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هو العلیم
سر مقاله
مقاالت نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری در سه بخش فنی -مهندسی ،علوم پایه و علووم انسوانی مویباشود تقریبوا در هموهی
تعاریف موجود از پژوهش ،مؤلفهی روش و روشمندی دیده میشود و اغلب نویسندگان حوزه پوژوهش را فراینودی مونوم و
روشمند میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میباشد پژوهش را میتوان مجموعهی فعالیتهای مونوم و
منطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند ،دنبال میکنند آنچه پژوهشهای علمی را از غیر
علمی جدا میکند ،مسیرها و روشهایی است که در پژوهش به کار گرفته میشود از اهداف دیگر این نشریه برقراری و ایجاد
ارتباط میان علوم مختلف در زمینههای فنی-مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی میباشد؛ چرا که گشایش درهای بسته علوم بوه
مدد فلسفه پیشینهای طوالنی دارد علم را اگر در حد آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی رخ میدهد تنزل نودهیم ،در میوابیم کوه
تفکر فلسفی میتواند در پیچها و بنبستها ،یاریگر و راهگشا باشد به طور کلی باید گفت که فارغ از تجربوی یوا غیرتجربوی
بودن علم ،دانشمندان همیشه با سه عنصر مادهی خام ،فرآیند پردازشی و فورآورده نهوایی روبورو هسوتند در علووم انسوانی و
اجتماعی در مقایسه با علوم مهندسی به دشواری میتوان این سه عنصر را مکانیاب کرد در حوزههای اخیر ایون خوودت تفکور
است که به عنوان ماده خام ،عنصر تحلیل و استنباط نهوایی بازشوناخته موی شوود در ایون نشوریه و مقواالت چوا

شوده نیوز

ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین میباشد
نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری بازتابدهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسعه همه جانبوه
و متوازن کشور است سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فنا وری استان البرز ،با توجوه بوه اهوداف متعوالی ایون فصولنامه ،هموه
محققان و صاحبنوران در عرصه علم و پژوهش را دعوت مینماید تا با ارسال یافتههای علمی خود ما را در تحقق این اهوداف
یاری کنند

با آرزوی توفیق الهی
سر دبیر نشریه
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شناسایی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند پسرانه
آموزش و پرورش شهرستان مالرد
زهرا رزاقیان ،1امیرعسگری ،2زینب

رزاقیان3

1دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی
zahrarazzaqian@yahoo.com
2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی
Asgari.amir89@gmail.com
3کارشناسی ارشد مشاوره -دانشگاه آزاد کرج
Zeynab_razzaghian@yahoo.com
تاریخ دریافت1331/27/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/21:

چکیده
مقدمه و هدف :یادگیری الکترونیکی روشی برای ارائه یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران ،تسهیل پیگیری
پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیط های یادگیری جدید اثربخش محسوب
میشود .اما زمانی می توان این عوامل را بهبود داد و کیفیت آنها را تضمین کرد که این عوامل مورد ارزشیابی قرار گیرند .هدف از
اجرای این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند پسرانه آموزش و پرورش مالرد بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش تمامی دبیران در مقطع متوسطه
دبیرستان های هوشمند شهرستان مالرد که  471نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری معلمین  421نفر به روش
کامال تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موثر بر
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها بر اساس نظر متخصصان و پایائی آن نیز از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  1/14به دست آمد .در تحلیل آماری این پژوهش از آزمون کلوموگراف -اسمیرنوف جهت
بررسی مفروضه نرمال بودن دادهها و در نهایت ،سؤالهای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،میانگین ،درصد ،آزمون T

تک نمونهای و فریدمن با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند (.)P<=1/10
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که دبیران شرکت کننده در این پژوهش بر این باورند که "اشتیاق آنها به توسعه توانمندی های
دانشی" و نگرش مثبت شان به یادگیری الکترونیکی" از مهم ترین عامل فردی ،تاثیرگذار در یادگیری الکترونیکی است و این در
حالی است که "تناسب محتوای دوره ها با زمان پیش بینی شده" ،تاثیر اندکی بر یادگیری الکترونیکی دارد .همچنین مشخص
شدکه" ،به روز بودن محتوی و ارتباط با نوآوری دانشی" عامل شغلی مهمی در یادگیری الکترونیکی محسوب میشود .همینطور بر
این باورند که "ارائه خدمات پشتیبانی مناسب" از عوامل سازمانی موثر در یادگیری الکترونیکی است و نهایتا اعتقاد دارند "کاربری
آسان دوره ها" و "صدور گواهینامه معتبر آموزشی" بیشتر از بقیه عوامل آموزشی در یادگیر الکترونیکی فراگیران نقش دارد .نتایج
نشان داد که تاثیر همه عوامل در یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند یکسان نیست  ،بهطوری که باالترین میانگین مربوط به
"عوامل آموزشی" و کمترین میانگین متعلق به "عوامل شغلی" است .از این روی می توان ادعا کرد که "عوامل آموزشی" بیشترین
تاثیر را بر یادگیری الکترونیکی مدارس هوشمند دارا است.

واژگان کلیدی
اثربخشی آموزشی ،یادگیری الکترونیکی ،مدارس هوشمند ،آموزش و پرورش.
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 -4مقدمه
دنیای امروز دنیایی است که علم در آن باا سارعت بسایار در حاا
گسترش است و همزمان با آن ادغام این دانا را در مهاارت هاا و
شغل های جدید را طلاب مای کناد اگار فنااوری در فرایناد هاای
آموزشی فعلی ادغام شود ،می تواند نق موثری را در محای هاای
آموزشی داشته باشد (رضایی راد و همکاران .)1331 ،آنچه در سا
های اخیر مشاهده می شود ،حاکی از رشد صعودی و حیرت انگیاز
نرخ تحوالت به مدد فناوری اطالعات و افازای روزافازون دانا و
آگاهی آدمی است .روش های قدیمی تولید و توزیع دانا کاه بار
اساس ارتباطات چهره به چهره طراحی شده اند ،به تادری کاارایی
خود را از دست می دهند و لزوم استفاده از ابزارهای نوین احسااس
می شود .به منظور پاسخگویی به این نیاز ،یادگیری الکترونیکی که
صورت تکامل یافته ای از روش های قدیمی آموزش و یاادگیری باا
استفاده از فناوری اطالعات است ،از اوایل دهه مطرح و به سرعت به
عنوان روش برتار یاادگیری در عصار دانا و آگااهی معرفای شاد
(اوموئی میالن قشقاق و همکاران .)1332 ،بکاارگیری فنااوری در
آماوزش یکای از جنباه هاای مهام گساترش فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ،به عنوان تحولی عظیم در زندگی اجتماعی ،حرف های و
آموزشی بشر قرن بیست و یکم است که افق جدیدی را پای روی
مؤسسات آموزشای از جملاه مادارس و دانشاگاه هاا گشاوده اسات
(رحیمی و یدالهی .)1311 ،یادگیری الکترونیکی ،شیوه ای جدید در
آم وزش است که به ارائه و اداره فرصت های یادگیری بارای ارتقاای
دان و مهارت از طریاق اینترنات و شابکه هاای کاامییوتری مای
پردازد .یادگیری الکترونیکی نه تنها مفاهیم سنتی معلام ،محصال و
کالس درس و کارگاه را متحاو سااخته ،بلکاه ماهیات تحصایل و
دان اندوزی را نیز از آموزش به یاادگیری تبادیل کارده اسات .در
حا حاضر ،روش های سنتی آموزش دیگر قادر باه پاساخگویی باه
نیازهای رشاد و گساترش ماداوم مهاارت هاای آموزشای نیساتند.
فناوری های جدید فرصت های بیشاتر ،جدیادتر و جاذار تاری را
برای یادگیری ارائه می کنند .یادگیری الکترونیکی از طریق کااربرد
فناوری اطال عات و ارتباطات مرزهای دسترسی و مرزهاای زماانی را
درهم شکسته و ابزارهای جدیدی را برای یادگیری به فراگیران ارائه
می کند (امین پور .)1311 ،در دنیای به سرعت متغیر امروز ،انسان
ها باید به توانایی همراه شدن با تغییرات روز مجهز شوند .آنهاا بایاد
بتوانند اطالعات ،دان و مهارت های الزم برای زنادگی موفاق را از
طریق استفاده از منابع اطالعاتی و ارتباطی متنوع بدست آورند و به
عنوان عضوی مسئو و متعهد به خاود ،خاانواده و جامعاه در هماه
ابعاد مثبت زندگی ،مشارکت فعا داشته باشند و در حل مسائل ،باا
استفاده از آسان ترین وسیله ارتباطی با جامعه های محلای ،ملای و
بین المللی تشریك مساعی کنند .تلفیق فنآوری های الکترونیکی در

