی گفته
می شود.
در این مقاله تالش بر آن است که تاثیر
موقعیت جغرافیایی  ،فیزیکی و محل تولد
بر فرهنگ انسانها بررسی شود .باید توجه
داشت که حوزه فرهنگی بر اساس گروه
های انسانی در سطح سیاره زمین متنوع و
متاثر از ابعاد زیستی  ،محیطی  ،سیاسی و
غیره است .به عبارت دیگر ،قلمرو و فضای
جغرافیایی کشور ها به لحاظ طبیعی و
انسانی می تواند نقش تعیین کننده ای
برخلق و خو وآداب و رسوم و در نهایت
رفتار مردم آن قلمرو داشته باشد.
موقعیت نسبی مناسب جغرافیایی و نه
مطلق کشورها ،به کیفیت محیط زندگی بر
مبنای طول و عرض جغرافیایی آن منطقه
بستگی دارد .کره زمین بر اساس تقسیم
بندی دانشمندان علوم جغرافیا با خط استوا
به دو نیمکره تقسیم شده است .دو قطب
شمال و جنوب در سردترین و استوا در
گرمترین نقاط کره زمین قرار دارند.
هرچه به سوی شمال و جنوب نزدیک
می شویم دمای هوا پایین تر و پوشش
گیاهی متفاوت تر و می شود و بالعکس
نزدیکی به خط استوا باعث افزایش دما
و پوشش گیاهی انبوه می شود برهمین
اساس  ،الگوی پوشاک و خوراک نیز با توجه
به نوع اقلیم شکل می گیرد.
در این مبحث دو دیدگاه جبرگرایی
محیطی و امکان گرایی قابل بررسی است
و مکتب اراده آزاد به دالیل واضح آورده
نمی شود.

دیدگاه جبرگرایی
این دیدگاه که در اوایل قرن بیستم
بسیار معتبر بود،یک ایدئولوژی و روشی
طبیعت گراست که تالش دارد با تکیه بر
نقش طبیعت ،هستی انسان را تبیین کند.
« فیلیپ پن شمل» جغرافیدان فرانسوی
که طرفدار وحدت و یکپارچگی جغرافیایی
است ،معتقد است جغرافیا بدون جبر
معنا ندارد  .او را میراث دار عنوان سنت
جبرگرایی می دانند .نظریه پرداز معروف
دیگر در این رابطه»ویدال» نام دارد و
معتقداست جغرافیا مرز مشترک سیستم
های انسانی ومحیطی است ،و هدف نهایی
آن ،انسان است .محیط بستر تامین زندگی
انسان است وامکانات و محدودیت ها را
برای جوامع انسانی فراهم می کند.
مطابق آراء جبرگرایی ،در جریان
تاریخ  ،بدون توجه به تالش فعالیتهای
انسانی  ،تاریخ مسیر خود را طی میکند.
اندیشمندانی مانند هگل و مارکس معتقدند
که جامعه به سمت بی طبقه شدن پیش
خواهد رفت و هرگونه مقاومت در تغییر،
بیفایده است.
اندیشمندان که به این دیدگاه
اعتقاد دارند طبیعتا به اراده آزاد معتقد
نیستند(حکاکی)۱۲۰: 1389،
در دیدگاه دترمینیسم یا جبرجغرافیایی،
طبیعت قانون عِلی محسوب می
شودبنابراین عوامل طبیعی و محیطی بر
اعمال انسان مسلط است.
یکی از عوامل جغرافیایی که حتی
دانشمندان زمان باستان هم به آن اشاره
کردهاند شرایط اقلیمی آب و هواست که
تاثیر مستقیم بر خصوصیات جسمی و
روحی و رفتار انسان دارد بقراط معتقد
است ساکنین کوهستانهای ناهموار و پر
آب ومرتفع ،شجاع هستند و افرادی که در
زمین های کم ارتفاع ،گرم و مرطوب که
وزش بادهای گرم هستند،
اغلب در معرض ِ
زندگی می کنند ،قد کوتاهی دارندو با
پوستی تیره و جثه ضعیف ،از شجاعت بی
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بهره اند.
ابن خلدون فیلسوف مسلمان معتقد
است که تمدن های بزرگ در طول تاریخ
همگی در محدوده جغرافیایی خاصی
از کره زمین با شرایط اقلیمی برابر پدید
آمده اند وی نیمکره شمالی وآبادِکر ه زمین
را به هفت منطقه یا به عبارتی هفت اقلیم
تقسیم می کند.
اقلیم اول به استوا و اقلیم هفتم به
قطب شمال نزدیک است .از دیدگاه او
،اقلیم چهارم که منطقه معتدل کره زمین
و میان استوا و قطب شمال است ،بهترین
مکان ظهور تمدن های بشری بوده است.
(کتابی)20 ،1374،
مونتسکیو از فالسفه و متفکران سیاسی
قرون جدید ،معتقد است که گرمای شدید،
قدرت و شجاعت انسانها را در معرض
سستی قرار می دهد و برعکس در مناطق
سردسیر نیروی جسمانی و روحی افراد زیاد
شده و دست به انجام فعالیت های جسورانه
طوالنی و پر زحمت می زنند (.همان)22 ،
ازدیدگاه ارسطو زندگی در اقلیم سرد به
آزادی و در اقلیم گرم به بردگی منجر می
شود.
وی اظهار می کند که مردم جزایر و
حاشیه اقیانوس ها تمایل ِبیشتری به آزادی
دارند و جسور و بی پروا هستند در حالیکه
مردم درون غارها زمانی که در معرض
کشورگشایی قرار می گیرند ،ایستادگی
کمتری از خود نشان می دهند ..در نقد این
نظر مخالفین چنین عنوان می کنند که
عوامل طبیعی در فعالیت های انسانی تاثیر
عمیق ندارند و نمی توانند تعیین کننده نوع
رفتار و نگرش فرد باشند و به عنوان یک
عامل قطعی تلقی شوند.
انسان توانایی این را دارد که با مدد
گرفتن از عقل و اندیشه حکومت مطلقه
طبیعت را در هم شکند و وضعیت روابط
طبیعی را زیر سلطه خود درآورد مثال در
سرزمین نروژ افراد کوتاه قد و نسبتاً تیره
موفق و سرآمد هستند.
دیدگاه امکان گرایی
بر اساس این دیدگاه ،عوامل جغرافیایی و
محیطی بر رفتار انسان تاثیر کمی میگذارند
و قادر به سلب اختیار از انسان نیستند.
درواقع می توان گفت که کردار انسان گاه
از سر جبر است و گاه از سر اختیار.
دراین مکتب ضمن پذیرش
محدودیتهای طبیعت ،تالش برای رفع
آنها مورد تاکید قرار می گیرد .به عبارت

دیگر ،قوای عقالنی به انسان اجازه میدهد
علیه طبیعت عصیان کند و آنچه را که
دوست دارد درآن بسازد و یا تغییر دهد.
سقراط  ،افالطون  ،فارابی  ،ابن سینا و
ویدال  ،از جمله افرادی هستند که از این
دیدگاه استفاده می کنند و به تلفیق جبر و
اختیار باور دارند.
عوامل جغرافیای محیطی (ژئو پولتیک
)که دستاورد آن ویژگی های آب و هوایی،
تراکم افراد ،خشکی و رطوبت  ،آلودگی هوا
و صوتی  ،زشتی و زیبایی محیط ،معماری
منازل و بنا هاست هم برگرفته از محیط
جغرافیایی است و تاثیر فوقالعادهای بر
عملکرد مغزانسان و خلقوخوی وی بر
جا می گذارد بسیاری از جغرافی دانان
معتقدند که شرایط جغرافیایی و ّجوی
تعیین کننده رفتارها  ،فعالیت ها و صفات
مشخص انسانی است و همواره به عنوان
عوامل پنهان اما پویا و مداوم در زندگی
انسانها تاثیر گذارند.
آنچنان که حضرت علی علیه السالم
در خطبه  ۱۳نهج البالغه علت جنگ جمل
دربصره را چنین بر میشمارد:
 .۱آب شور
.۲کثافت و بدبویی زمین مجاور آب
 .۳گودی زمین
این خطبه تأثیر محیط زیست را در
وضعیت روانی مردم نشان می دهد و
تغییر طبیعی موجودیت انسانی را به طور
رسمی از معارف ضروری قلمداد می کند
(جعفری)168 :1378،
در نتیجه برای رسیدن به یک جامعه
و زندگی ایدهآل ،رعایت عوامل زیستی و
محیطی بر اساس اراده و اختیار آدمی الزم
است.
انسان توانایی و امکان این را دارد تا جبر
جغرافیا و نیز سبک معماری منزل خود را
تغییر دهد ،محیط زیستی و طبیعی را با
استفاده از گل ها و گیاهان تزیین کند و
نوع تغذیه و پوشاک خود را بر اساس محیط
زیست و مزاج خود برنامه ریزی کند.
تغییر دمای هوا در منازل و محل کار
به سمت دمای نرمال و دلپذیر  ۲۰درجه
سانتیگراد از دیگر راهکارهای تغییرات
محیطی است.
محققان ثابت کردهاند دمای باالی
 ۲۵درجه عملکرد مغز انسان را کمتر می
کند و در دمای زیر  ۲۰درجه سلول های
خاکستری فعالیت بیشتری خواهند داشت.
افزایش گرمای کره زمین باعث کاهش
عملکرد مغز می شود که در دراز مدت
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تاثیر منفی بر جای خواهد داشت.
دکتر سید سلمان فاطمی متخصص
داخلی مغز و اعصاب می گوید  :دمای واقعی
مغز به اندازه دمای محیط تغییر نمی کند.
نظریه دیگری هم در این مورد وجود دارد
که بر اساس آن وقتی هوا خیلی گرم باشد
نمی توان به درستی تصمیم گرفت.
بدن برای خنک کردن مغز و سایر اعضا
انرژی بسیاری مصرف می کند که لزوما
همواره موفقیت آمیز نیست ،در صورتی که
گرم کردن بدن از لحاظ فیزیکی راحت تر و
سریع تر انجام میشود.
برخی از تحقیقات نشان می دهند
که گرما موجب عدم تمرکز فرد و ایجاد
پرخاشگری و خستگی مفرط می شود.
در نهایت میتوان به این نتیجه رسید
که فرد و جامعه اگرکه بخواهد خردمندانه
زندگی کند و به سوی رشد گام بردارد باید
علم و آگاهی خود را نسبت به محیط و
منطقه جغرافیایی افزایش داده و در جهت
تدبیرو اصالح عواملی از قبیل معماری
جدید ،سبک زندگی وغیره بکوشد(.
نگارش)12: 1374،

منابع و ماخذ :
 .۱حکاکی ،مینا  ،اندیشهنو در فلسفه جغرافیا ،جلداول،
1389
 .۲نگارش ،حسین ،جبرگرایی یا دترمینیسم
جغرافیایی ،1374 ،فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سیستان
و بلوچستان شماره۱
 .۳کتابی ،احمد ،1374 ،جبرو اختیار در جغرافیای
انسانی ،مجله اطالعات علمی ،سال اول شماره ۱۹
 .۴آگبرن و نیمکوف  ،زمینه جامعه شناسی ،ترجمه
دکتر آریان پور ،نشر سهامی 1355 ،
 .۵جعفری ،محمدتقی ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ هفتم1378 ،
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ارزیابی عملکرد با رویکرد کارآفرینی  -نوآوری