فرآیند آموزش و یادگیری ،امری ضروری و اجتنار ناپذیر است؛ زیرا
فراگیااران بایااد بیاموزنااد چگونااه در اجتماااعی کااه رسااانه هااای
الکترونیکی آن بطاور ماداوم آنهاا را باا فرهنا هاا و ارزش هاایی
متفاوت از فرهن و ارزش های بومی روبرو می سازد ،زندگی کنناد
و به کار مشغو شوند (خسروی .)1311 ،یکی از این گام هاا طارح
مدارس هوشمند است .مدارس هوشمند به آن گاروه از واحاد هاای
آموزشی اطالق می شود که با استفاده از یاادگیری الکترونیکای باه
صورت حضوری و با حفظ فضاای فیزیکای ،معلام ،دانا آماوز باا
برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکارد تلفیقای و جاامع
نسبت به ارائه خدمات آموزش و پرورش به دان آموزان فعالیت می
کنند .مدارس هوشمند شامل اجزای درهم تنیده ایی اسات کاه باه
منظور انگیزش حس کنجکاوی دان آماوز و مشاارکت فعاا آنهاا
طراحی شده اند تا با هماهن نمودن تالش دان آموزان ،معلماان،
مدیران در محیطی جامع و تلفیقی نسبت به برآورده شدن تمام نیاز
های آموزشی افراد اقدام نمایند(رضایی راد و همکاران .)1331 ،ایان
مدارس از ابزارهاای الکترونیکای مانناد رایاناه ،اینترنات و  ...بارای
آموزش در مدرسه استفاده می کنند تا باا ایجااد شارایطی مناساب
زمینه شکوفایی و باروری اقتصادی فرهنگی ،آموزشی کشور را فراهم
سااازند (رحمااان سرشاات .)1317 ،در عصاار اطالعااات و ارتباطااات
روش های قدیمی آموزش و یادگیری کارآیی کمتاری دارناد .انساان
برای همگام شدن با محی در حا تغییر باید به دنباا شایوه هاا و
رویههای جدید انتقا دان و افزای آگاهی باشد .این انتقا دان
با استفاده از بسترهای فناوری اطالعات به خوبی میسار اسات و باه
سرعت به عنوان روش موفق یاادگیری علاوم در قارن  21شاناخته
خواهد شد (هداوند و کاشانچی .)1332،مساله اصلی پژوه حاضر،
واکاوی آن دسته از عواملی است کاه متضامن اثربخشای یاادگیری
الکترونیکی می باشد بدین لحاظ کوش شده است تا نتای پژوه
هااایی گاازارش شااوند کااه تاااثیر عواماال مختلاای را در یااادگیری
الکترونیکی مورد بررسی قرار داده اند .هداوناد و کاشاانچی ()1332
در پژوه خود نشان دادند که عوامال فاردی ،شاغلی ،ساازمانی و
آموزشی بر یادگیری الکترونیکی تااثیر دارناد .کاهیال (  )2221در
پژوه خود اشاره می کند که میان عوامل مرتب با حرفاه (وقات،
داشتن اعتبار ،پیشارفت شاغلی و حجام کاار) و عوامال سااختاری
(دسترسی به محتاوی آموزشای در طاو دوره و اداره شایوه هاای
مختلی یادگیری) با اجرای دوره های الکترونیکی ارتباط معنی داری
وجود دارد ساالس و کانون بویرز ( .)2221تحلیل نیازهای آموزشای
1. Chahill R
2. Salas E, Cannon-Bowers JA
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را به عنوان اولین عامل موثر در اثربخ نمودن آموزش هاا معرفای
می نماید .در ایران ،اغلب پژوه های صورت گرفته مبتنی بر توجه
به یك یا دو عامل از عوامل اساسی نظام یادگیری الکترونیکی است.
برای مثا می توان به پاژوه یزدانای و همکااران ( )1313اشااره
کرد که عواملی چاون تعاامالت و پشاتیبانی مادیریتی و محتاوی و
ابزارهای آموزشی را در تاثیرگذاری نظام یادگیری الکترونیکی ماوثر
می دانند .همچنین در پژوهشای دیگار توسا قائادی و همکااران
( )1311انجام گرفته است ،سه عامل محتاوی ،قابلیات دسترسای و
نظام مدیریت یادگیری به عنوان عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی
معرفی شده اند .نتای پژوه رحمانی نیز بار عاواملی نظیار شایوه
های تدریس ،روش ارزیابی و طراحای صافحات ور متمرکاز شاده
است .نصر اصافهانی و همکااران ( )1311نیاز عماده تارین دالیال
اثربخ نبودن یاادگیری الکترونیکای را عادم تناساب محتاوی باا
نیازها ،عدم انسجام و جامعیت دوره هاا و عادم تناساب روش هاای
تدریس با محتوی دوره ها عناوان داشاته اسات .بای شاك یکای از
مهمترین دستاوردهای توسعه فنااوری تحاو در عرصاه آماوزش و
پرروش است .کالس های مجازی ،مدارس مجازی ،مدارس هوشمند
و دانشگاه مجازی و بطور کلی یادگیری الکترونیك از ظرفیات هاا و
قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت ها است .واقیعیت ایان
است که همه این تحوالت به سارعت هماه مولفاه هاای آماوزش و
پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد .فهم مولفه ها و عوامل اثار گاذار
بر موفقیت یادگیری های الکترونیکی به تصمیم گیاران کماك مای
کند تا خ مشی های مناسبی را بارای سارمایه گاذاری در عوامال
اثربخ و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیر اثربخ به کار گیرند.
حا با توجه به اهمیات و نقا فنااوری و پیشارفت تکنولاویی در
آموزش و پرورش این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی عوامال ماوثر
بر یادگیری الکترونیکی بر اهمیت ،ضرورت ،کاربرد و نق ماوثر آن
را در مدارس و کالس های درس به تصویر بکشد.

 -2روش ها

الکترونیکی باود .ساواالت پرسشانامه پاس از مارور کتابخاناه ای و
اینترنتی اسناد و منابع مربوطه ،انتخار شدند .بر این اساس از نمونه
های مورد مطالعاه خواساته مایشاود تاا دیادگاه هاای خاود را در
خصوص اهمیت و اولویت معیارهای ارزیابی را با امتیازهای صافر تاا
 12ارزیابی نمایند .برای تعیین روایی و پایایی پرسشانامه از نظارات
کارشناسان و صاحب نظران استفاده شد که پس از اخذ توصیه های
آنان ،به صورت آزمایشی روی یك نمونه  32نفری اجرا شده کاه باا
محاساابه ضااریب آلفااای کرونباااخ  2/32مناسااب بااودن و پایااایی
پرسشنامه برای تحقیق تایید می شود .برای تحلیل توصیفی داده هاا
از جدو توزیع فراوانای ،درصاد فراوانای شااخ هاای مرکازی و
پراکندگی با استفاده از جداو و نمودارها اساتفاده شاد .در تحلیال
استنباطی از آزمون کلوموگروف -اسمیرنی جهات مفروضاه نرماا
بودن داده ها استفاده شد و نهایتا سواالت تحقیق با استفاده از روش
 tتك نمونه ای و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار  Spssنساخه
 22مورد آزمون قرار گرفتند.

 -3یافته ها
هدف پژوه حاضر شناسایی عوامل موثر بر یاادگیری الکترونیکای
در مدارس هوشمند پسرانه آموزش و پرورش شهرستان ماالرد باود.
مولفه های عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشامند
به شرح جدو  1استخراج گردید.
اطالعات توصیفی جدو زیر نشان می دهد ،پاسخ دهندگان اعتقااد
دارند که "عوامل آموزشی" نسبت باه دیگار عوامال ،نقا تعیاین
کننده تری در "یادگیری الکترونیکی" دانا آماوزان پسار مقطاع
متوسطه داراست" .عوامل سازمانی" با میاانگین  1/21در رتباه دوم
قرار دارد .میانگین کلی عوامل نیز برابر با  1/22برآورد شده است.
در پاسخ به سوا او پژوه مبنی بار اینکاه :چاه عوامال تعیاین
کننااده ای باار یااادگیری الکترونیکاای در ماادارس هوشاامند تاااثیر
دارند؟برای پاسخ به این سؤا  ،آزمون  tگویاه هاایی کاه بیشاترین
میانگین را در بین مؤلفه ها کسب نموده بودن محاسبه گردید.

پژوه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیاه
و تحلیل اطالعات توصیفی و از نوع تحقیقات پیمایشی است .جامعه
آماری این پژوه را کلیه دبیران مدارس متوسطه هوشمند پسرانه
اداره آموزش و پرروش شهرستان مالرد که  212نفر بودناد تشاکیل
داده و حجم نمونه نهایی برای پاژوه حاضار باا اساتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده و فرمو کوکران  122نفر باهدسات آماد.
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته دوبخشی بود .بخ
او مربوط به اطالعات فردی شامل سن ،مادر تحصایلی ،میازان
سابقه کار بود .بخ دوم شامل  22سوا تخصصای در ماورد تااثیر
گاذاری عواماال فااردی ،شااغلی ،ساازمانی و آموزشاای باار یااادگیری
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عوامل

میانگین

انحراف

کمینه

در پاسخ به سوا دوم پژوه مبنی بر اینکه :آیا عوامال فاردی بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند تاثیر دارند؟

بیشینه

استاتدارد
جدول شماره  .2خالصه آزمون  tجهت بررسی تاثیر عوامل فردی بر

فردی

1/13

1/1

3/2

1

شغلی

1/31

1/2

3

1/1

سازمانی

1/21

1/2

3

3

آموزشی

7/13

2/12

2/11

3/11

کل

1/22

2/11

1

7/32

یادگیری الکترونیکی
تعداد

میانگین

میانگین

انحراف

درجه

فرضی

تجربی

استاندارد

آزادی

0/0

6/11

4/2

441

T
جدول

T
مشاهده

سطح
معناداری

شده

421

1/1

1/14

2/33

چنانکه در جدو باال مالحظه می شود  tمشاهده شده( )2/3بزرگتار

 4.9 , p  0.01

t

گویه ها

میانگین

انحراف
استاتدارد

خطای
معیار

مقدار T

درجه
آزادی

معناداری

اشتیاق
دبیران به
توسعه
توانمدی
دانشی

7/2

1/2

2/27

17/222

113

2/222

 .) 119بنابراین می
از  tجدو ( )2/33است (
توان فرضیه صفر را در سطح  2/21به نفع فرضیه تحقیق رد کرده و
با  33درصد اطمینان نتیجه گرفت که میانگین واقعی( )1/22بیشتر
از میانگین فرضی( )1/1است .پس می توان گفت عوامال فاردی بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند موثر است.
در پاسخ به سوا سوم پژوه مبنی بر اینکه :آیا عوامل شاغلی بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند تاثیر دارند؟

به روز بودن
محتوی و
ارتباط با
نوآوری
دانشی

1/71

1/1

2/27

2/111

113

2/222

جدول شماره  .3خالصه آزمون  tجهت بررسی تاثیر عوامل شغلی

جدول شماره  :4نتایج آزمون  Tگویه های تحقیق

بر یادگیری الکترونیکی
T

T

مشاهده
شده

جدو

سطح
معناداری

3/1

2/33

2/21

تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
تجربی

انحراف
استاندارد

درجه
آزادی

ارائه خدمات
پشتیبانی
مناسب

1/11

2/1

2/21

7/231

113

2/222

122

1/1

1/31

1/2

113

کاربری
آسان دوره
ها

1/13

1/1

2/27

12/711

113

2/222

اطالعات جدو باال نشان دهده آن است که  tمشااهده شاده(،)3/1

صدور
گواهینامه
معتبر
آموزشی

1/12

2/2

2/27

3/212

113

2/222

بنابریافته های به دستآمده از آزمون  ،tبا عنایت به اینکه  tمحاسابه
شده اشتیاق دبیران به توسعه توانمندی های دانشی ( )17/2باه روز
باودن محتاوی و ارتبااط باا ناوآوری دانشای ( ،)2/1ارایاه خادمات
پشتیبانی مناسب ( ،)7/2کااربری آساان دوره هاا ( )12/7و صادور
گواهینامه آموزشی ( )3/2از مقدار  tجدو بحرانی ( )1/31بزرگ تار
است .لذا با  31درصد اطمیناان مای تاوان نتیجاه گرفات میاانگین
نظرات افراد نمونه آماری در مورد موضوعات فوق با میاانگین ماورد
انتظار تفاوت معناداری وجود دارد )P<2/21( .و لذا عوامل فوق بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند نق دارند.