معرفی منابع کارآفرینی
college.tapsell.ir

الف -زنجیره ارزش عام
زنجیره ارزش ابزاری است که به وسیله آن امكان برخورد
سیستماتیک با تمام حوزه های کاری یک بنگاه فراهم شده و
با تجزیه و تحلیل رفتار آنها میتوان هر حوزه را از جنبه رقابتی
و عملكردی (کم کردن هزینه و بهبود کیفیت خروجی) در کل
سازمان ارزیابی کرد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت بكارگیری مفهوم زنجیره ارزش
ها منجر به شكل گیری نگاه یكپارچه به فعالیت ها و وظایف
مختلف و به تبع آن منابع سازمان می شود .این امر کمک می کند
منابع سازمان در راستای اهداف مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.
بنظر می رسد زنجیره ارزش در بنگاه های مختلف تاثیرات متفاوتی
بر ارزش و توان رقابتی و اجرایی ایجاد شده بجا می گذارد .زنجیره
ارزش بطور ساده عبارت است از فراهم کردن شرایطی برای ایجاد
منافع بیشتر از هزینه و توفیق یک بنگاه اقتصادی در درازمدت ،
و این بدان معنی است که مدیران برای همه ذینفع های سازمان
یعنی مشتریان ،سهامداران ،فروشندگان ،کارکنان و جامعه به
مفهوم وسیع آن ارزش ایجاد کنند .در غیر این صورت هریک از
ذینفع ها که دریابد از سازمان ارزشی حاصل نمی کند ،آن را رها
کرده و موفقیت سازمان با مخاطره مواجه میشود .لذا زنجیره ارزش
شرکت موجب میشود مدیران نسبت به فرآیندهای آن بینش پیدا
کنند .زنجیره ارزش با عوامل یا اجزای اصلی تولید محصول و یا
ارائه خدمات نهادها شروع می شود و دربرگیرنده تمامی فرآیندهایی
است که به منظور جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد .بررسی
این دو موضوع یعنی زنجیره ارزش و حسابداری مدیریت سبب
می شود تا در تعیین استراتژی شرکت و همچنین بهبود و توسعه
سیستمهای کنترل در سازمان موفقیت بدست آید .این زنجیره
ابزار قدرتمندي براي شناسایي فعالیتهای یک بنگاه است .این
مدل ،فعالیتها و نحوه تعامل آنها را به خوبي روشن می سازد .بر
این اساس مدل زنجیره ارزش کارآفریني پیشنهاد شده  ،که ابزار
قدرتمندی برای شناسایی مزیت رقابتي و یافتن روشهایي براي
توسعه کارآفرینی است .همچنین با مشخص کردن نقاط قوت و
ضعف ،برنامه ریزان را در اتخاذ راهكار کارآفریني کمک می کند.
ب -زنجيره ارزش كارآفريني
كارآفريني عبارت است از ايجاد كسب و كار جديد كه با
خطرپذيري و عدم قطعيت همراه است .كارآفريني عامل خلق
ثروت ،خلق كسب و كار ،خلق نوآوري ،خلق تغيير ،خلق ارزش
و خلق رشد است .اين فرآيند شامل جستجو و پيگيري فرصت
و افزایش حداکثری ارزش ناشي از آن است .كارآفريني تمايل به
كار گروهي ،خطرپذيري ،ايجاد ،هدايت ،اجرا و پيگيري نوآوري
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کتاب “نوپای ناب :کارآفرینان امروزی چگونه از نوآوری
برای خلق کسبوکارهای بسیار موفق استفاده میکنند؟”
این کتاب توسط اریک رایس نوشته شده و در آن مدلی برای
مدیریت کسبوکارهای غیر قابل کنترل (استارتاپ)  ،ارائه میشود .
دو مفهوم کلیدی مطرح شده از سوی نویسنده ،یادگیری و کسب
تجربه است.
او بر این باور است که یک کارآفرین بر اساس روش مطرح شده
در این کتاب میتواند یک کسبوکار موفق راه اندازد .در این کتاب،
روشهای تولید و مدیریت کسبوکار بهصورت گامبهگام و همراه با
مثالهایی از شرکتهای بزرگ ارائه شده است.
این کتاب ،پرفروشترین کتاب آمازون در سال  ۲۰۱۳در حوزه
کارآفرینی است و بنظر میرسد مهمترین دلیل استقبال از آن،
کاربردی بودن محتوای کتاب در فضای کارآفرینی است.
کتاب نوپای ناب به شما یاد می دهد که به جای تلف کردن
وقت برای ساخت برنامههای پیچیده کسبوکار ،چشمانداز خود را به
صورت مستمر بررسی کنید و با شرایط موجود همراه باشید.
پ باتجربه هستید یا کم تجربه ،هر
فارغ از اینکه در زمینه استارتا 
کارآفرین نیاز دارد تا دانش خود را در تمام سطوح راهبری و مدیریتی،
افزایش دهد .بنابراین ،حتی اگر در محیط کسب وکار استارتاپ
نیستید ،اما میخواهید از ایدههای مشابه برای مدیریت پروژه جدید،
راهاندازی محصول یا خدمات جدید استفاده کنید ،خواندن این کتاب
برای شما مفید خواهد بود.
این کتاب توسط محمدجواد احمدپور و سید علی فاطمیخوراسگانی
به فارسی ترجمه و در سال  13۹۴توسط «ستکا» منتشر شده است.

به منظور حداكثر سازي ارزش حاصل از فرصت بدون توجه به
محدوديت مدل ها ،ساختار يا منابع موجود است .با توجه به تعريف
فوق و ماهيت كارآفريني كه در صنايع خدماتي جاي مي گيرد،
الگوي زنجيره ارزش کارآفرینی پيشنهاد و همانند زنجيره ارزش عام
از فعاليتهاي اوليه و پشتيباني تشكيل ميشود .فعاليت هاي اوليه
در اين زنجيره ،فعاليت هاي جدا از يكديگري هستند كه شخص
يا سازمان كارآفرين از مرحله ظهور فكر و تشخيص فرصت تا راه
اندازي ،تثبيت و رشد كسب و كار بايد انجام دهدکه عبارتست از:
فكر و تشخيص فرصت
تدوين طرح كسب و كار
جذب منابع و سازماندهي
راه اندازي كسب و كار
بلوغ ،تثبيت و خروج از كسب وكار
فعاليت هاي پشتيباني فعاليتهايي هستند كه عمدتاً به وسيله
افراد و سازمان هايي به غير از كارآفرين انجام مي شوند و فعالیت
های اولیه را پشتیانی می کنند.
اين فعاليت ها عبارتند از:
آموزش مهارتهاي كارآفريني
مشاوره
مديريت منابع انساني
سياست ها و حمايت هاي دولتي
زیر ساخت های اساسی (فرهنگی و اجتماعی اجتماعي،
اقتصادي ،بازار)
تأمين منابع مالي

منابع:
 .1بررسی های بازرگانی آذر و دی  1395شماره 80
 .2فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی شماره  14تابستان 1389

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنچم  /شماره  / 35تیر ماه 1398

کتاب “هفته کاری  ۴ساعته :فرار از  ۵تا  ۹ساعت کاری ،در هر کجا که باشید،
به ثروتمندان جدید بپیوندید”
این کتاب توسط تیموتی فریس نوشته شده و بر این نکته تاکید دارد که چگونه میتوان
درآمد ساالنه ۴۰هزار دالری با  ۸۰ساعت کار در هفته را به  ۴۰هزار دالر درآمد در هر ماه
تنها با  ۴ساعت کار در هفته رساند.
شاید این مسئله به نظر غیر ممکن بیاید .در واقع منظور او چگونگی سپری کردن زمان
به صورت تاثیرگذارتر و مفیدتر است .این کتاب میتوانید کمک میکند تا برای تمام
لحظات خود در طول هفته استراتژی داشته باشید و بیشترین بهره را از زمان ببرید.
نویسنده معتقد است یک کارآفرین نمیتواند با کار زیاد زندگی کند بلکه الزم است
هوشمندانهتر کار کند و دستآوردهای بیشتری داشته باشد .کتاب فوق به فارسی ترجمه
نشده.

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 35تیر ماه 1398
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3. Each or Every
‘Each’ and ‘every’ are determiners, words that
are ‘used with singular nouns to indicate quantity’.
There are differences between the two that are
important to grasp for usage, though.
 پیشرو اسم هستند و کلماتی هستند که باevery  وEach
.اسامی مفرد برای نمایش کمیت مورد استفاده قرار می گیرند
تفاوت هایی مابین این دو وجود دارد که برای استفاده کردن
.مهم می باشد
1. ‘Each’ is used when there are two objects; here
‘every’ is not used. For example,
 زمانی استفاده می شود که دو شی وجود دارد درEach
. نمی توان استفاده کردevery این حالت از
• He wore multiple bracelets on each hand (note:
singular noun).
دو تا دستبند رو هر دستش داشت (توجه داشته باشید
)که اسم مفرد آمده است
• There were two of them. They each carried
backpacks, and each backpack (note: singular noun)
contained invaluable souvenirs.
 هر کدوم اونا کوله پشتی ها رو حمل.دو تا از اونا هستش
.کردند و هر کوله پشتی حاوی سوغاتی های بی ارزش بودند
In case there are more than two objects, either of
the two may be used.
each در صورتیکه بیش از دو شی داشته باشیم از هر دوی
. می توان استفاده کردevery یا
• He wanted each/every item on the catalogue.
• There is a bathroom in each/every room.
2. ‘Each’ can be used as a pronoun, but ‘every’
cannot. Note the difference between the following
sentences:
توان به عنوان ضمیر استفاده میevery  و نه ازEach از
: تفاوت جمله های زیر را مالحظه فرمایید.کرد
• The students were waiting for the question
sheets to be handed out. Each was in a state of great
nervousness.
 هر.دانش آموزان منتظر پخش برگه های سواالت بودند
کدومشون خیلی عصبی بودند
• The students were waiting for the question
sheets to be handed out. Every student/one of them
was in a state of great nervousness.
 هر.دانش آموزان منتظر پخش برگه های سواالت بودند
 هر دانش آموزی خیلی عصبی بود/کدومشون

3. With adverbs (practically, nearly, almost, etc),
only ‘every’ is used. In the following sentences,
‘every’ cannot be replaced by ‘each’:
 در جمله. می آیدevery با قیدهای ذکر شده باال تنها
. جایگزین نمی شودeach  باevery های زیر
• She knew practically every detail of his daily
routine.
او عمال تمام جزئیات امور روزانه خود را می دانست
•Nearly every fruit on the cart was
spoilt.
.تقریبا تمام میوه ها رو گاری خراب شدند
4. ‘Every’ is used to refer to repeated, regular
events, as in the following cases:
 برای بیان رویدادهایی که معموال و تکراری رویEvery
. استفاده می شود،دهندمی
• We meet every so often
ما گهگاه مالقات می کنیم
• I get a health check-up done every six months.
. ماه یکبار چکآپ می دم6 هر
In the above examples and any similar instances,
‘each’ cannot be used.
 استفادهeach در مثال های باال و نمونه های مشابه
.شودنمی

2. Difference between TO and FOR
for  وto تفاوت بین
Don’t say: “I’m studying every day for improve
my English.”
م رو
  من هر روز مطالعه می کنم تا زبان:جمله اشتباه
.تقویت کنم
Say: “I’m studying every day to improve my
English.”
م رو
  من هر روز مطالعه می کنم تا زبان:جمله درست
.تقویت کنم
The prepositions to and for are very easy to
confuse! Here are some rules:
 را به سادگی اشتباه به کار میfor  وto حروف اضافه
: در زیر برخی قوانین مربوطه آورده شده است.بریم
Use TO in these cases:
 مقصدDestination .1
” داریم میریم پاریس.We’re going to Paris“
 زمانWhat time it is .2
” یک ربع به دو هستش.2 It’s a quarter to“
 مسافتDistance .3
“It’s about ten miles from my house to the
university.”
 مایل هستش10 از خونه من تا دانشگاه حدود
 مقایسهComparing .4
”.I prefer sleeping to working“
من خوابیدن را به کار کردن ترجیح می دهم
دادن چیزی
Giving .5
”.I gave the book to my sister“
کتابم را به خواهرم دادم
Motive/Reason – with verb .6
بیان انگیزه و دلیل همراه با فعل
”.I came here to see you“
اومدم اینجا تا ببینمت
Use FOR in these cases:
 منفعت/ سودBenefits .1
”.Yogurt is good for your digestion“
ماست برای هضم شما خوب است
 دوره زمانیPeriod of time .2
“We’ve lived here for 2 years.”	
.دو ساله که اینجا زندگی می کنیم

Clearly, ‘each’ replaces the noun ‘student’. ‘Every’
does not; it requires to be followed by the noun, or by
‘one of them’.
 جایگزین اسم دانش آموز شده ولیeach واضحه که
 الزم است یک اسم استفادهevery  بعد از. نمی تواندevery
one of them شود یا عبارت

11

کاربرد زمان های مختلف در زبان انگلیسی

1398  تیر ماه/ 35  شماره/  سال پنجم، آموزشی و فرهنگی،نشریه علمی

1398  تیر ماه/ 35  شماره/  سال پنچم، آموزشی و فرهنگی،نشریه علمی

 برنامه زمانیSchedule .3
“I made an appointment for May 3.”
 ماه می یک قرار مالقات گذاشتم3 برای روز
 موافق بودنAgree with
.4
“Are you for or against the development of
nuclear weapons?”
آیا شما موافق یا مخالف توسعه تسلیحات هسته ای
هستید؟
5.
Doing something to help someone
انجام کاری برای کمک به کسی
“Could you carry these books for me?”	
ممکنه این کتابها رو برام حمل کنین؟
6.
Motive/Reason – with noun
.بیان انگیزه و دلیل همراه با اسم
“Let’s go out for a drink.”
بیایین بریم بیرون برای یه نوشیدنی
7. Function – with verb(-ing form)
 کارکرد همراه با فعل به صورتing
“A ladle is a big spoon used for serving
soup.”	
مالقه قاشق بزرگی است که برای سرو سوپ استفاده
.می شود
As you can see in N6, TO or FOR can be used for
a motive/reason, but TO is always with a verb, and
FOR is always with a noun. Here’s a good example:
 برای بیانfor  یاto  می بینید6 همانطور که در شماره
 باfor  با یک فعل وto شوند اما همیشهدلیل استفاده می
:مثال. یک اسم همراهند
• I came to New York to work.
به نیویورک اومدم تا کار کنم
• I came to New York for a new job.
برای یه شغل جدید به نیویورک اومدم
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هویت شرکتی و نظام های بصری/
تاریخچه طراحی لوگو و لوگوتایپ

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد خسرو بیات
ندارد! او بهطور مداوم در پى کشف ايدههاى
نو و تاثيرگذار است .پوستر «پايان» او تبديل
به آغاز حضور بينالمللى قاطع براى طراحى
گرافيک ايران در رقابتهاى بينالمللى شد.

(بخش پایانی)

()www.rangmagazine.com

عصر دیجیتال)۱۹۸۵(Adobe Illustrator -
عصر دیجیتال ،همچنان ادامه دارد وویژگیهای این دوره در
لوگوهای طراحی شده این عصر محوریت ندارند بلکه هر موضوعی
را در برمیگیرند ،از آلودگی ،هرج و مرج ،افراط و تفریط ،پوچی،
طبقه بندی ،ناپایداری ،شاعرانگی و ...

لوگو کمپانی ( / )INTELهوش درونی:
این لوگو با استفاده از اصل محکم «سادهتر و بهتر» دایره ای را
با خطوط بی ارتباط ترسیم کرده تا مخاطب جذب طراحی آن شود.
قرن  - 21مینیمالیسم ( 2001تاکنون)
مینیمالیسم سبکی است که در آن توهمات سه بعدی طراح
ارائه میشود و بر عناصر ساده ،تایپوگرافی و رنگ های مسطح
در طراحی لوگو تاکید دارد .طراحان لوگو از این سبک به عنوان
بهترین تکنیک برای طراحی لوگوهای راحتتر و کارآمدتر یاد
میکنند.

لوگو کمپانی ()GOOGLE
تاریخچه لوگو گوگل بسیار شگفت انگیز است .جدیدترین
لوگوی این شرکت در سپتامبر  2015معرفی شد و در برگیرنده
یک حرف بزرگ  Gبه رنگ آبی در کنار سایر حروف به صورت
کوچک و در تناسب با رنگ بکار رفته برای این حرف است.
انواع لوگو:

در خاتمه و پس از آشنایی با تاریخچه لوگو ،به شرح مختصری
از معرفی انواع لوگو می پردازیم:

 .1استفاده از تصوير (آيکون ،سمبل ،پيکتوگرام)/
لوگو شرکت اپل

 .2استفاده از نوشتار (لوگوتايپ) ،وردمارک يعني استفاده از نام
شرکت و ارائه آن خارج از فونت هاي مرسوم (مثل لوگوي ديسني
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يا توييتر).

مونوگرام يعني طراحي با يک حرف يا حروف اختصاري برند،
تايپ بيس يعني طراحي با نام شرکت يا برند که شکلي گرافيکي
پیدا کند.

 .3ترکيب نوشتار و تصوير (لوگوي ترکيبي):
استفاده از تصاوير در طراحي لوگو (:) Iconic/Symbolic
در اين نوع طراحي از نماد يا نشانه تصويري ،شکل ها ،المانها
( )elemansو تصاويري که معرف نام ،شغل ،حرفه و برند موردنظر
است ،استفاده مي شود( .لوگوي يونيسف)

منابع:
 .1بی مگز ،فیلیپ ( )1384مترجم :فراست ،ناهید اعظم ،فتح اله نوری ،غالمحسین ،تاریخ
طراحی گرافیک ،سمت.
 .2جوانی ،اصغر ،خزایی ،محمد ،کاله کج ،منصور ( )1395چیستی هویت بصری ایرانی از
منظر گرافیک ،باغ نظر ،سال سیزدهم ،شماره .44-35 ،40
 .3حسینی ،سید رضا (« ،)1391شناخت هنر گرافیک» تهران :مارلیک.
 .4عاشوری ،محمدعلی ،لوگوwww.agerin.ir )1395( ،
 .5تایکندی ،پگاه ،تاریخچه طراحی لوگو و اهمیت استفاده از آن ،وب سایت تیم طراحی
و تبلیغات آگرین.
alefdesignagency.
 .6هویت بصری ،آژانس طراحی الف
com
edrisbranding.com
 .7هویت بصری چیست؟
hinzaco.com
 .8هویت بصری برند چیست؟
fanoosprint.ir
 .9لوگو چیست؟
mrtizer.com
 .10لوگو چیست؟
alefsin.ir
 .11تاریخچه طراحی لوگو و آرم1397 ،
12. Rawsthorn, Alice (11-02-2007). «The new corporate logo:
Dynamic and changeable are all the rage». International Herald
Tribune. Retrieved 21-05-2008.
& 13. «logo: definition of logo in Oxford dictionary (British
World English)». Oxford University Press. Retrieved 05-03-2014.
14. www.shlogo.ir
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خسرو بیات ()1316
خسرو بیات  26آبان ماه  1318در شیراز
متولد شد .سال  1337تحصیل در رشته
نقاشی را در دانشگاه تهران آغاز ولی آن را
نیمه کاره رها کرد و در رویال کالج لندن
به تحصیل ادامه داد .در این مدت کسب
تجربه از طراحان مطرحی چون جاک کانیر،
مارگرت کالورت ،نیکالی جنکینز ،لوک الین،
باب گیل و آلن فلچر باعث شد تا به طراحی با
ایده هایی نو در سطح بین المللی تبدیل شود.
مجید عباسی از طراحان گرافیک درباره
استاد خسرو بیات چنین می گوید« :در همان
سالهايى که دغدغه اصلی من و هم نسالنم ،
طراحى پوستر ،برگزارى نمايشگاههاى شخصى
یا گروهى در داخل و خارج از کشور ،رقابت در
مسابقات بينالمللى و ربودن جايزهها بود ،نام
يک طراح ايرانی در فهرست برندگان جوايز
اصلى بيینال بينالمللى پوستر ورشو ،یکی
از مهمترين و يکى از اصلىترين رقابتهای
طراحی گرافیک و پوستر ،میدرخشید :خسرو
بيات)www.rangmagazine.com( ».
به گفته عباسی« :خسرو بیات معتقد است
ایده مهمترین اصل دیزاین (طراحی) است
و چون عرصه اصلی کار او آژانس تبلیغاتی
بوده است او این کار را به خوبی فهمیده و
بلد است ».براى خسرو بيات ديزاين «پايان»

خسرو بیات عضو افتخاری انجمن طراحان
گرافیک ایران است و می توان وی را جزء
اولین طراحان ایرانی برنده جایزه بین المللی
در حیطه طراحی گرافیک و فارغ التحصیل
رویال کالج دانست که در طول دوران فعالیت
حرفه ای خود ،با شرکت های بزرگ بین
المللی همچون شرکت مرسدس بنز همکاری
داشته است .او  38سال است که در تورنتو
زندگی میکند.
وی در  21سالگی مسئول تبليغاتِ شرکت
هواپيمایی ملى ايران ( ُهما) بود و به
طراحی آگهىهاى مطبوعاتی ،جلد بليط و
 ...میپرداخت .بازسازی نشانه «ایران ایر»
یکی از به یادماندنیترین فعالیتهای اوست
و سال ها بعد سعيد نفيسى ،طى نامهاى به
سرپرست وقت ايران اير ایده آگهی این نشانه
را که مبتنى بر فرهنگ عامه جامعه ايرانى بود،
تحسین کرد.
در سال  1997برای نمایندگی «مرسدس بنز»
و فروشگاه های «ایکیا» در روزنامههای پرتیراژ
تورنتو به طراحی آگهی تبلیغاتی پرداخت و
از مرحله تهیه محتوا و ایده پردازی تا مراحل
طراحی و اجرای نهایی را به تنهایی انجام داد
و همین تجربه باعث شد تا یکی از بزرگترین
آژانس های تبلیغاتی آن زمان در تورنتو از او
دعوت به همکاری کند .
در سال  1340طراح و مدیر هنری روزنامه
کیهان و نشریات مرتبط با آن بود و به دعوت
استاد ممیز در «کیهان هفته» و «کتاب هفته»
به همکاری با احمد شاملو ،علیاصغر حاج
سیدجوادی و م .الف .بهآذين پرداخت و پس
از قطع همکاری موقت ممیز ،در کتاب هفته
جانشین او شد.
به گفته مرتضی ممیز« :خسرو شاگرد
دانشکده بود .او را مثل فرشید مثقالی دعوت
کردم به «کتاب هفته» .خسرو بهنام «بیات»
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امضا میکرد .مدتی هم با هم بودیم .بعد که من
از «کتاب هفته» رفتم ،مدتی او جای خالی من
مرا پُر کرد .خسرو به طرز غریبی کار میکرد… او
تمامعیار ،بیستوچهارساعته وقت خودش را صرف
کارش کرد .او حتی دانشکده را هم تمام نکرد و
از آنجا آمد بیرون .خسرو در دیزاین موفقیتهایی
هم کسب کرد… خسرو صاحب ایده بود»www.( .
)rangmagazine.com