 3.9 , p  0.01

t

.) 119
در سااطح  2/21معناای دار اساات (
بنابراین می توان فرضیه صافر را در ساطح  2/21رد کارده و باا 33
درصد اطمینان نتیجه گرفت کاه باین میاانگین واقعای و میاانگین
فرضی ،تفاوت معنی داری وجود دارد ،به طوری که میانگین واقعای
( )1/31بزرگتر از میانگین فرضی( )1/1است .از این روی مای تاوان
نتیجه گرفت که عوامل شغلی بر یاادگیری الکترونیکای در مادارس
هوشمند تاثیر دارند.
در پاسخ به سوا چهارم پژوه مبنی بر اینکه :آیا عوامل ساازمانی
بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند تاثیر دارند؟
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جدول شماره  .1خالصه آزمون  tجهت بررسی تاثیر عوامل سازمانی
بر یادگیری الکترونیکی
تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
تجربی

انحراف
استاندارد

درجه
آزادی

122

1/1

1/21

1/2

113

T

T

مشاهده
شده

جدو

سطح
معناداری

1/1

2/33

2/21

نتای جدو باال نشان می دهد  tمشاهده شاده( )1/1باه انادازه ای
بزرگ است که بتوان فرضیه صفر را در سطح  2/21به نفاع فرضایه

 8.5 , p  0.01

t

 .) ) 119مقایسه میانگین ها
تحقیق رد کرد(
نیز حاکی از آن است کاه میاانگین بدسات آماده( )1/21بزرگتار از
میانگین نظری( )1/1است .از این روی می توان نتیجاه گرفات کاه
عوامل سازمانی در یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشامند نقا
دارد.
در پاسخ به سوا پنجم پژوه مبنی بر اینکه :آیا عوامال آموزشای
بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند تاثیر دارند؟

جدول شماره  .0خالصه آزمون  tجهت بررسی تاثیر عوامل

نتای جدو باال نشان می دهد ،سطح معنای داری آزماون برابار باا
 2/21است ،بنابراین مای تاوان فرضایه صافر را در ساطح  2/21رد
کرده و با  33درصد اطمینان نتیجه گرفت که تاثیر هماه عوامال در
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند یکسان نیست ،باه طاوری
که باالترین میانگین مربوط به "عوامل آموزشی" و کمترین میانگین
متعلق به "عوامل شغلی" است .از این روی می توان ادعاا کارد کاه
"عوامل آموزشی" بیشترین تاثیر را در یادگیری الکترونیکی مدارس
هوشمند دارست" .عوامل سازمانی" نیاز باا میاانگین رتباه ، 2/11
دومین رتبه را به خود اختصاص داده اسات .ایان رقام در خصاوص
"عوامل فردی" و "شغلی" به ترتیب باه  2/2و  2/21کااه یافتاه
است.
در پاسخ به سوا هفتم پژوه مبنی بر اینکه :سهم هریاك از ایان
عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکای در مادارس هوشامند باه چاه
میزان است؟ بهمنظور تبیاین ونیاز بررسای نقا " هریاك از ایان
عوامل داده های حاصل از تحقیق وارد معادله رگرسیون گردیاد کاه
نتیجه آن به ترتیب در جداو زیر نشان داده می شود.
جدول  .7شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر
یادگیری الکترونیکی

آموزشی بر یادگیری الکترونیکی
تعداد

میانگین
فرضی

میانگین
تجربی

انحراف
استاندارد

درجه
آزادی

122

1/1

7/13

2/11

113

T

T

مشاهده
شده

جدو

سطح
معناداری

21

2/33

2/21

ارقام بدست آماده از جادو بااال نشاان مای دهاد کاه  tمشااهده
شاااااااااااده( )21در ساااااااااااطح  2/21معنااااااااااای دار

 21 , p  0.01

t

 .) 119از این روی می توان فرضیه صفر
است(
را در سطح  2/21رد کزده و نتیجه گرفات میاانگین واقعای ()7/13
بزرگتر از میانگین نظری ( )1/1اسات .یعنای عوامال آموزشای بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند موثر است.
در پاسخ به سوا ششم پژوه مبنی بر اینکه :اولویت تاثیر عوامال
موثر بر یادگیری الکترنیکی در مدارس هوشمند چکونه است؟

ضریب
همبستگی

مجذور
ضریب
همبستگی

R

R
Square

2/712

2/121

ضریب
تعدیل
شده

اشتباه
استاندارد
برآورد

2/232

2/11231

نتیجه نشان می دهدکه در مجموع " عوامل فردی ،شغلی ،ساازمانی
و آموزشی" با یادگیری الکترونیکی  71درصدضریب همبستگی دارد
و به میزان  12/1درصد از واریانس آن را راتبیین میکند.

جدول شماره  .6خالصه آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت
تاثیرگذاری هر یک از عوامل در یادگیری الکترونیکی
عوامل

میانگین
رتبه

2

درجه
آزادی

سطح
معنی داری

عوامل فردی
عوامل شغلی
عوامل سازمانی
عوامل آموزشی

2/2
2/21
2/11
3/22

11/1

3

2/21
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جدول  .1خالصه تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر یادگیری
الکترونیکی
شاخص

مجموع

درجه

میانگین

میزان

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

54/465

3

14/113

اثر باقیمانده

55/186

111

0/526

جمع

151/540

111

منبع

اثر
رگرسیون

سطح
معنیداری
Sig.

34/555

0/001

دراطالعات جدو مربوط به تحلیل واریانس مشاهده شده (=F31/2
و  "(df =3عوامااال ماااؤثر بااار یاااادگیری الکترونیکااای معناااادار
است(.)P<2/21
جدول  .1متغیرهایی که وارد معادلهی رگرسیون شده است
شاخ

ضریب بتای
استاندارد

ضریب بتا

مؤلفه

B

خطای
معیار

مقدار ثابت

1/112

1/417

نسبت t

سطح
معناداری

Beta

1/010

1/111

عوامل فردی

1/203

1/111

1/237

2/136

1/110

عوامل شغلی

1/101

1/176

1/111

1/603

1/041

عوامل سازمانی

1/216

1/113

1/213

3/006

1/111

عوامل آموزشی

1/130

1/431

1/064

6/221

1/111

در جدو  .3خالصه اطالعات مربوط به نسبت های حاصل از تحلیل
رگرسیون تأثیر عوامل مؤثر بر یاادگیری الکترونیکای ماوارد زیار را
نشان داده شده است :با توجه به میزان بتای جدو مذکور می تاوان
نتیجه گرفت که مؤلفه های عوامل فردی ،عوامال ساازمانی وعوامال
آموزشی تأثیر مثبتی بر یادگیری الکترونیکی دارند که از نظر آماری
معنادار است ( .)P<2/21عالوه بر آن عوامل شغلی تأثیر مثبت کمی
بر یادگیری الکترونیکی دارد.

 -1بحث و نتیجه گیری
در جهان پرشتار امروزی آموزش الکترونیکی به عناوان یاك ابازار
کسب دان  ،به سرعت در حاا گساترش ،توساعه و تحاو اسات.
چنین روند رو به رشدی دست انادرکاران را ملازم باه اعماا روش
های علمی و منطقی در اجرا ،ارزیابی و مدیریت پرویه های آماوزش

الکترونیکی می نماید .آموزش الکترونیکی در ایران صانعتی نوپاا در
زمینه تکنولویی آموزشی و آموزش از راه دور است .اینگونه آماوزش
در کشور به طور گسترده ای شکل گرفته است اما با مشکالت جدی
ناشی از پسماندگی گوناگون فرهنگای ،حقاوقی ،فنای و زیرسااختی
روبروست .هنوز چال های جدی فراروی مدیران ،اساتید ،طراحان،
معلمین و سایر متخصصان و کارشناسان این فنآوری دیده می شود.
هدف از تحقیق حاضر تعیین عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در
مدارس هوشمند پسرانه آموزش و پرورش مالرد باود .در پاساخ باه
سوا او پژوه مبنی بر اینکه :چه عوامال تعیاین کنناده ای بار
یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند تاثیر دارند؟ نتای آزمون ،t
نشان داد که اشتیاق دبیران به توسعه توانمندی های دانشی ،به روز
بودن محتوی و ارتباط با نوآوری دانشای ،ارایاه خادمات پشاتیبانی
مناسب ،کاربری آسان دوره ها و صدور گواهینامه آموزشای عاواملی
هستند که بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند نق دارناد.
هیچگونه پژوهشی جهت مقایسه باا نتاای باه دسات آماده توسا
محقق تا کنون یافت نشد .از نظار محقاق باه دسات آمادن چناین
نتایجی را می توان به این دلیل دانست کاه دبیرانای کاه از فنااوری
های جدید در امر آموزش استفاده می کنند متاسفانه به دلیل خرار
بودن و ضعیی بودن و حتی قدیمی بودن سیستم هاای کاامییوتر و
نداشتن اینترنت در مدرسه نظر مسااعدی بار اساتفاده از یاادگیری
الکترونیکی ندارند .همچنین عدم پشتیبانی مناسب و به روز نبودن
محتوی و عدم توسعه توانمندی های دانشای در دبیاران بیشاتر در
نظر این دبیران جلوه داشته است .نهایتا با توجه به اینکاه دبیاران از
وضعیت بد اقتصادی رن می برند و اینکه دوره های ضمن خدمت و
صدور گواهینامه آموزشای در ارزشایابی آناان و همینطاور افازای
حقوق پایه آنها نق دارد و مای تواناد بااری از دوش آناان باردارد
بهمین خاطر این ماورد بیشاتر در نظار آناان جلاوه داشاته اسات.
همچنین کاربری آسان این دوره ها نیز می تواناد در گذرانادن ایان
دوره ها و دستیابی به همان گواهینامه آموزشی موثر باشد.
در پاسخ به سوا دوم تا پنجم پژوه مبنی بار اینکاه :آیاا عوامال
فااردی ،شااغلی ،سااازمانی و آموزشاای باار یاادگیری الکترونیکاای در
مدارس هوشمند تاثیر دارند؟ نتای آزمون  ،tنشاان داد کاه عوامال
فااردی ،شااغلی ،سااازمانی و آموزشاای باار یااادگیری الکترونیکاای در
مدارس هوشمند موثر است .نتاای باه دسات آماده از تحلیال ایان
عوامل با نتای هداوند و کاشانچی ()1332؛ آخونادیان و آخونادیان
()1332؛ ا مبادین و همکاران ()2212؛ گمی و همکاران ()2212
همسو بود .آنها نشان دادند که عوامل فردی بر یادگیری الکترونیکی
موثر است و ویژگی های فردی (آموزش کاربران ،انگیزه و اعتماد به
نفس فرد) از مهمترین عوامل اثرگذار بر یاادگیری الکترونیکای مای
باشد .آخوندیان و همکاران ( )1332نشان دادن که ویژگیهای فردی
و سااازمانی ازجملااه عواماال بساایار مهاام و حیاااتی در اثربخشاای
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سیستمهای آموشی مبتنی برور بوده و برای اطمینان از عملکارد و
میزان بهره وری یادگیری الکترونیکی دریك محی مجازی توجه به
این مولفه ها از اهمیت خاصی برخاوردار اسات .بردباار و همکااران
( )1313و گمی و همکاران ( )2212نشان دادن که عوامل شغلی و
سازمانی از اولویت های مهم در عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی
ماای باشااد .هداونااد و کاشااانچی ()1332؛ رضااایی راد و همکاااران
()1332؛ بردباااار و همکااااران ( )1313و ا مباااادین و همکااااران
( )2212آنها نشان دادند که عوامل آموزشی بر یادگیری الکترونیکی
موثر است.
در پاسخ به سوا ششم پژوه مبنی بر اینکه :اولویت تاثیر عوامال
موثر بر یادگیری الکترنیکی در مدارس هوشمند چگونه است؟ نتای
آزمون فریدمن ،نشان داد که باالترین میانگین مرباوط باه "عوامال
آموزشی" و کمترین میانگین متعلق به "عوامل شغلی" است .از این
روی می توان ادعا کرد که "عوامل آموزشی" بیشاترین تااثیر را در
یادگیری الکترونیکی مدارس هوشمند دارسات .باا توجاه باه اینکاه
مهمترین نق آموزش و پرورش به امر آموزش خالصه می شود لذا
اهمیت داشتن امر آموزش و مسائلی که به نوعی به پیشرفت و بهبود
کیفیت آموزش کمك نماید مورد توجه دبیران بوده است.
در پاسخ به سوا هفتم پژوه مبنی بر اینکه :سهم هریاك از ایان
عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکای در مادارس هوشامند باه چاه
میزان است؟ خالصه اطالعات مربوط به نسبت های حاصل از تحلیل
رگرسیون نشان داد که مؤلفه های عوامل فردی ،عوامال ساازمانی و
عوامل آموزشی تأثیر مثبتی بر یادگیری الکترونیکی دارند و عالوه بر
آن عوامل شغلی تأثیر مثبت کمای بار یاادگیری الکترونیکای دارد.
هیچگونه پژوهشی جهت مقایسه باا نتاای باه دسات آماده توسا
محقق تا کنون یافت نشد .دالیل احتمالی برای نتای به دست آماده
عبارتند از :استقرارنظام مناسب یادگیری الکترونیکی ،مستلزم در
درست از واقعیات ،شرای و قابلیت های سازمان است .شناخت نقاط
ضعی و قوت ،تهدیدها و فرصت های موجاود در محیطای کاه قارار
است در آن آموزش اجرا شود و همچنین رعایت موضوعاتی از قبیل
نیازهااای مخاطبااان ،طراحاای و ارائااه محتااوی اثااربخ و ایجاااد
اجتماعات فراگیران برای تباد نظر در موضوعات مورد نیاز ،ضاامن
موفقیت یادگیری الکترونیکی اسات .تکامال روش هاای یااددهی و
یادگیری باید به دنبا نیازهای آموزشی و پشتیبانی امکانات فناوری
یا سیاست گزاری های مؤسسات باشد .فنااوری اطالعاات ظرفیتای
بالقوه وسیعی برای بهبود کیفیت در آموزش فراهم می کند و ممکن
است باعث ایجاد را ه هایی جهت استفاده از منابع دیگر شود .بارای
هر فعالیت آموزشی باید به این سؤا پاسخ داد که فناوری اطالعات
چگونه می تواند دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل کند (نجابی و
همکاران .)1312 ،یکی دیگر از دالیل نتای باه دسات آماده را مای
توان به هویت آماوزش و پارورش مارتب دانسات .هماانطور کاه از

نام پیداست این ارگان و زیرمجموعه های آن یعنی مدارس باا دو
مقوله آموزش و پروش سرکار دارند .لذا می توان انتظار داشات کاه
مسائل مربوط به آموزش نق پر رن تری را دربین معلمین داشته
باشد .همچنین با توجه به پیشرفت علم و صنعت و تاثیر بسازای آن
در آموزش؛ معلمین نسبت به استفاده از آموزش الکترونیکی نگارش
مثبتی را دارند و به آموزش مداوم معلمین نیز اعتقاد دارناد .کااربرد
یادگیری الکترونیکی در آموزش به عناوان یکای از مساائل کلیادی
توسعه فناوری اطالعات در شرای فعلی و به عنوان یاك چاال در
آینده مطرح است .آموزش و پرورش نااگزیر باه ساازگاری باا سایر
تحوالت وتغییرات جدید اسات .در محای جدیاد ،نقا مربیاان و
اساتید عوض خواهد شد .آنها بیشتر نقا تساهیل گار و مربای یاا
طراحان آموزشی را ایفا خواهند کرد .پاس تغییار یاا طراحای و را ه
اندازی سیستم های مدیریت آموزشی متناسب ،الزامی اسات .نظاام
های الکترونیکی ،ابزاری برای آموزش مداوم هستند و برای آماوزش
و پرورش به عنوان یك استراتژی مهم به حسار می آیند .این ابازار
می تواند در باال بردن کیفیت آموزشی موثر باشد .تاثیر فناوری های
جدید در حوزه آموزش اجتنار ناپذیر است ،به خصوص در راساتای
چشم انداز بیست ساله امری ناگزیر باه نظار مای رساد .اماا جهات
بکارگیری این نظام ،باید ساختار سازمانی آموزش و پرورش متحاو
شاود .همچنااین جهاات اسااتفاده از یااادگیری الکترونیکاای در امااور
آموزشی ،الزم است شرایطی چون ایجاد زیرساخت های قوی ،تدوین
استانداردهای آموزشی الزم برای ارزیابی آموزشگران و دانشاجویان،
فرهن سازی مناسب و تغییر نگرش فرهنگی جامعه در امر آموزش،
سرمایه گذاری ومشارکت دولت و بخا خصوصای در ایان زمیناه
فراهم شود.

 -0نتیجه گیری
عواماال فااردی ،شااغلی ،سااازمانی و آموزشاای باار یااادگیری هااای
الکترونیکی موثر است ولی نمیتوان ادعا کرد کاه تنهاا ایان عوامال
برای دستیابی به اطالعات و داده هاای مارتب باا اثربخشای کاافی
هستند.
در پایان از تماامی مادیران و دبیاران مادارس متوساطه هوشامند
شهرستان مالرد که در انجام این پاژوه محقاق را یااری نمودناد
کما تشکر و قدردانی را دارم.
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فناوری آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی-122 ،
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چکیده
نهادهای مالی اسالمی در سال های گذشته رشد چشمگیری را به دنبال داشته اند .اکثر این نهادها ،در جهت تخصّصی شدن
حرکت کرده ،اصول و مبانی مالیه اسالمی را به صور مختلف برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند .بانکداری اسالمی
یکی از رو به رشد ترین بخش های صنعت بانکداری است  .این بخش قدمتی در حدود  03سال دارد و در اکثرکشورهای
اسالمی در میان افرادی که از بهره گریزانند ،جایگاه خاصی دارد  .این سیستم به طور کلی شبیه بانکداری متعارف است اما
بهره در آن جایی ندارد و بر پایه تسهیم سود و زیان میان وام گیرنده و بانک استوار است و سود آن براساس مقررات و
اصول اسالمی می باشد .اولین تفاوت بانکداری متعارف و اسالمی در نحوه استفاده از پول است  .در واقع در بانکداری
متعارف پول به عنوان یک کاال ،به منظور کسب سود خرید و فروش می شود در حالیکه در بانکداری اسالمی از پول جهت
تسهیل مبادالت و به منظور اجرایی کردن اهداف تجاری استفاده می شود .در بانکداری متعارف) ربوی (سپرده گذاران هیچ
مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر ،هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار
متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد .در بخش اعطای وام هم ،وقتی
بانک وام می دهد ،رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر
رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند .نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با
اقتصاد حقیقی دور کند.