او همچنین به عنوان استاد مدعو در مدرسه
هنرهای تزئینی تهران (دانشگاه هنر فعلی) تدریس
کرد.
پوستر «پايان» براى نمايش طراحی های پایان ترم
دانشجويان تلويزيون و سينمای رويال کالج کار
خسرو بیات بود که از بين طراحىهای دانشجويان
انتخاب و به چاپ رسید .این پوستر از سوی رويال
کالج به ششمین بي ینال بينالمللى پوستر ورشو
در سال  ١٩٧٦ارسال شد و مدال برنز (مقام سوم)
پوسترهای فرهنگی اين دوره را به خود اختصاص
داد .در اين سال طراحان بزرگى همچون ژان روبرت
(سوییس) ،والدمار شفیرژی و میچسالو واشیلفسکی
(لهستان) ،و ماکوتو ناکامورا (ژاپن) حضور داشتند.
این اتفاق بدون اطالع خسرو بيات و زمانی که وی
در ايران بود رخ داد که بعدها با دریافت نامهاى از
طرف رويال کالج به همراه گواهينام ه بي ینال ورشو
از آن باخبر شد.
خسرو بیات از زمان مهاجرت به کانادا استودیو
شخصی خود را راه اندازی کرد .طراحی بروشورهاى
اداره مهاجرت کانادا برای کمک به مهاجرين
فارسىزبان نمونهای از کارهای او بشمار میرود.
منابع:
 .1عباسی ،مجید« 1396 ،ايده ،مهمترين اصل در ديزاين است».
www.rangmagazine.com
http://www.neshanmagazine.com .2
 .3آثار دیده نشده مرتضی ممیز ۱۲ ،سال پس از مرگش به نمایش
درآمد /از «خسرو بیات» تجلیل شد ،1396 ،کد خبر 562700
www.ilna.ir
khabarban.com .4
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آموزش برابر و کاهش تضادهای فرهنگی امکان پذیر
است در صورتی که بخواهیم این برابری صورت گیرد
(بخش اول)

از پایههای اعتقادی پیشرفت،
پتانسیل الزم در فرهنگ برای ثروت
نامحدود است؛ زیرا این امر مبتنی بر
عقاید و نگرشهاست نه مبتنی بر منابع
و ثروتهای طبیعی و کمیاب که بسیاری
کشورها حائز آن هستند .در دنیای امروز
اگر فرهنگی به جای تکیه بر فناوری و
دانش پیشرفته ،بر عوامل و منابع طبیعی
همچون جغرافیا ،آبوهوا ،نفت و معادن
متکی باشد وارد مرحله خطرناکی شده
که نهایت آن سقوط در ورطه فقراست.
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تشخیص تضاد معیارهای فرهنگی با
زندگی هنگامی معلوم میشود که افراد
جامعه از آموزش یکسان  ،کافی و کاربردی
برخوردار باشند و بتوانند تضادهای موجود
را درک کنند و امکان مشارکت آنان در امر
فرهنگسازی و فرهنگزدایی فراهم باشد.
تغییر ارزشهای یک فرهنگ با تمرکز بر
عدالت آموزشی ،میتواند کارآمدی منابع
انسانی و زمینههای پیشرفت اقتصادی را
تضمین کند .بنظر می رسد توجه بیش از
حد به منابع و ثروتهای طبیعی ،تصور غیر
کمیت و کیفیت نیروی کار ارزان
واقعی از ّ
و شیفتگی نسبت به مزیتهای جغرافیایی
از عوامل مهم فقر و بیعدالتی آموزشی هر
ملت باشد.
وقتی نظام آموزش و پرورش و
سازمانهای وابسته به آن ،در یک چشم
انداز وسیع و کلی مالحظه شوند ،ویژگی
های مهم ساختاری و فرهنگی این نظام
تحلیل پذیر و امکان مقایسه آن با نظام
های آموزشی کشورهای دیگر نیز فراهم
می شود .همچنین نقش نظام آموزشی
و اهمیت سازمان های آن در چارچوب
نظم اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی و
آموزشی جامعه ارزیابی می شود.
نظام آموزش و پرورش نوین ایران
از کودکستان ها ،دبستان ها ،مدارس
راهنمایی ،دبیرستان ها ،دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی تشکیل شده است.
مقدمات ایجاد این نظام از زمان تاسیس
دارالفنون ،در سال ( 1268ه.ق) و وزارت
علوم در سال ( 1272ه.ق) فراهم شد و
بعد از انقالب مشروطیت بتدریج سازمان و
تشکل یافت.
تا زمان مشروطیت و حتی چند دهه
بعد از آن ،مکتب خانه های سنتی ،نهادهای
عمده آموزش و پرورش محسوب می شدند
که به موازات پرورش دینی و خانوادگی،
در مقیاسی محدود ،کارکرد آموزشی و
پرورشی هم داشتند .بر این مکتب خانه ها

نه کنترل و نظارتی از طرف حکومت های
وقت اعمال می شد و نه خود واجد موازین
و ضوابط مد ّون و سازمان یافته بودند.
کودکان از سنین مختلف در آنها خواندن،
نوشتن ،حساب کردن ،خطاطی ،فقه و قرآن
و صرف و نحو عربی یاد می گرفتند .آموزش
هنگامی به انتها می رسید که مکتب دار
تمام دانسته های خود را به شاگردان می
آموخت .اما این آموزش نیز بیشتر برای
مردان جامعه بود نه زنان.
بعد از تعلیمات مکتبی ،خانواده های
طبقات مرفه به وسیله معلمان خصوصی،
زمینه آموزش بیشتر و بهتر فرزندان خود
را فراهم کردند .چنین آموزشی ،غالبا غیر
دینی بود و از طریق تدریس کتب کالسیک
فارسی انجام می گرفت.
پیش از مشروطیت و سال های بعد از
آن ،تعداد معدودی مدارس جدید به وسیله
میسیونرهای مذهبی  ،فرهنگ دوستان و
تحصیل کرده های خارج  ،و بخشی نیز
به وسیله دولت ایجاد شد  .تاسیس این
مدارس که برنامه های آموزشی آنها ،به
اقتضای زمان ارجحیت فراوانی بر مکتب
خانه ها داشت ،تحت تاثیر نفوذ فرهنگ
و تمدن اروپایی صورت گرفت و تالش
فرهنگ دوستان و روزنامه های روشنگر
و ترقی خواه ،در شکل گیری آموزش و
پرورش جدید ،سهم به سزایی داشت.
اغلب این مدارس بدون کمک مالی و
نظارت دولت ،به وسیله افراد و با سرمایه
خصوصی تاسیس شدند .در حدود سال
( 1320ه .ق )،تقریبا  17مدرسه ابتدایی
جدید در تهران و سایر شهرستانها وجود
داشت که آموزش و پرورش فرزندان قلیلی
از شهرنشین ها و خانواده های مرفه را به
عهده داشتند.
بعد از انقالب و صدور فرمان مشروطیت
و تدوین قانون اساسی و متمم آن در سال
های  1324و 1325
(ه .ق) ،زمینه رشد نظام آموزش و
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پرورش فراهم و همزمان مطالبات اجتماعی
برای آموزش و پرورش همه افراد جامعه نیز
فزونی گرفت و تاسیس مدارس با مخارج
دولتی ،ملی و تحصیل ،اجباری شد .به
عالوه ،در این قوانین صریحا قید شده بود
که وزارت فرهنگ( آموزش و پرورش) عهده
دار هزینه مدارس ابتدایی شهر و روستا
خواهد بود و بودجه آن را به موجب قانون،
از طریق اخذ مالیات تامین خواهد کرد.
طبق قانون خطوط اصلی نظام آموزش و
پرورش در چهار اصل مشخص شد:
 .1دولت ،مسئولیت کنترل و اداره تمام
سطوح آموزشی را عهده دار است.
 .2تاسیس مدارس در شهر و روستا بر
عهده دولت است.
 .3استخدام و تربیت معلم و تدوین
و تصویب برنامه های آموزشی از وظایف
دولت است.
 .4آموزش و پرورش ابتدایی اجباری و
رایگان است.
در اوایل سلطنت رضا شاه قدم های
کوچکی نظیر برنامه ریزی تحصیالت
ابتدایی و متوسطه و امتحان نهایی بعد از
هر شش سال تدوین شد .همینطور تاسیس
دانشسراهای مقدماتی و باالخره تاسیس
دانشگاه تهران در سال  1313شمسی
اساس اقدامات آتی را فراهم کرد.
کنترل دولت بر تمامی مدارس و
آموزشگاه های دولتی و خصوصی ،با هدف
اشاعه فرهنگ و ایجاد وحدت ملی صورت
گرفت و در نتیجه ،در این سالها برفرهنگ
باستانی ایران و میراث فرهنگی پیش از
اسالم ،سنت های ایرانی و پاالیش زبان
فارسی از لغات بیگانه ،تاکید شد و در کنار
آن اخذ تمدن غربی مورد توجه قرار گرفت.
آموزش مدرسه ای غالبا به تربیت کارکنان
کشوری و بوروکراتها انجامید و در نتیجه،
اکثریت مردم از آن بی بهره ماندند و عدالت
آموزشی تامین نشد.
آموزش و پرورش هر چه بود ،نقش
مهمی در گزینش و تخصیص افراد به
مقامات و مشاغل اجتماعی ایفا می کرد.
نحوه عملکرد افراد در مدارس ،دانشگاه
ها ،طول مدت تحصیل و رشته تحصیلی،
در تعیین شغل ،درآمد و منزلت اجتماعی
آینده آنان تاثیر بسزایی داشت .پس سهم
مهمی در تحرک اجتماعی عده ای و تشویق
دیگران برای پیمودن راه آنان ایفا کرد و
قادر بود در نقش محافظه کارانه خود ،از
طریق گزینش و تخصیص ،سلسله مراتب
اجتماعی را در نسل های متوالی بازآفرینی

کند اما نه برای همه اقشار اجتماعی.
امروز ،کارکرد گزینش و تخصیص ،در
واقع ،بین نظام های آموزشی ،سیاسی
و اقتصادی هماهنگی بوجود می آورد.
مدارس به منزله نهادهای محافظت و
نگهداری ،کودکان و نوجوانان را هفته ای
پنج یا شش روز و ساالنه نه ماه ،از کوچه و
خیابان دور کرده و در محیطی کنترل شده
سرپرستی و نگهداری می کنند .این هدف
با توجه به آسیب های گسترده اجتماعی،
هدف اصلی آموزش و پرورش درزمان
حاضرتلقی می شود.
طریق دیگری که آموزش و پرورش
رسمی ،نظم و کنترل اجتماعی را پیش
می برد ،جذب و همگون سازی گروه
های اجتماعی ،تحت تاثیر آرمانها و ارزش
های مشترک است .به ویژه به خاطر تکثر
قومیتی در ایران  ،مدارس از طریق ترویج
زبان ،ارزشها و موازین اخالقی مشترک و
احترام به نظام اقتصادی و سیاسی میتوانند
به عنوان عامل پرورش شهروندان به ویژه از
منظر سیاسی و همگون سازی عمل کنند
و وسیله مهم تبدیل یک جامعه نا متجانس
به جامعه ای یگانه و یکپارچه از طریق
توسعه و تقویت فرهنگ و هویت مشترک
باشند .این هدف نیز نمی تواند صرفا جنبه
اقتصادی برای فرد داشته باشد.
آیا در چنین نظام آموزشی و پرورشی
 ،همه افراد به طور یکسان شانس حضور
در پایگاه های خاص اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی و بهره مندی از آن را دارند؟
بنظر می رسد با قاطعیت نمی توان به این
پرسش پاسخ مثبت داد.
نگاهی بیندازیم به انواع کارکرد آموزش
و پرورش و نحوه کاربرد آن در جوامع
امروزی:
 آموزش و پرورش باید بتواند بینثبات و تغییر جامعه تعادل ایجاد کند،
یعنی ضمن بازآفرینی فرهنگی ،موجبات
تغییر متناسب با شرایط و نیازهای جامعه
را بوجود آورد.
 آموزش و پرورش رسمی ،نگرشها،ارزشها ،سازگاری های ذهنی ،رفتارها ،و
مهارت هایی در فرد ایجاد می کند که شاید
در محیط های اجتماعی دیگر و متفاوت با
مدارس ،انجام پذیر نباشد .مدرسه را غالبا
به عنوان جایگاه گذر از یک دنیای شخصی
به دنیای غیر شخصی تلقی می کنند .در
آنجاست که فرد ،عادات جدید ،مثل وقت
شناسی،توجه به نظم و ترتیب ،رعایت
حقوق دیگران ،مسئولیت پذیری ،رفتار

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 35تیر ماه 1398

محترمانه و سایر آداب اجتماعی و فرهنگی
ارزشمند برای جامعه را فرا می گیرد.
 آموزش و پرورش ،غالبا برای تحکیمو تثبیت وضع موجود جامعه بکار برده می
شود ،در عین حال می تواند منشا تغییرات
اجتماعی باشد .هر جامعه ،دستخوش تغییر
و دگرگونی است .در اغلب جوامع ،تغییر
و پیشرفت را با هم مرتبط می دانند .از
آموزش و پرورش انتظار می رود که جامعه
را درنیل به پیشرفت یاری رساند.
 جامعه سنتی گرایش به گذشته داردو بر جفظ میراث فرهنگی تاکید می کند.
در مقابل ،جامعه پیشرفته به تغییر ارزشها،
تولید فرهنگ و انطباق آنها با نیازها و
شرایط اجتماعی جدید،عالقمند است .در
این جوامع ،از موسسات آموزشی ،بر ای
نوآوری،دانش آفرینی و ایجاد تغییر آگاهانه
استفاده می شود .مفهوم پیشرفت این باور
را تقویت می کند که تغییر و ترقی مالزم
یکدیگرند و این انتظار بوجود می آید که
نظام های آموزشی در این زمینه ماموریت
مهمی بعهده دارند.
 کارکرد دیگر آموزش و پرورش دراین زمینه ،اشاعه باورهای علمی به جای
باورهای سنتی است .علم بر اصول آموزش،
عینیت و ارزیابی انتقادی استوار و مستلزم
طرح پرسش و آزمون مداوم است .این
جهت گیری ها می تواند باورها و ارزش
های سنتی را تضعیف و روند تغییرات
اجتماعی را تسریع کند.
 گسترش آموزش و پرورش و اهمیتدانش فنی و تخصصی در دوره های
بازسازی و توسعه جامعه ،می تواند به
پیدایی نخبگان جدید و در نتیجه به تحول
در سلسله مراتب قدرت و منزلت منجر
شود .چون در این شرایط ،احراز مشاغل
و مقام های اجتماعی ،مستلزم دانش و
تخصص فنی و حرفه ای است ،از این رو ،با
احراز این مشاغل ،افراد از منزلت اجتماعی
و اقتصادی باالتری برخوردار می شوند ،هر
چند که ممکن است خاستگاه اجتماعی
پایینی داشته باشند.

ادامه دارد . . .
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نقش فرهنگ بر دیپلماسی عمومی

 -6سرانجام در یک سطح کلی تر ،یکی
از مهمترین وظایف دیپلماسی ،تدوین،
تنظیم و اصالح مجموعه گسترده ای از
قواعد بین المللی هنجاری و سامان بخشی
است که سبب ایجاد نوعی ساختار در نظام
بین المللی می شود.

سیاست خارجی که قب ً
ال امری مختص به
دربار یا دولت و یا حداکثر مجلس بود ،به
سطح رسانه ها کشیده شده و گفتگو درباره
آن از اتاق های در بسته به مجامع عمومی
از جمله رسانه ها منتقل شده است.
دومین ویژگی ،توسعه فعالیت
دیپلماتیک به حوزه های فرهنگی و
آموزشی است .اگرچه دیپلماسی قب ً
ال به دو
حوزه سیاست و اقتصاد محدود می شد اما
در قرن بیستم فرهنگ و رسانه جایگاه ویژه
ایی در آن بدست آوردند.
سومین ویژگی ،تکثر کانال های غیر
رسمی برای تماس میان دولت ها و ملت
هاست .در واقع کشف مسیرهای جدید
برای تاثیرگذاری بیشتربر ملل مختلف از
سوی دولت ها.

اهداف دیپلماسی
تئوری های مربوط به دیپلماسی
همگی بر این مهم اشتراک نظر دارند که
هدف دیپلماسی ،نزدیکی ملل به یکدیگر
و برقراری صلح و آرامش بین المللی است.
دیپلماسی درصدد است تا ضمن ایجاد
ارتباط دوستانه میان کشورها ،امکانات
مادی و معنوی آنها را در تداوم و اغناء این
ارتباط مصروف بدارد.

(بخش اول)

چکیده
قرن بیست و یکم پیکره سیاست را در
میان بازیگران روابط بین الملل تغییر داده
است .با این وجود بنظر می رسد که جهان
امروز نمی تواند از دیپلماسی مجزا باشد .در
حال حاضردیپلماسی به سه شکل برجسته می
شود :در مفهوم سنتی آن به عنوان جوهر ،هدف،
نگرش و نوع روابط یک دولت با دیگر دولت ها
و با هدف تاثیر گذاری بر آنها .به این دیپلماسی،
دیپلماسی رسمی گفته میشود که فقط در میان
مقامات رسمی جریان دارد و هدف آن همانگونه
که گفته شد،تاثیر گذاری یکسویه یک دولت بر
دولت دیگر و یا در نهایت تاثیرگذاری متقابل
است(دیپلماسی دولت -دولت) .گونه دیگری
از دیپلماسی که امروزه باب شده ،دیپلماسی
عمومی است که هدف آن تاثیر گذاری دولتها
بر مردم کشور هدف است(دیپلماسی دولت –
مردم) و از آنجا که در این دیپلماسی از عنصر
فرهنگ در سطح باالیی استفاده میشود ،به آن
دیپلماسی فرهنگی هم می گویند .به عبارت
دیگر دیپلماسی فرهنگی زیر مجموعه یا بخشی
از دیپلماسی عمومی است که با بکارگیری
فرهنگ به عنوان مبنای قدرت نرم ،سعی دارد
از بستر عوامل فرهنگی به تعامل با دیگران
بپردازد .سومین شکل از دیپلماسی رایج ،سایبر
دیپلماسی نام دارد که دیپلماسی مردم -مردم
نیز خوانده میشود و بر اساس آن مردم از طریق
شبکه های اطالعاتی و ارتباطاتی با یکدیگر
پیوند میخورند و این امر به ترویج صلح در
جهان کمک میکند .در این مقاله پرسش اصلی
از این قرار است که دیپلماسی عمومی چیست و
فرهنگ چه جایگاهی در آن دارد؟برای پاسخ به
این سئوال فرض بر این است که جوهره اصلی
دیپلماسی عمومی فرهنگ است و زمانی اهداف
این شیوه از دیپلماسی تحقق می یابد که از آن
به نحو بایسته و شایسته استفاده شود.
کلیدواژه ها :دیپلماسی ،دیپلماسی عمومی،
فرهنگ ،دیپلماسی فرهنگی
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مقدمه
اگر بخواهیم تعریفی کوتاه ودر عین حال
گویا از دیپلماسی ارائه دهیم« :دیپلماسی،
عبارت است از فن اداره سیاست خارجی و
یا تنظیم روابط بین الملل و نیز حل و فصل
اختالفات بین المللی از طریق مسالمت
آمیز».
واژه دیپلماسی در حوزه های مختلف
علوم سیاسی و روابط بین الملل معانی
مختلفی دارد و براساس دیدگاه ها و ابعاد
گوناگونی تعریف شده است« .آالدپوش»
و «توتونچیان» در کتاب «دیپلمات و
دیپلماسی» ضمن ارائه  46تعریف از این
واژه ،از جمله تعاریفی چون «سیاست
خارجی»« ،فن ارتباط با دیگر کشورها»
و بسیاری از موارد دیگر ،معتقدند که هر
یک از این تعاریف ،بیانگر جنبه ای از
دیپلماسی است اما تعریف فرهنگ روابط
بین الملل «النگمن» ،یعنی «عمل هدایت
روابط میان دولت ها از طریق نمایندگان
رسمی» را بیشتر می پذیرند( .آالدپوش و
توتونچیان)1372،
«هانس مورگنتا» دیپلماسی را هنر
مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به
موثرترین شکل با ویژگی ها و شرایطی می
داند که مستقیماً به منافع ملی مربوط می
شوند.
از نظراو چهار وظیفه اساسی دیپلماسی
عبارتند از:
 -1تعیین اهداف با توجه به قدرتی که
به طور بالفعل و بالقوه در اختیار دارد.
 -2برآورد کردن اهداف سایر دولت ها و
قدرت بالفعل و بالقوه آنها
 -3تعیین میزان سازگاری اهداف
مختلف
 -4بکارگیری ابزار مناسب برای
دستیابی به اهداف مورد نظر
ویژگی های اصلی دیپلماسی را نیز
می توان در سه عنوان خالصه کرد:
ویژگی اول ،گسترش روزافزون
گفتگوهای چند جانبه عمومی در مورد
سیاست خارجی است .به این معنی که