کلمات کلیدی
بانکداری ،اسالمی ،ربا ،سود ،تسهیالت
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بانکداری اسالمی از پو جهت تسهیل مبادالت و به منظور

 -4مقدمه

اجرایی کردن اهداف تجاری استفاده می شود .دومین مورد

نهادهای مالی اسالمی در سا های گذشته رشد چشمگیری را

اینکه نظام بانکداری متعارف(ربوی) برای همه نیازها اعم از

به دنبا داشته اند .اکثر این نهادها ،در جهت تخصّصی شدن

مصرفی و سرمایه گذاری از قرارداد قرض با بهره استفاده می

حرکت کرده ،اصو و مبانی مالیه اسالمی را به صور مختلی

کند و به طور معمو نرخ بهره آن نیز در بازار پو و به صورت

برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند .حتّی نهادهای

برون زا از اقتصاد واقعی شکل می گیرد ،این در حالی است که

مالی غیر اسالمی هم به علّت اهمّیت خاصّ بازارهای مالی

بانکداری اسالمی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای

اسالمی ،فعالیّت خود را در این زمینه توسعه و رونق داده اند.

مالی بهره می گیرد ،این بانك برای تأمین مالی نیازهای مصرفی

بانكهای سرمایه گذاری یا مؤسّسات تأمین

و سرمایه ای مقطعی و کوتاه مدت ،راه هایی چون قرض

سرمایه اسالمی بسیار با اهمّیت است که در بعضی کشورهای

الحسنه ،مرابحه ،اجاره به شرط تملیك و برای نیازهای سرمایه

اسالمی به آن توجّه میشود .چون بانكها نقشی تخصّصی در

گذاری اساسی و بلند مدت ،راه هایی چون مشارکت ،مضاربه،

جهت به روز کردن فعالیت نهادهای مالی (پولی و سرمایه ای) و

مزارعه و مساقات را معرفی کرده و به جای نرخ بهره از نرخ سود

به خصوص بازار سرمایه و نهادهای صنعتی کشور را دارند،

که بر گرفته از اقتصاد واقعی است استفاده می کند .به عبارت

بانکداری غیر ربوی به عنوان جایگزینی راه گشا ،مطرح شده که

دیگر در بانکداری متعارف سه گروه سیرده گذار ،بانك و

در این نوشتار به تشریح آن میپردازیم.

متقاضی تسهیالت ،از نظر اقتصادی و حقوقی کامال مستقل

در این میان نق

بانکداری اسالمی یکی از رو به رشد ترین بخ
بانکداری است  .این بخ

های صنعت

قدمتی در حدود  30سا دارد و در

عمل می کنند در حالیکه بانکداری اسالمی مبتنی بر تسهیم
سود و زیان است( .نیلی )91 ،9831 ،

اکثرکشورهای اسالمی در میان افرادی که از بهره گریزانند،

بانك در آمده و جزء منابع بانك خواهد بود و در نتیجه بانكها

جایگاه خاصی دارد  .این سیستم به طور کلی شبیه بانکداری

میتوانند از طریق عقود بانکی ،سرمایه گذاری کرده و کسب

متعارف است اما بهره در آن جایی ندارد و بر پایه تسهیم سود و

سود کنند.

زیان میان وام گیرنده و بانك استوار است و سود آن براساس
مقررات و اصو اسالمی می باشد .در مقابل سیستم بانکداری
متعارف به عنوان واسطه مالی میان سیرده گذاران و وام
گیرندگان عمل می کند و پو سیرده شده توس مشتریان را
در اختیار وام گیرندگان قرار می دهد .درآمد این سیستم از
تفاوت بهره دریافتی از وام گیرندگان و بهره پرداختی به سیرده
گذاران حاصل می شود  .هرچند که بانك هزینه هایی نظیر
هزینه های باالسری و حقوق پرسنل را نیز شامل می شود و به
این ترتیب درآمد خال

سیرده قرض الحسنه پسانداز؛ که این حسار نیز ماهیّت قرض
دارد که افراد سیرده گذار با دریافت دفترچه پسانداز حق
برداشت از حسار خود را در هر زمان دارند .وجوه این حسار
نیز به مالکیّت بانك در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء
قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به
پسانداز ،پارهای از اولویّت ها ،امتیازات و جوایز نقدی و غیر
نقدی به صاحبان این حسارها میپردازند.

بانك از تفاوت درآمدها و هزینه ها

سیرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سیردهها را افراد به

قابل محاسبه است  .شایان ذکر است ،سیستم بانکداری متعارف

قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانك سیرده گذاری

برمبنای مبادالت ناشی از بهره استوار است( .موسویان،1311 ،

میکنند .اشخاص حقیقی یا حقوقی ،سرمایۀ نقدی خود را با

)31

عنوان وکالت به بانك تحویل میدهند و بانك بعد از کسر

اولین تفاوت بانکداری متعارف و اسالمی در نحوه استفاده از پو
است  .در واقع در بانکداری متعارف پو به عنوان یك کاال ،به
منظور کسب سود خرید و فروش می شود در حالیکه در

ذخایر احتیاطی ،مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری
میکند .بانکها بازپرداخت اصل سیرده سرمایه گذاری مدّت دار
را متعهّد میشوند ،ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست ،بانکها
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بعد از پایان دورۀ مالی ،سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از

حداقل 1/1درصد سود تضمین شده در سا را داشتند  .در

کسر سهم بانك و حقّ الوکالۀ بانك ،مابقی را به عنوان سود

ضمن مقرر شده بود در صورتی که بانکها عالوه بر عملکرد خود

قابل تقسیم ،بین صاحبان سیردههای سرمایه گذاری تقسیم

چناچه سود اضافی داشته باشند ،به صاحبان سیرده های

میکنند.

غیردیداری ،پرداخت شود در واقع حداقل سود تضمین شده  7و

 -2تاریخچه بانکداری
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در
مذاهب یهود ،فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً

 1/1درصد سود علی الحسار بود.

 -2-3دریافت کارمزد از متقاضیان تسهیالت
اعتباری

در اختیار قوم یهود قرار گرفت .و در مذهب یهود منع گرفتن

از ابتدای سا  1359دریافت بهره از وام ها و اعتبارات بانکی

بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی ،تفسیر

حذف گردید و به جای آن مقرر گردید بانك ها در مقابل اعطای

شده است .بعالوه ورود طال و نقره فراوان از آمریکا و رفع

وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی کارمزد دریافت کنند،

ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالوین

میزان کارمزد نسبت به موارد مختلی متفاوت بود ،برای مثا در

فعالیّتهای بانکی کمك زیادی نمود

مسکن ،کشاورزی ،صنعت و معدن  4درصد

رهبر پروتستآنها به افزای

مورد وام های بخ

های بازرگانی و خدمات  6الی  8درصد تعیین

و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها

و برای بخ

ادامه دارد .بنابر این دریافت سود و ربا ،ماهیت بانکداری

گردید .نظام سود تضمین شده و کارمزد اشکاالت عدیده فقهی

موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل میدهد.

و اقتصادی داشت که در زیر برخی از آنها را بیان می کنیم:

 -3بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن

 ماهیت حقوقی تمام انواع سیرده های جاری ،پس انداز و مدتدار در بانکداری متعارف قرض بود  ،سیرده گذار با افتتاح حسار

تا پیروزی انقالر اسالمی ایران در سا  ، 1357بانکداری ایران

و اعطاء وجوه به بانك در واقع به بانك قرض می دهد .بنابراین

براساس بانکداری متعارف و ربوی بود  .با پیروزی انقالر

پرداخت هر نوع زیاده به هر اسمی ربا خواهد بود ،در نتیجه

اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران دو تغییر مهم در

تعیین  7یا  1/1درصد سود تضمین شده برای سیرده های پس

قوانین و رواب حقوقی بانك ها به وجود آمد ،ابتدا شورای پو و

انداز و مدت دار چیزی جز تغییر اسم ربا و بهره به سود نیست.

اعتبار در مورخ  1311/12/23بهره را از نظام بانکی حذف کرد و
«نظام سود تضمین شده وکارمزد» را به جریان گذاشت لکن به
جهات اشکاالت شرعی و اقتصاد ی دوام نیاورد تا اینکه قانون
عملیات بانکی بدون را مطرح شد ،در این قسمت اشاره گذرا به
این دو تحو داریم .نظام سود تضمین شده و کارمزد که از
ابتدای سا  1359به مورد اجرا گذارده شد ،تغییرات زیر را به
همراه داشت:

-4-3پرداخت حداقل سود تضمین شده برای
سپرده ها

 مطابق فقه اسالمی ،بانك ها و موسساتی چون صندوق هایقرض الحسنه که اقدام به اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی
یا حقوقی می کنند مجازند برای تأمین هزینه های پرسنلی،
تأسیسات و غیره ،مبلغی به عنوان کارمزد از گیرندگان وام
دریافت کنند ،بدیهی است این کار مزد بایستی در قبا ارائه
خدمات و متناسب با هزینه های آن باشد و گرفتن هر نوع زیاده
در مقابل خود وام هرچند به اسم کارمزد ربا و حرام است.
 در این روش اگر براساس کارمزد واقعی عمل شود (یعنی بایك یا دو درصد وام داده شود) از یك طرف به جهت اینکه بانك
شدید

در این روش بانك ها برای جذر سیرده های غیردیداری (پس

نمی تواند سودی برای صاحبان سیرده بیردازد با کاه

انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7

منابع مواجه خواهد شد (اکثر سیرده گذاران وجوه خود را از

درصد سود تضمین شده و برای سیرده های مدت دار

بانك گرفته به دیگر بازارهای پولی و مالی و یا خارج از کشور
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می برند) و از طرف دیگر به جهت ارزان بودن هزینه استفاده از
تسهیالت ،بانك با انبوه متقاضیان وام و اعتبار مواجه خواهد شد
و اگر به اسم کارمزد درصد قابل توجهی از متقاضی تسهیالت

 -0ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری
اسالمی

گرفته و به صاحب سیرده بیردازند اگرچه می توانند منابع کافی

تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله

در اختیار داشته باشند و در اعطای وام نیز با مشکل مواجه

تجهیز منابع و اعطای تسهیالت میباشد .روشهای تجهیز

نشوند لکن در این صورت تنها اسم نظام بهره عوض شده اما

منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از:

حقیقت بهره برقرار است ،در نتیجه ربا و ممنوع خواهد بود  .لذا
به دلیل مشکالت فوق این نظام دوام نیاورد و قانون عملیات
بانکداری بدون ربا مطرح شد.