وظایف دیپلماسی
«رونالد پیتر بارستون» وظیفه دیپلماسی
را به شش قسمت کلی تقسیم کرده است:
 -1مهمترین وظیفه ،ایفای نقش
نمایندگی است که شامل ارائه استوارنامه
ها ،تشریفات و حضور در محافل دیپلماتیک،
مذاکرات و تعریف و تفسیر سیاست های
خارجی و داخلی حکومت پذیرنده است.
 -2وظیفه بعدی که با وظیفه نخست نیز
مرتبط است ایفای نقش به منزله یک پست
مراقبتی است؛ یعنی تعیین مسائل اساسی
و رویدادهای عمده در کشور پذیرنده و
تعبیر و تفسیر پیامدهای آن برای حکومت
فرستنده.
 -3پایه گذاری یا زمینه سازی برای
سیاست ها یا ابتکارات جدید
 -4کاهش مناسبات دو یا چند جانبه،
کشمکش بین چند کشور و تسهیل در
روابط
 -5حفظ نظم و مدیریت تغییرات
منظم  ،که خود تعمیمی از کارکرد قبلی
است« .آدام واتسون» می گوید« :وظیفه
اصلی دیپلماسی صرفاً اداره نظم نیست
بلکه مدیریت بر تحوالت و حفظ نظم در
بحبوحه تحوالت ،از طریق نوعی جریان
مستمر مجاب سازی است».
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اشکال دیپلماسی در محیط بین
المللی
بطور کلی تاریخ روابط دیپلماتیک را به
سه دوره تقسیم می کنند:
 -1دوره قدیم (تا سال .)1815
 -2دوره کالسیک (از  1815تا جنگ
جهانی اول .)1918
 -3دوره نوین.
دیپلماسی عمومی
به طور کلی دیپلماسی ،به دو دسته
سنتی و عمومی تقسیم می شود .دیپلماسی
عمومی در فرهنگ واژگان اصطالحات
روابط بین الملل که در سال  1985توسط
وزارت خارجه آمریکا منتشر شد ،این چنین
تعریف شده است« :دیپلماسی عمومی به
برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد
که هدف از آنها اطالع رسانی و یا تحت
تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای
دیگر است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن،
تصاویر متحرک ،مبادالت فرهنگی ،رادیو و
تلویزیون و [اینترنت] است».
تفاوت دیپلماسی عمومی با دیپلماسی
سنتی در این است که دیپلماسی عمومی نه
فقط با دولت ها بلکه از ابتدا با مردم ،افراد
و سازمان های غیر دولتی سر و کار دارد
و فعالیت های آن محدود به نظرات دولت
نیست ،بلکه عالو بر آن نظرات سازمان های
خصوصی و افراد نیز مد نظر قرار می گیرند.
در نگاهی دیگر دو گونه دیپلماسی
قابل بازشناسی است:
نخست ،دیپلماسی فرهنگی که مبتنی
بر رویکرد ارتباطات بین فرهنگی است

و دوم دیپلماسی ارتباطی که مبتنی بر
رویکرد ارتباطات بین المللی است.
پیشینه تاریخی دیپلماسی فرهنگی
اگرچه سابقة بکارگیری قدرت نرم در
جوامع انسانی و روابط آنها به درازای تاریخ
تمدن بشری است ،اما بهعنوان یک نظریه
درحوزه جامعهشناسی سیاسی ،برای اولینبار
در سال  ١٩٩٠میالدی توسط جوزف نای،
استاد دانشگاه هاروارد مطرح شد و سپس
در سال  ٢٠٠٤در کتاب «قدرت نرم؛ راه
موفقیت در سیاستهای جهانی» از سوی
وی بطور مبسوط ،تدوین و ارائه شد .با
شکلگیری ،پردازش و گسترش ابعاد مختلف
این نظریه،بتدریج عباراتی چون جنگ نرم،
تهدید نرم ،تهاجم فرهنگی و امثال آن به
این گفتمان اضافه شدند که اشاره به رقابت
و یا چالش و درگیری میان کشورها ،نه
در حوزه سختافزاری و تسلیحات نظامی،
بلکه در گستره تأثیرگذاری فرهنگی دارند؛
و ابزارهای آن انواع رسانهها  ،نرمافزارها و
تبلیغات و سردمداران این پیکار جهانی
نیز ارباب رسانه ،هنرمندان ،طراحان مد و
لباس ،فعاالن فضای مجازی ،ورزشکاران،
نویسندگان و تمامی افراد و گروههای مرجع،
محبوب و تأثیرگذار هستند .شتاب روزافزون
توجه به قدرت نرم بگونهای است که امروزه
تمامی قدرتهای جهانی و منطقهای با
برنامهریزی و سرمایهگذاری کالن بر روی
این استراتژی ،در تالش هستند که ضمن
شناسایی ،ارتقاء ،بارورسازی و روزآمد کردن
ظرفیتهای ملی خود دراینزمینه ،آنها را
تبدیل به ابزارها و فرصتهای بالفعل برای
تأمین و توسعه منافع ملی و افزایش قدرت
ملی خود در سطوح منطقهای و جهانی
کنند.
در چنین بستری است که مفاهیمی
چون «دیپلماسی عمومی» و «دیپلماسی
فرهنگی» بهشکلی ممتاز جلوه میکنند.
دیپلماسی فرهنگی را میتوان تالش
هدفمند و نظامیافته برای تأثیرگذاری بر
اندیشهها ،برداشتها ،انگارهها ،ارزشها،
باورها و سبک زندگی سایر ملتها ازطریق
ترویج فرهنگ و تمدن خود با هدف تأمین
و توسعه اهداف و منافع ملی دانست .بدیهی
است که زبان دیپلماسی فرهنگی مبتنیبر
اقناع است و مخاطبان آن نیز گروههای
مختلف انسانی در سراسر جهان هستند؛ لذا
کارگزاران این مهم باید کسانی باشند که
ضمن برخورداری از دانش کافی و مبسوط
درمورد زوایای فرهنگ و تمدن کشور خود،
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به زبان و فرهنگ مخاطبان و همچنین
فنون و مهارتهای دیپلماسی مبتنیبر
احترام متقابل و افزون بر آنها ابزارهای نوین
برقراری روابط انسانی ،کام ً
ال آشنا و مسلط
باشند.
دیپلماسی فرهنگی چیست؟
روابط فرهنگی در واقع ،تمامی مبادالت
فرهنگی و هنری را دربرمی گیرد که
از گذشته دور در میان ملل مرسوم بوده
است .نکته محوری در روابط فرهنگی این
است که در آن ،طرفین غالباً نه به دنبال
تأثیرگذاری بر هم ،بلکه درصدد شناخت هم
هستند .روابط فرهنگی به گستره وسیعی از
ارتباطات و تبادالت فرهنگی میان ملتها
مربوط میشود که از مجاری و نهادهای
گوناگون غیردولتی صورت میپذیرد و در
عصر ارتباطات و اطالعات ،ابعاد جدیدی به
خود گرفته است)1986 ,Mitcheall( .
دیپلماسی فرهنگی بهعنوان رکن اصلی
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در روابط
بین کشورها مورد توجه است .جهانیشدن
نیز عاملی کلیدی برای تمرین دیپلماسی
است .پروسه جهانی شدن بویژه در بُعد
فرهنگی خود ،میتواند فرصتهایی برای
این دیپلماسی در فضای جهانی ایجاد کند.
این مقاله در صدد شناخت تأثیر جهانی
شدن بر رهیافت دیپلماسی فرهنگی است و
با تأکید بر «نظریه صلحسازی» ،فرصتهای
جهانیشدن برای دیپلماسی فرهنگی را
تبیین میکند .نتایج حاصله نشان میدهد
فرهنگ ،جهانیشدن و روابط بینالملل،
بطور فزایندهای به هم وابسته میشوند،
چرا که تسلط بر این موارد ،کشورها را برای
قدرتمندشدن و تأثیر بر همکاری ،صلح و
همبستگی توانمند میسازد و این مهم با
اتخاذ دیپلماسی فرهنگی در جریان روابط
بین آنها محقق خواهد شد.
دیپلماسی فرهنگی فرایند موثری است
که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون
عرضه می شود و خصوصیات فرهنگی
منحصر به فرد ملتها در سطوح دو جانبه و
چند جانبه ترویج می یابند.

ادامه دارد . . .
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آل بویه و اقتدار مکتب شیعه
(بخش پایانی)

مقدمه
تاريخ تشيع در ادوار مختلف با
فراز و نشيبهاي فراوان مواجه بوده
است .مقاطعي در افول وحضیض و
دورههایی نيز در اوج و عزت بوده
است  .به طور طبيعي وجود دولتهاي
شيعي در اوجگیری مذهب شيعه
نقشي انکارناپذير داشته به نحوی
که رشد و تعالي علمي و اجتماعي
مذهب تشيع در برخي ادوار نتيجه
وجود دولتهاي مقتدر شيعي بوده
است .ظهور آل بويه و به قدرت
رسيدن آنها در جهان اسالم را مي
توان از جمله مقاطع اوج تشيع
دانست.

18

خدمات آل بويه
آل بويه افزون بر احیاء برخي شعائر
شيعي ،خدمات اجتماعي ارزنده اي نيز
براي جامعه اسالمي آن زمان انجام دادند
که به برخي از آنها اشاره می شود:
 .1عضد الدوله به عنوان امير و سرداري
توانمند به خوبي مي دانست که اداره يک
کشور اسالمي و ايجاد رفاه و آسايش کامل
براي مردم ،نيازمند برقراري امنيت است .بر
اين اساس هنگام ورود به بغداد متوجه شد
که راهزنان امنيت راه هاي منتهي به آن
شهر را از بين برده اند .از اين رو به لشکريان
خود مأموريت داد تا دزدان آن مناطق را
دستگير کرده يا از بين بيرند .يکي ديگر
از تدابير امنيتي عضد الدوله گروگان گيري
سران قبايل غارتگر بود .وي تني چند از
سران قبايل را روانه زندان کرد و هر چند
وقت يکبار ،گروگان ها را با عده اي ديگر از
آنها جايگزين میکرد.
 .2عضدالدوله به منظور ايجاد امنيت
و کنترل رفت و آمد اتباع خارجي دستور
داد تا نگهبانان مسافران بدون گذرنامه را،
بازداشت کنند .و در سايه چنين تدابيري ،
امنيت نسبي در بغداد حاکم شد.
 .3ساختن استراحتگاه و پاسگاه هاي
بین راهی به منظور آسايش مسافران و
رهگذران؛
 .4مقرر کردن کمک هزینه ماهيانه براي
افراد بي بضاعت و تنگدست و در این زمینه
بين مسلمان و غير مسلمان تفاوتی قائل
نمیشد
 .5ساختن بازارها و مساجد متعدد؛
 .6ساخت بيمارستان عضدي در بغداد.
وی در احداث اين بنا تالش فراواني کرد و
تمام امکانات پزشکي و داروهاي مورد نياز
آن را از شهرهاي ديگر به بغداد منتقل کرد.
 .7احداث بيمارستان اصفهان
 .8احداث ساختماني به نام دار الشفاء يا
دار المجانين (تيمارستان) در بغداد( .همان)