 -1مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی
در بانکداری متعارف (ربوی) سیرده گذاران هیچ مسئولیّتی در
قبا فعالیتهای بانك ندارند و نتای عملیات بانکی سود باشد
یا ضرر ،هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر
وضعیّتی اصل سیرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سیرده گذار
بیردازد .در بخ

اعطای وام هم ،وقتی بانك وام میدهد ،رابطۀ

مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در

 -1سیردههای قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها،
ماهیّت قرض دارد ،و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با
افتتاح حسار قرض الحسنه جاری ،وجوه مورد نظر خود را به
بانك سیرده و دسته چك دریافت کنند و سیس از طریق
نوشتن چك به هراندازه و به هر صورتی که مایل باشند ،مطابق
مقرّرات بانك از موجودی خود برداشت کنند .به موجودی این
گونه حسارهای سودی تعلّق نمیگیرد و وجوه این حسار به
مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانك در آمده و جزء منابع بانك
خواهد بود و در نتیجه بانكها میتوانند از طریق عقود بانکی،
سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.

میآورد و او متعهّد میشود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و

 -2سیرده قرض الحسنه پسانداز؛ که این حسار نیز ماهیّت

بهره آن را به بانك برگرداند .نظام بانکی ربوی سعی کرده

قرض دارد که افراد سیرده گذار با دریافت دفترچه پسانداز حق

صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند .به

برداشت از حسار خود را در هر زمان دارند .وجوه این حسار

طوری که در اکثر کشورها ،بانكها از سرمایه گذاری مستقیم

نیز به مالکیّت بانك در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء

در فعالیتهای اقتصادی ،خرید سهام شرکت ها ،حتّی خرید

قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به

اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند .این در حالی

پسانداز ،پارهای از اولویّت ها ،امتیازات و جوایز نقدی و غیر

است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن ،ماهیّت

نقدی به صاحبان این حسارها میپردازند.

میشود و بانك دیگر تنها به عنوان یك

 -3سیرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سیردهها را افراد به

بانکداری متحوّ

مؤسسۀ گردش وجوه نیست ،و سیرده گذاران ،بانکها و

قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانك سیرده گذاری

بنگاههای اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند.

میکنند .اشخاص حقیقی یا حقوقی ،سرمایۀ نقدی خود را با

سود و زیان بانکها و به دنبا آن سود و زیان سیرده گذاران،

عنوان وکالت به بانك تحویل میدهند و بانك بعد از کسر

بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاهها دارد .پس در ساختار غیر

ذخایر احتیاطی ،مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری

ربوی عالوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و

میکند .بانکها بازپرداخت اصل سیرده سرمایه گذاری مدّت دار

مسئولیت دارند ،بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا

را متعهّد میشوند ،ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست ،بانکها

بتوانند پاسخگوی سیرده گذاران باشند.

بعد از پایان دورۀ مالی ،سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از
کسر سهم بانك و حقّ الوکالۀ بانك ،مابقی را به عنوان سود
قابل تقسیم ،بین صاحبان سیردههای سرمایه گذاری تقسیم
میکنند.
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 -6فلسفه بانکداری اسالمی

 منع سرمایه گذاری های غیر قانونی و یا حرام .مانند تجارتالکل ،گوشت خو  ،اسلحه ،و یا موجبات رشد بد اخالقی ،و

شریعت اسالمی تنها ربا (بهره) را حرام اعالم کرد ،اما سایر
درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است .به عبارت دیگر هر
گونه پی

شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع

اعالم شده است .براساس اصو اسالمی شیوه اجرایی و به

سایر فعالیت های مزحك غیر اسالمی.
 تحریم هر نوع فعالیت تجارتی که به تخطی های مخفی ویابیع الغرر منت گردیده و از موجوبات قمار محسور گردد.

کارگیری سرمایه در یك پرویه و موارد ایجاد شغل از اهمیت

 -قرار دادن اسهام با در نظر داشت نفع و ضرر و تقسیمات خطر

ویژه برخوردار است .با الهام از آیه  271سوره دوم قرآن کریم،

من حیث اصو اساسی در معامالت بانك های اسالمی.

سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسك موجب میشود
که فعالیتهای مالی در اسالم داراییهای واقعی با ارزش افزوده

 -1صندوق سرمایه گذاری اسالمی

همراه باشد .بانکداری اسالمی بر تقسیم ریسك ،دادوستد

صندوق سرمایه گذاری اسالمی یکی از بخشهایی است که در

فیزیکی کاال ،درگیری مستقیم با تجارت و کار ،اجاره و

نظام مالی اسالمی به سرعت رشد کرده است .در سراسر دنیا

قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلی شرعی استوار

تقریبا  122صندوق سرمایه گذاری اسالمی وجود دارد .جمع

است ،همچنین بانکداری اسالمی با مدیریت دارایی به منظور

کل دارایی های مدیریت شده در این صندوقها نزدیك به

درآمد عمومی است .تقسیم ریسك و مدیریت آن برای

1میلیارد دالر است که ساالنه  12تا  11درصد نیز رشد میکند .

دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پرویهها یکی

نظر به عالقه روزافزون به بانکداری اسالمی ،تعداد صندوقهای

افزای

از اهداف بانکداری اسالمی است .سود در اسالم پاداش نام دارد

سرمایه گذاری روز به روز بیشتر می شود .در کشورهای غربی

و فعالیتهای مبتنی بر تقسیم ریسك و استفاده از منابع برای

نیز بانکداری اسالمی عالقه مندان زیادی پیدا کرده است .با

باالبردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است .معامالت مالی

وجود این موفقیتها ،برخی از نیازهای سرمایه گذاران در این

مجاز از سوی شریعت اسالمی باید مبتنی بر ارائه کاال ،خدمات و

بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوقها بسته شده است.

منافع باشد .این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاستهای

اغلب این صندوقها داراییهای شخصی ،دارایی موسسات تعاونی و

پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد .به عالوه

سرمایه گذاریهای کوچك را مورد هدف قرار داده اند که بین 12

اسالم اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره بها را

هزار تا یك میلیون دالر را شامل میشود .بازارهای هدف برای

مجاز دانسته است.

صندوقهای سرمایه گذاری اسالمی متفاوت هستند .برخی از

 -7اصول بانکداری اسالمی

آنها سرمایه های بازارهای محلی کشور مالزی و برخی دیگر
سرمایه های کشورهای حاشیه خلی فارس را هدف قرار داده

بانکداری اسالمی یك ساختار و یا شالوده فعالیت بانکداری بوده

اند .برخی دیگر به سرمایه های خاورمیانه چشم دوخته اند .در

که مطابق به قوانین اسالمی ویا شریعت اسالمی فعالیت می

عین حا برخی از آنها برای عدم توفیق در دستیابی به بازارهای

نماید .تولیدات و یا خدمات بانکی را که بانك های اسالمی

محلی و موفق نشدن در جذر سرمایه های جوامع اسالمی مورد

عرضه میدارند براساس قوانین واالی اسالمی باالی معاملت و یا

شماتت قرار گرفته اند .از آغاز به کار صندوقهای سرمایه گذاری

فقه معاملت اجرا گردیده .که از قرار ذیل میباشد:
 ممنوع قرار دادن هر نوع معاملت سود و یا ربا ،خواه قابلدریافت و یا قابل پرداخت باشد.

اسالمی در دهه  ، 1332شاهد ایجاد شاخ
وسیله شاخ

سهام اعتباری به

بازار اسالمی داوجونز و سری شاخ

جهانی

اسالمی  FTSEبوده ایم .وبسایت  failaka.comشرح فعالیت
صندوقهای سرمایه گذاری اسالمی و فهرستی از این صندوقها را
در سراسر جهان ارائه کرده است.
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بنا به داشتن موقی بلند و اصو عالی بانکداری اسالمی به

 -1قوانین بانکداری اسالمی

تدری به موفقیت ها نایل شده و توانست در سطح بین الملل به
بانکداری اسالمی به منظور مراقبت و سرمایه گذاری جوامع که

پذیرش گرفته شود .برعلوه وجوهات ازمسلمانان توانسته

به آنها خدمت عرضه می گردد تشکیل میشود .بانکداری

وجوهات و توجه غیر -مسلمانان را نیز جلب کند .فعلًا بیشتر از

اسالمی در جستجوی تقویه جوامع خوشبخت در اقتصاد ثابت

300بانك های اسالمی در پن قاره دنیا وجود داشته ،که در

بوده ،که براساس آدیالویی و برخورد مساویانه اسالمی می باشد.

بیشتر از  60کشور مختلی دنیا مانند بریتانیا ،آمریکا ،فرانسه،

بانکداری اسالمی عقیده عدم مساوات را به چال

گرفته و

خدمات بانکی را برای اقشار مختلی مردم عرضه می دارد ،ضمناً
در راستای هم آهنگی صنوف مختلی جامعه کوشا می باشد .به
عالوه بانکداری اسالمی یك راه ماندگار بانکداری تجارتی و یك
بخ

دیگر ساختار مالی در امور اقتصادی می باشد]1[ .

جرمنی ،دانمار  ،لوکزامبور  ،سویزرلند ،بهماس ،قبرس،
پاکستان ،هند ،مالزی ،ایران و البته دنیای عرر فعالیت دارند.
بر اساس رشد نرخ ساالنه از  %11بر  %22دارائی های بانکهای
اسالمی رشد  500میلیون دالر امریکای را در سا 2007
نشان می داد .بانکداری اسالمی توانسته رشد موثر در سراسر
جهان را از آن خود نماید و ضمناً رشد سریع نسبت به بانکداری

 -41سیر تکامل بانکداری اسالمی

غیر اسالمی را کسب نموده که من حیث یك پدیده حقیقی
جهانی عرض وجود نمود .بانکداری اسالمی در اوایل دهه 90

نوع عملی بانکداری مدرن اسالمی را صد ها سا قبل در روز

تحت یك جواز بانکداری تجارتی در بازار های لبنانی ها معرفی

های حیات پیامبر بزرگوار حضرت محمد (صلی ا علیه وسلم)

گردید .کوش

میتوان دریافت .در آن زمان پیامبر من حیث یك مضرر و یا

بانك های غیر اسالمی با رعایت و بر اساس قوانین شرعی به دو

نماینده خانم خود بی بی خدیجه که بعضی از سرمایه و یا اموا

نوع عرضه گردد:

را به منظور تجارت به وی سیرده بود صورت گرفت .زمانیکه
پیامبر سرمایه را مسترد نمودند مفاد متذکره بین هر دو طرف

ها صورت گرفت که تمام معامالت و محصوالت

 -1قوانین قرار داد های امانتی.

تقسیم گردید .طی این سا ها بانکداران مسلمان و بعضی از

 -2رهنمود های عمومی بانکهای سرمایه گذار]2[.

فقهیان اسالمی کوشیده اند که اسناد مالی را تهیه کنند که تابع

بعد از سا  2004بود که به بانکداری اسالمی در لبنان

ارزش های واالی اسالمی در فعالیت های بانکداری باشد .چون

صالحیت و رسمیت داده شد .تحت مقرره شماره  575مورخ

مفاد یك عنصر عمده بوده و ضرور است که اسناد متذکره باید

 11فوریه  ، 2004ضمن دو نشریه مورخ  30اگوست سا

مشوق اساسات اخالقی و شفافیت تمویل مالی ،تقسیم مساویانه

2004به اطالع رسانیده شد ،که قوانین و طرزالعمل بانکداری

ثروت ،و شراکت سرمایه در کانون اقتصادی باشد .در اواخر سا
های  12برای اولین بار کوش

ها به منظور بنا نهادن محی

سرمایه گذاری اسالمی در پاکستان تحقق یافت .رویه مرفه
بانکداری اسالمی در یك سطح کوچك برای نخستین بار در

در لبنان بانکداری اسالمی خواهد بود.
در سا  2005بانك اسالمی لبنان که عضو گروه قروض لبنان
نیز می باشد توانست جواز بانکداری اسالمی را در لبنان بدست

کشور مصر طی سالهای  60پدیدار گشت .پی هم توسعه عظیم

آورد .ما قویاً معتقدیم که هرگاه یکبار بازاریابی و سیستم های

تیل در دهه  70بانکداری اسالمی را در دنیای عرر به پیشرفت

آن عملی گردد نسبت به اینکه منحیث یك محصو نیازمند

گرفته و بعداً در شرق میانه ،ایران و جنور شرق آسیا منتشر

فرصت مناسب به آن دیده شود ،بانکداری اسالمی می تواند

شد .در نیمه دهه  70اولین بانك مکمل اسالمی در کشور ایالت

موفقیت های زیادی حاصل نموده و وظیفه خود را ایفا نماید.

متحده عربی تأسیس گردید]3[ .
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]4[ Al-Sayed, M. (2005), "The Role of the

 -44هیئت شرعی
یك کمیته یا هیئت مشورتی شرعی یك شرط حتمی برای تمام

Central Bank in an Islamic Banking System",
Ph.D Thesis, University of Wales, Lamperter.

بانك های میباشد که میخواهند محصوالت و خدمات سیستم

]5[ Hasan, A. (2007), Optimal Shari’ah

بانکداری اسالمی را عرضه نمایند .هیئت مشورتی شرعی جهت

Governance in Islamic Finance, Kuala Lumpur:

منظوری و ارائه مشورت در عملیات بانکی باید وظیفه داشته

BNM.

باشند و ضمناً بتوانند فعالیت های بانك را جهت اطمینان و
رعایت دایمی اساسات شرعی نظارت کنند .اعضای هیئت باید
متشکل از فقهیان سرشناس با داشتن دان

وسیع و تجربه در

فقه معامالت و قوانین شرعی مرتب به امور مالی باشند.

 -42استناد سیستم بانکداری اسالمی
از زمان ایجاد تا اکنون ،بانکداری اسالمی کوشیده است تا راه
های حل با کفایت و موثر را که مطابق به شریعت باشند برای
خدمات و محصوالت بانکداری غیر اسالمی ارائه نموده باشد .به
همین منظور سعی ورزیده اند تا اسناد متنوع و قراردادهای مالی
را که بیشتر پشتیوانه مالی داشته ،تهیه کنند و بکار گیرند.

منابع و مآخذ
موسویان ،سید عباس« ،1311 ،نق

شورای تخصصی فقهی در

ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانك های اسالمی» ،فصلنامه
اقتصاد اسالمی ،ش31
نیلی ،فرهاد و سپه وند ،مهرداد« ،9831 ،نظارت بر بانکها :ابهام در
مفهوم ،تردید در عمل» ،نشریه تازه های اقتصاد پژوهشکده پولی و
بانکی ،ش 911
]8[ Al-Sayari, H. (2004), Islamic Banks: Current
Situation and Future Wailings.
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تأثیر آشنایی با ادبیات کهن فارسی در داستاننویسی معاصر
معصومه صادقی ،1دکتر غالمحسین

غالمحسینزاده2

1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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تاریخ دریافت1331/23/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/21:

چکیده
متون داستانی یکی از شاخههای اصلی ادبیات است و سابقهای بسییار قیدیمی در ادب کهین فارسیی دارد .مطالعیۀ آثیار
داستان نویسان برجستۀ معاصر نشان می دهد که این نویسندگان در آفرینش آثار خویش از ادبیات کهن فارسی بهیرههیای
بسیار بردهاند و تأثیرات فراوان پذیرفتهاند .در این مقاله ضمن بحث درباره ضرورت مطالعۀ ادبیات کهن فارسی و بهرهمنیدی
از آن در داستاننویسی معاصر ،به سخنان داستان نویسان برجسته معاصر درباره تأثیراتی که از ادبیات کهین پذیرفتیهانید،
اشاره شده ،سپس نمونه هایی از آثار داستانی آنها در این خصوص بررسی گردیده است.

کلید واژگان
داستاننویسی ،جمالزاده ،دانشور ،گلستان ،آلاحمد ،ابراهیمی،گلشیری ،دولتآباد
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فراوانی هستند و نویسنده در ایجاد ارتباط و پیوستگی بین این

 -4مقدمه
داستان در ادبیات ایرانزمین سابقۀ دیرینهای دارد؛ اما

پیشینهها و اثر جدید است که میتواند اثری شاخ

بیافریند.

داستاننویسی نوین فارسی ،در قرن اخیر آنچنان دچار تغییر و

بنابراین نخست داستاننویس نیاز دارد ،جامعه و فرهنگی را که از آن

تحوالت سریع و عمیق گردیده است که سبب شده برخی آن را

مینویسد یا برای آن مینویسد ،به خوبی بشناسد تا هم اثرش

پدیدهای نوظهور بیندارند و بنویسند؛ «طی قرنهای متمادی،

ارتباط بهتری برقرار

مصنوعی جلوه نکند و هم بتواند با مخاطبان

قصه نویسی به معنای امروزی وجود نداشت ...با جمالزاده نثر

کند .مهمترین منبع فرهن

مشروطیت قدم در حریم قصه میگذارد»(براهنی21 :1311،و )111

نویسنده با مطالعۀ آن ،گذشته از آشنایی با ظرایی هویتی ،فرهنگی

یا بگویند داستانکوتاه ،نوو  ،داستانبلند ،رمان«و آنچه که بعد از

و تاریخی ،به زبانی که میخواهد به آن بنویسد تسل پیدا میکند؛

مشروطیت به ادبیات داستانی ما راه یافته در واقع سوغات فرن

زیرا اصوالً هنرمندان بزرگ و ماندگار«،همواره بزرگترین نوآوران

است»(میرصادقی .)11 :1311،اگرچه گروهی دیگر نیز معتقدندکه

نبودهاند ،بلکه غالباً هنرمندانی بودهاند که در عین داشتن فردیت و

« از نظر تاریخی ملت ما یکی از انگشت شمار بنیانگذاران ادبیات

ویژگیهای منحصر به فرد ،توانستهاند از سنتهای پیشین بهترین

از زمان پیدایی

بهره برداری را بنمایند .یعنی محصو پالودۀ سنتهایی را که از صافی

داستانی است و الاقل بی

از پن

هزار سا

هر ملتی ،ادبیات آن ملت است که

نخستین افسانهها و اسطورههای مکتور و مضبوط ایرانی میگذرد»

عصرها و نسلهای متمادی گذشته ،با ذوق و تجربه شخصی خوی

(ابراهیمی )11 :1371 ،یا مینویسند «ادبیات معاصر ما که از دورۀ

می آمیزند و شاهکارهایی بزرگ و ماندگار میآفرینند .مانند

مشروطه تحت تأثیر ادبیات اروپا پدیدار شده ،ادبیاتی بیریشه

شکسییر ،تولستوی ،داستایفسکی ،دانته ...و نیز فردوسی ،سعدی،

از ادبیات

مولوی ،حافظ ،بهار و( »...امینپور )11 ،1312بنابر آنچه گفته شد،

کالسیك آر میخورد؛ این ادبیات ،ادامۀ منطقی ادبیات کالسیك ما

مطالعه و آشنایی با ادبیات کهن فارسی برای داستاننویس فارسی

نیست ،اگر سردر هوای ادبیات غرر دارد ،ریشههای
است» (میرعابدینی.)22 :1313 ،

به نظر می رسد این تفاوت نظرها یا تفاوت تعبیرها چندان درخور
اعتنا نیست؛ زیرا از یكسو پیشینۀ متون روایی و داستانی فارسی

زبان ضرورت دارد ،بویژه آنکه «ادبیات معاصر دغدغۀ باز پژوا

و

بازی با قصههای قدیمی ،متون کالسیك و یانرهای دیرپایی چون
رمانس و قصههای کارآگاهی دارد( ».گراهام آلن)1312،11

روشن است و از سوی دیگر اصل تحو بویژه در ادبیات امری بدیهی

ما در این مقاله قصد داریم این فرض را از مسیری بررسی کنیم که

است؛ چنانکه این تحو به خصوص پس از مشروطیت نه تنها

بتوانیم چگونگی آن را در اتفاقی که عمالً روی داده است بسنجیم.