نحوه برخورد با تنش هاي مذهبي
عضد الدوله با مشاهده فتنه هاي مداوم
ميان شيعه و سني اقداماتی برای رفع آن
انجام داد .برخي از آنها عبارتند از:
الف .جلوگيري از داستان سرايي و قصه
گويي در مساجد و معابر عمومي؛
ب .متوقف کردن موقت جشن عيد غدير
که باعث حساسيت اهل سنت بود؛
ج .بنيان گذاشتن سازمان اطالعات و
جاسوسي؛
 .4تعیین پيک هاي خبر رساني که
باید اخبار بين شيراز و بغداد را هفت روزه
منتقل مي کردند( .آل بویه حامیان فرهنگ
تشیع ،ص )60

خدمات علمي آل بویه
در دولت عضد الدوله اقشار فرهنگي و
علمي جايگاهي ممتاز داشتند و به طور
کلي دانشمندان ( به ويژه دانشمنداني که
تخصص آنان کاربردی بود) مورد تشويق
قرار مي گرفتند .آل بويه وزيراني همچون
ابن االحمه و صاحب بن عباد دو تن از
مشهور ترين دانشمندان علوم عربي (مثل
نحو و  )......را در خالفت خود داشتند ضمن
آنکه گروه برجسته اي از شاعران عرب در
دربار آنها حضور داشتند.
مرحوم شيخ مفيد در دولت آل بويه ،با
عظمت و کرامت بود و عضد الدوله بارها به
زيارت وي رفت و شيخ صدوق که با دعوت
رکن الدوله به ري آمد .سيد رضي ـ يکي
از بزرگ ترين دانشمندان شيعي آن زمان ـ
به فرمان بهاء الدوله ديلمي به عنوان نقيب
علويان عراق و قاضي القضات حکومت آل
بويه منصوب شد .همچنين مي توان از
علماي برجسته اي چون سيد مرتضي،
شيخ طوسي و ابن جنيد اسکافي نام برد که
با دولت آل بويه همکاري داشتند( .آل بویه
حامیان فرهنگ تشیع ،ص )104

به جز علماي علوم ديني ،استخري
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جغرافيدان ،ابوالوفاي بوزجاني رياضي دان،
النسوي که اعداد هندي را رايج کرد ،يماني
فخر الدوله که يک رصد خانه براي آنان در
بغداد ساخت و باالخره پزشکان برجسته اي
چون المجوسي هم مورد حمايت آل بويه
بودند.
کتابخانه هاي شيراز ،ري و اصفهان نيز
که به وسيله دولتمردان آل بويه بنا شدند،
تحسين جهانيان را برانگيختند .مشهور
است که ابن سينا نزد شمس الدوله جايگاه
و مقامي عالي ،در حد يک وزير داشت( .آل

بویه  ،کلود کاهن  ،ص )35

دالیل افول آل بويه
با گذري کوتاه بر تاريخ آل بويه مي توان
چند عامل را در افول آنها موثر دانست :
 .1اختالفات خانوادگی
از بين رفتن روح اطاعت از پيشگامان
 ،گسستن زنجير هاي اتحاد ميان سران و
زمامداران و نابود شدن وحدت خانوادگي
ميان دولتمردان از مهمترين عوامل زوال
این خاندان بشمار میروند .در سال هاي
پاياني حکومت عضد الدوله ،جرقه هايي از
اين گونه مسايل در ميان زمامداران بويه اي
زده شد؛ ولي عضد الدوله با کياست و آينده
نگري آنها را برطرف کرد.
پس از فوت او برخي از حاکمان و
فرمانروايان مناطق مختلف ايران و عراق که
ارتباط خانوادگي و نسبت فاميلي با يکديگر
داشتند ،بر خالف روحيه پيشينيان ،راه
خود مختاري و دستاندازي به مناطق
تحت نفوذ ديگران را پيش گرفتند ،اين
گونه توسعه طلبي ها موجب شد تا درگيري
هاي کوچک و بزرگ و قتل و غارت رخ
دهد و بتدريخ جنگ هاي داخلي به اوج
خود رسيدند .دشمناني که در آن سوي
مرزها منتظر چنين روزي بودند ،موقعيت
را مناسب ديده و فعاليت هاي تخریبی خود
را آغاز کردند (آل بویه حامیان فرهنگ تشیع،
ص )152

 .2نابسامانی اقتصادی
برخي از فرمانروايان دولت آل بويه
بر اثر سوء مديريت موجب کاهش ذخاير
مالي دربار شدند .سپاهيان حکومت که از
مهمترين اقشار دولتي بشمار میرفتند ،به
دليل تنگدستي و اوضاع نابسامان اقتصادي
گاهي دست به شورش مي زدند .فخر الدوله

که پس از مرگ پدر در سن چهار سالگي به
حکومت ري رسيده و به کمک مادرش به
کشورداري مشغول شده بود ،نتوانست سپاه
خود را از نظر مالي تأمين کند .لشکريان
هر روز براي دريافت پول بيشتر او را تحت
فشار و مورد آزار قرار مي دادند .نياز مالي
آنان باعث شد که وی براي رهايي از فشار
به يکي از دشمنان خارجي متوسل شود.
سلطان محمود غزنوي که وضع را چنين
ديد ،از تقاضاي او سوء استفاده و در سال
 420هجری قمری به ري حمله کرد و به
حکومت آل بويه در آن منطقه که روزگاري
مهد عظمت و قدرت خاندان بویه بود،
خاتمه داد ( .همان ،ص ) 154
 .3اختالفات مذهبی
يکي از بحران هاي ريشه دار و پر دامنه
در بغداد ،اختالفات مذهبي ميان شيعيان و
مخالفان آنان بود .بغداد از يک سو مرکز و
پايتخت خالفت عباسيان و از سوي ديگر
مرکز مذهبي سنیهای متعصب بود .به
همين دليل انتظار کوچکترين حرکتي
از تشيع نمي رفت چه بسا هر فعاليتي
از شيعيان ضعف و زبوني اهل سنت را
به تصوير مي کشيد .ظهور دولت شيعي
آل بويه  ،تصرف مرکز خالفت عباسيان
و آزادي هاي سياسي و مذهبي شيعيان
موجب افزایش و شدت اين تنش ها شد
و در بسياري از مواقع وزرا و دولتمردان
عباسي خود موجب شعله ور شدن آتش
اختالفات مذهبي بودند .البته نبايد از نظر
دور داشت که سياست هاي نابخردانه برخي
از حاکمان هم در ايجاد يا گسترش بحرانها
بي تأثير نبود( .همان  .ص )156
 .4نظامیان آل بویه
ارتش آل بويه به جاي مواجب نقدي،
اقطاع(واگذاری زمین به نظامیان) دريافت
میکرد ،ولي این وضعیت راضيکننده نبود
زیرا همانند ارتش سلسله هاي قبل از آن،
خود را سنگ بناي کل نظام ميدانستند.
هسته اصلي ديلمي در ارتش آل بويه ،براي
دراز مدت کافي به نظر نمي رسيد .بنابراين،
آل بويه حتي پيش از فتح بغداد ،همانند
مرداويج لشگر بردگان ترک را به ارتش
خود افزودند که براي هر ارتش اسالمي
در شرق ضروري بنظر مي رسيد .ترکان در
برابر ديلميان ،هنگامي که از اصول تخطي
مي کردند بکار مي رفتند و برعکس اين
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امر نيز صادق بود .مهمتر از همه ترکان
عمدتاً سواره نظام بودند ،اما ديلميان که
زادگاهشان در کوه و جنگل بود ،پياده نظام
بودند .بتدريج کردها و اقوام دیگر نيز در
ارتش استخدام شدند .عالوه بر رقابت ميان
گروه هاي قومي گوناگون اين واقعيت نيز
وجود داشت که حداقل در آغاز حکومت
آل بويه ،ترکاني که جايگزين ديلميان
شدند ،سني بودند .رفته رفته سربازگيري از
ميان نيرو هاي ديلمي کاهش يافت تا آنجا
که آخرين ارتش آل بويه را فقط سربازان
ترک تشکيل مي دادند ( .آل بویه  ،کلود کاهن
 ،ص  ) 36و به اين ترتيب آل بويه به پايان
خود نزديک شد.
سخن آخر
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت :
 .1سران آل بويه از اقوام منطقه ديلم
بودند که با ورود به ارتش ،لياقت زیادی از
خود نشان داده و به پیروزیهای فراواني
نائل شدند؛
 .2علي ،حسن و احمد بن بويه سه
برادري بودند که با همکاري يکديگر دولت
آل بويه را در بغداد تشکيل دادند؛
 .3آل بويه خدمات امنيتي ،رفاهي و
علمي فراواني برای رشد جامعه در زمان
خود انجام دادند؛
 .4آل بويه در زنده کردن شعائر شيعي
نقش به سزايي داشتند؛
 .5بزرگان ديني آن دوران همچون
شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،سيدرضي ،سيد
مرتضي و  ...در دولت آل بويه جايگاهي
رفيع داشتند؛
 .6اقتدار دولت آل بويه چندان دوام
نياورد و به دليل جاه طلبي لشگريان ،اوضاع
نابسامان اقتصادي و  ...اين دولت منقرض
شد.

گرد آوری :پرتال گروه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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امنیت روانی

از جمله نیازهای اساسی بشر که در
بیشتر نظریه های روان شناسی و نیز
پژوهش های مرتبط با خصوصیات انسان،
مشاهده میشود ،نیازبه امنیت است.
امنیت به معنی آزادی نسبی از خطر
عبارت است از -1 :آسایش خاطر ناشی از
اطمینان شخص به ارضای نیازمندی ها و
خواهش های خود -2 .اطمینان از این که
هیچ کس او را تهدید نمی کند .به عبارت
دیگر امنیت:
الف -حالتی است که در آن ،ارضای
احتیاجات و خواسته های شخصی صورت
می گیرد.
ب -احساس ارزش شخصی ،اطمینان
خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش از طرف
گروه ایجاد میشود .برخالف احساس
امنیت ،ناامنی وضع یا حالتی است که
درآن آسایش خاطر و امنیت شخصی،
مورد تهدید قرار میگیرد.
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در واقع ناامنی ،احساس بی یار و یاوری،
بیچارگی ،عدم محافظت و ناشایستگی
در مقابل شرایط اضطرابآور است ،که
شخص به علت ناتوانی در تصمیم گیری و
شک و تردید در مورد هدفها ،ایده آلها،
استعدادهای شخصی ،و روابط با افراد دیگر
با آن مواجه میشود .امنیت عاطفی ،نیز
احساسی است که در آن فرد از ارضای
نیازهای عاطفی خود ،به ویژه ارضای نیاز
محبوب بودن ،اطمینان دارد.
نابهنجاری های روانی و رفتاری در انسان
هنگامی شروع می شود که احساس ناامنی
بر فرد حاکم شود .این احساس ،به اشکال
مختلف بر مناسبات فرد با خود و سایرین
و همچنین نحوه گذران زندگی او تأثیر
می گذارد .احساس ناامنی می تواند فرد را
درمعرض فشار و تنش قرار دهد و مسائل
و مشکالتی ایجاد کند و حتی پیامدهای
منفی در بهداشت روانی فردی و ارتباطات
اجتماعی او بوجود آورد .این احساس می
تواند در جنبه های مختلف زندگی شغلی،
تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی نمود پیدا
کند و با متغیرهای سن ،جنس ،دین ،تأهل،
شغل ،رشته تحصیلی ،شدت یا کاهش یابد.
احساس ناامنی در دوره های مختلف سنی
مشاهده میشود.
همانگونه که پیشتر گفته شد ،احساس
امنیت برای سالمت جسمی و روانی انسان
الزم و ضروری است ،و حالت ناامنی مداوم،
شخص را در حال بهم ریختگی جسمی و
روانی قرار می دهد و در صورت تداوم فرد
را جسم ٌا و روح ٌا بیمار میکند .زیرا بدن
انسان قدرت تحمل تنش دائمی را ندارد.
تأثیر احساس ناامنی بر انسان به شکل
تنش  ،برانگیختگی و عدم تعادل مشاهده
میشود .نگرانی ،ترس ،وحشت و اضطراب،
خشم و عصبانیت ،جملگی از پیامدهای این
احساس منفی است .فردی که نیازهای
ایمنی او ارضا شده باشد ،همواره احساساتی
نظیر دوستی و عشق ،تعلق ،آسودگی و
راحتی ،پذیرش خود و دیگران ،عزت نفس،
قدرت ،دلگرمی ،ثبات هیجانی ،خوشنودی،
مهربانی ،همدلی ،فقدان تمایالت روان
رنجوری و روان پریشی را تجربه میکند.

«مزلو» در هرم سلسله مراتب نیازها به این
موضوع پرداخته است .او معتقد است ابتدا
باید نیازهای سطوح پایین هرم ارضا شوند
تا نوبت به نیازهای باالتر برسد .وی تاکید
میکند که «نیازها» حاصل کاستیهای
زندگی شخصی است و رفتارهای فرد در
جهت رفع این این نیازها شکل میگیرند.
بر این اساس زمانی که نیازهای
فیزیولوژیک و جسمانی بطور نسبی ارضا
شدند ،بخشی از نیازهای تازه پدیدار
میشوند که می توان آنها را به عنوان
نیازهای ایمنی طبقه بندی کرد شامل
:امنیت ،ثبات ،وابستگی ،اتکاء ،حمایت،
رهایی از ترس و اضطراب و آشفتگی ،نیاز به
سازمان ،نظم ،قانون ،محدودیت ،و اطمینان
به نیروی پشتیبان یا داشتن حامی مقتدر.
این نیازها نیز می توانند مانند نیازهای
جسمانی بر ارگانیسم مسلط شوند .آنها
میتوانند به عنوان عوامل شکلدهنده رفتار،
همه قابلیتهای ارگانیسم را به خدمت
خود فرا خوانند .در این صورت می توان
ارگانیسم را به صورت ماشینی تصور کرد
که کارش جستجوی امنیت است .از طرف
دیگر میتوان گفت که عواملی مانند هوش و
دیگر قابلیت ها ،ابزارهای اصلی این جستجو
هستند .این نیاز مسلط نه تنها تعیین کننده
فلسفه و دیدگاه زمان حال فرد یا شخص
است ،بلکه ارزش ها و نوع نگاه آینده او را
نیز تعیین می کند .در چنین شرایطی می
توان گفت که انسان تنها به خاطر امنیت
زندگی می کند.
هنگامی که نیازهای ایمنی ارضا شوند،
ارگانیسم در جستجوی محبت ،استقالل،
احترام به خود و غیره آزاد می شود ،ارضای
نیازهای ایمنی ،یک احساس ذهنی به
دنبال دارد که به موجب آن انسان احساس
جسارت و شجاعت بیشتری می کند .به هر
تقدیر ،نگرانی ،ترس ،وحشت و اضطراب،
تنش ،عصبیت ،و از کوره در رفتن ها،
همگی پی آمدهای ناکام ماندن ازنیازهای
ایمنی اند .مشاهدات کلینیکی به روشنی
نشان می دهد که اثرات متناظر ارضای
نیازهای ایمنی ،فقدان اضطراب ،فقدان
عصبیت ،آرامش و اطمینان به خود است.
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روشن است  ،میان فردی که احساس ایمنی
می کند و کسی که عمرش را در ناامنی و
اضطراب میگذراند ،تفاوت منش و دیدگاه
وجود دارد .حاصل ارضای نیازهای ایمنی،
احساس آسودگی و تمدد اعصاب است .با
این همه ارضای نیازهای ایمنی هیچگاه
باعث تجربیاتی مانند وجد و شادی بسیار و
یا وقار ،درک زیاد و نجابت نمیشود.
با مشاهده اطفال و کودکان که ارضای
نیازهای ایمنی در آنان بسیار سادهتر و
سریعتر از بزرگساالن صورت میگیرد ،می
توان به درک نیازهای ایمنی در بزرگساالن
دست یافت .یکی از آشکارترین تفاوتها
ابراز صریح احساس ترس و و حشت در
کودکان است در حالی که بزرگساالن
واکنش خود در برابر تهدید و خطر را به
صراحت نشان نمیدهند .بنابر این حتی
زمانی که بزرگساالن امنیت خود را در
معرض تهدید میبینند ،از بروز و ظهور
احساس خود خودداری میکنند .همچنین
می توان در اطفال واکنشهای بسیار
مستقیمتری نسبت به انواع گوناگون بیماری
های جسمی مشاهده کرد .بنظر می رسد
گاهی اوقات بیماریهایی مانند تهوع ،قولنج
و دردهای شدید دیگر ظاهرا ً کودک را وادار
می کنند که دنیا را به گونه ای دیگر ببیند و
نیاز به ایمنی و حمایت پیدا کند .تحقیقات
(لوی )1945،در مورد اثرات روان شناختی
جراحی بر کودکان تا حد زیادی این مطلب
را ثابت کرده است .نشانه دیگر نیاز کودک
به ایمنی این است که او انواع فعالیت های
عادی و یکنواخت را ترجیح می دهد  ،زیرا
طرفدار دنیایی است که قابل پیش بینی،
قانونمند و منظم باشد .عواملی مانند بی
عدالتی ،بی انصافی و ناسازگاری در والدین
باعث می شود کودک احساس نگرانی و
ناامنی کند .این نگرش ممکن است نه به
علت بی عدالتی یا تحمل دردهای خاص ،
بلکه به علت تهدید آمیز بودن رفتار باشد
و در نهایت باعث شود دنیا برای کودک
غیرقابل اعتماد ،نا امن و غیر قابل پیش
بینی بنظر آید.
رویارویی کودک با موقعیتها یا
محرکهای عجیب ،ناآشنا و جدیدی که
نتواند بر آنها غلبه کند ،اکثر اوقات موجب
احساس خطر و وحشت می شود ،مانند گم
شدن و از دست دادن والدین .بنظر میرسد
در شرایط نرمال کودکان و با وضوح کمتری،
بزرگساالن عموماً دنیایی امن ،منظم ،قابل
پیش بینی ،قانونی و سازمان یافته را ترجیح
می دهند ،دنیایی که میتوانند روی آن
حساب کنند و در آن وقایع غیر منتظره،
غیر قابل کنترل ،گیج کننده و خطرناک رخ
نمیدهد .کودکانی که در خانواده های پر
از مهر و محبت و دور از تهدید رشد می

یابند در حالت عادی از خود واکنشهای
غیر منطقی نشان نمی دهند.
جامعه خوب ،با ثبات و آرام که به
صورت اصولی مدیریت میشود معموال
موجبات امنیت خاطر شهروندان را در برابر
آسیبهای طبیعی ،اجتماعی،جرم و جنایت
و شرایط حاد فراهم می آورد .به بیان دیگر
شهروندان چنین جامعهایی کمتر احساس
ناامنی فردی و اجتماعی دارند.
«مزلو» گرایش به داشتن فلسفه یا
جهانبینی که بر اساس آن جهان به شکل
کلّ ّیتی معنی دار ،منسجم و رضایت بخش
سازمان یافته باشد ،تا حدودی مربوط به
انگیزه امنیت طلبی می داند .همچنین می
توان بطور کلی علم و فلسفه را هم جزو
نیازهای ایمنی بشمار آورد.
برخی از بزرگساالن روان نژند از بسیاری
جهات ،مانند کودک مضطرب و هراسان در
جستجوی ایمنی اند .واکنش آنان اغلب
نسبت به خطرهای مجهول و ذهنی در
دنیایی است که آن را دشمن و تهدید آور
میبینند .فرد نا ایمن چنان رفتار می کند
که گویی یک فاجعه عظیم در شرف وقوع
است .به عبارتی دیگر ،او در حالت اضطراب
و دلهره مداوم ،در جست و جوی یک حامی،
یا شخصی نیرومند است که بر او متکی
باشد .چنین شخصیتی معموال در قالب
«پیشوا» ظهور میکند .به نظر «هورنای»
افراد گرفتار به روان نژندی وسواسی -
اجباری با عصبانیت تالش می کنند تا دنیا
را چنان با ثبات و منظم سازند که در آن
خطرات غیر منتظره ،غیر قابل کنترل یا نا
آشنا هرگز پدیدار نشوند .آنان با انواع قوانین
و احکام و آداب ،دیواری گرداگرد خود می
کشند تا از هر امر محتمل جلوگیری کنند.
این افراد برای حفظ تعادل خود از هر چیز
ناآشنا و غریب دوری می جویند .بنظر
میرسد هرگاه در صحنه اجتماع  ،قانون و
نظم تضعیف و ناامنی تقویت شود ،امنیت به
نیاز مبرم و اصلی بدل می شود و در چنین
شرایطی گاه پذیرش یک حکومت نظامی یا
دیکتاتوری راحتتر صورت میگیرد« .مزلو»
اعتقاد دارد که رفتار افراد روانپریش ناشی
از عدم ارضای نیازهای ایمنی است .افراد
ناامن عموما نامتعادلند .شخصی که دایماً
احساس عدم امنیت ،ترس و خطر درونی
و بیرونی می کند ،نمی تواند انسان سالمی
باشد .چنین افرادی عمدتا با پرخاشگری و
اضطراب واکنش نشان می دهند و در دنیای
ذهنی خود مدام در حال دفع تهدیدات و
خطرات احتمالی هستند  .احساس عدم
امنیت دایم شخص را در حال بسیج مداوم
قوا  ،تالطم و بهم ریختگی متابولیسم بدن
قرار می دهد و در صورت تداوم او را به
بیماریهای متعدد جسمی و روحی مبتال
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میکند.
احساس عدم امنیت در ارتباط با دیگران
ممکن است به سه شکل بروز کند-1 :
محبت  -2عدم قدرت،
اشتیاق فراوان به
ّ
نسبت به پذیرش عواطف  -3عدم احترام به
شخصیت دیگران.
بعضی از روان شناسان معتقدند که
احساس نا ایمنی یک احساس پیچیده و
مرکب است که باید به عنوان یکی از صفات
کل شخصیت انسان محسوب شود.

منابع:

 .1شاملو ،سعید .)1378( .بهداشت روانی( .چاپ .)13

تهران :انتشارات رشد.
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