ادبیات که تمام وجوه زندگی ایرانیان را در برگرفت؛ اما سخن در این

بنابراین پرس

خود را چنین مطرح میکنیم که داستان نویسان

است که آیا این تحوالت ،رابطه داستان نویسی فارسی را با پیشینه

برجستۀ معاصر تا چه اندازه با ادبیات کهن فارسی آشنا بودهاند؟ و

آن قطع کرده و چیز جدیدی به وجود آورده که ربطی به سابقه آن

این آشنایی چه تأثیری در داستاننویسی آنها داشته و چگونه در آثار

ندارد؟ ویا اینکه دنباله همان روند قبلی است که به صورت طبیعی

آنها نمود یافته است؟

متحو شده و البته در این تحو از غرر هم متأثر شده است؟
سخن دیگر این است که آیا – با توجه به این تحوالت-

دربارۀ این موضوع تنها یك مقاله و دو سخنرانی موجود است .مقالۀ

داستاننویس امروز بی نیاز از مطالعۀ آثار کهن است؟ ناگفته

«گرای های کالسیك در نثر داستانی معاصر فارسی» که محمدعلی

پیداست که مطالعۀ آثار داستانی ،چه بیگانه چه ایرانی در پیشرفت

آت سودا نگاشته و در آن به برخی از تأثیرات متون کهن در نثر

بسیار مهم و انکار ناشدنی دارد؛ و البته

گلشیری در

داستان نویسی فارسی نق

هر یك به جای خود نیکوست .به نظر میرسد نویسنده امروزی برای

داستانی پرداخته است .سخنرانی او

از هوشن

دانشگاه آکسفورد است که بعدها با عنوان «تأثیر ادبیات کهن بر

آثار برجستۀ داستانی به هر دوی آنها نیازمنداست زیرا

ادبیات معاصر» چاپ شد و دیگری سخنرانی حسن میرعابدینی در

اساساً آثار برجسته در تعامل و گفت وگو با آثار و زیرمتنهای

دانشگاه شیراز است که با عنوان«تداوم سنت روایی سعدی در

آفرین

داستاننویسی معاصر» انتشار یافت.
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بسیاری از این مکاتب را زیر پا در آوردهاند ...پس ما نباید مفتون این

 -2متن مقاله
برای پاسخگویی به پرس

پژوه  ،آثار و سخنان داستاننویسانی را

که گامهای مهمی در داستاننویسی ایران برداشتهاند مورد بررسی
قرار دادیم و از آن میان محمدعلی جمالزاده ،سیمیمن دانشور،
ابراهیم گلستان ،جال آ احمد ،نادر ابراهیمی ،هوشن

گلشیری و

کلمات شویم بلکه به عقیده من باید کامالً شاگرد مکتب خود و
رهرو راه و طریق خود باشیم و خالصه آنکه ایرانی بمانیم و ایرانی
فکر کنیم و برای ایرانیان چیز بنویسیم»(کامشاد)117 :1312 ،
مهمترین اثر جمالزاده یکی بود و یکی نبود است که محققان انتشار

محمود دولتآبادی را – که هریك سهمی در مسیر تحو

آن را آغاز فصل نوینی در داستان نویسی و نثر نوین فارسی

داستاننویسی معاصر ایران داشتهاند -برگزیدیم تا به نظر آنان دربارۀ

میدانند؛ آرینپور در اینباره مینویسد «این مجموعه که عنوان خود

این مسأله و نمونههایی از تأثیرات ادبیات کهن فارسی در آثار

را از فاتحۀ کالم قصهسرایان ایرانی گرفته با دیباچۀ آغازین آن در

داستانی آنها بیردازیم.

حقیقت مانیفست مکتب جدید ادبی است»(آرینپور-273 :1373 ،
 )212عالمه قزوینی معتقد است «کتار یکی بود یکی نبود،

-4-2محمدعلی جمالزاده ()4376-4274
محمدعلی جمالزاده را به جهت شیوۀ خاص نگارش و نیز پیشگامی
در داستاننویسی معاصر ،میتوان حلقۀ پیوند ادبیات کهن و
داستاننویسی نوین فارسی دانست ،او ادبیات کهن را پی

خود

خواند و آشنایی خوبی با آن داشت و همچنین آثاری دراینباره
نگاشت .وی که برای زبان فارسی احترام خاصی قائل است درباره
طریقۀ نویسندگی و داستانسرایی مینویسد «گرانبهاترین چیزی که
از نیاکان ما به ما رسیده است و دو سه هزار سا عمر دارد همین
زبان فارسی است که بدان تکلم میکنیم و بدان چیز مینویسیم.
ادبیات فارسی بهترین مظهر و آیینۀ این زبان است و مایۀ افتخار و
مباهات ماست و در نظر مردم دنیا قدر و مقام بلندی دارد پس جوان
ایرانی که می خواهد نویسنده باشد باید این زبان را بسیار محترم
بشمارد و مراعات شرای

احترام را بجا آورد( ».جمالزاده:1371،

 )113او عقیده دارد «کلمات و اصطالحات و تعابیر و امثالهم برای

نموداری از شیوۀ انشای شیرین و سهل ممتنع خالی از عناصر
خارجی است و اگرچه این سبك انشاء کار آسانی نیست ولی فق
این طرز و شیوه است که باید سرمشق چیزنویسی هر ایرانی باشد
که میل دارد به زبان پدر و مادری خودش چیز بنویسد و نمیخواهد
که به واسطۀ عجز از ادای مقصود خود به زبان فارسی ،محتاج به
دریوزه نمودن کلمات و جمل و اسالیب تعبیر کالم از اروپاییها
بشود» (قزوینی )22 :1313،پژوهشگرانی نیز عقیده دارند آثار
جمالزاده تلفیقی از ادر کهن فارسی و داستان نویسی جدید است
میشل کویی می نویسد «اگرچه جمالزاده ،در نخستین مجموعه
داستان خود ،برخی از ساختارهای داستان کوتاه غربی را به عاریت
گرفت ولی به هیچ روی سنت کهن داستانسرایی ایران را از دست
ننهاد .بخشی از جذابیت ویژه یکی بود و یکی نبود در همین آمیزش
پنهان نهفته است(».باالیی)123 :1371،

نویسنده حکم آلت و ابزار را دارد .زبان فارسی ما که واقعاً شکر است

ویژگیهای اصلی نثر جمالزاده ،سادگی و پرهیز از مغلقگویی و

از حیث اصطالحات و تعابیر و امثا و حکم و تشبیه و استعاره بسیار

گرای

به زبان عامیانه است .او دربارۀ لزوم رعایت سادگی در نثر و

ثروتمند است نویسنده ایرانی هر قدر بر کلمات و الفاظ و اصطالحات

پرهیز از ابتذا  ،به سعدی توجه میکند و میگوید « :باید ساده

و ثروتمندیهایِ دیگر زبان فارسی و ادبیات فارسی هزار ساله مسل

بنویسیم یعنی آن همه تکلی و تعقد و مغلقنویسی را که در نزد

باشد و بیشتر احاطه داشته باشد نوشتهاش بهتر و کاملتر خواهد

متقدمین مرسوم بود جایز نشماریم و مطالب را با زبان ساده و

بود و ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد( ».جمالزاده.)121-121 :

پوست کندۀ فارسی بیان نماییم ولی در عین حا طرفدار ابتذا

وی آرزو داشت نویسندگان ما شاگرد مکتب خودمان باشند « و اگر
با مکتب های بیگانه آشنایی حاصل میکنند بیشتر من بار کسب
معرفت باشد نه اینکه تسلیم بال شرط آنها بشوند .مملکت ما ادبیات
هزار ساله دارد ...چه علت دارد که ما اسم های سورئالیسم و
اگزیستانسیالیسم روی خود بگذاریم ،شعرا و نویسندگان ما گلچین

نبوده و نیستم و در مقام ساده نوشتن آنچه را «سهل و ممتنع»
میگویند و بارزترین نمونۀ آن گفته سعدی خودمان است در نظر
داشتهام( ».جمالزاده )111-117 :1371 ،میرعابدینی جمالزاده را از
جمله نویسندگان سنتگرا میداند که « توجه وافری به شیوۀ
حکایتنویسی و نثر سعدی دارند و آثارشان در حد فاصل قصهگویی
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کهن و داستان مدرن قرار میگیرد .جمالزاده هم از صناعت

حا گرفتار گزمهها میشود و دست و پا بسته و کتك خورده به

داستاننویسی اروپایی بهره میبرد و هم به سنت داستانگویی

زندان میافتد.

شرقی پایبند است(».میرعابدینی)22 :1313 ،

در این داستان د مشغولی مالی پیر به دختر جوان ،یادآور یك

ویژگی دیگری که در داستانهای جمالزاده دیده میشود و متأثر از

مضمون قدیمی در ادبیات کالسیك است؛ دلدادگی زاهدی پیر به

حکایتپردازیِ ادبیات کهن است ،شباهت برخی داستانهای وی با

دختر جوان ،که موقعیت اجتماعی زاهد را درهم میشکند .عطار در

شیوۀ مقامهنویسی است« .طرح داستانهای جمالزاده ،مقامهوار

منطقالطیر در داستان شیخ صنعان به این مضمون میپردازد،

است .در مقامه ،راوی پس از ورود به شهری ،جمعی را میبیند ،از

اگرچه در داستان عطار جنبه عرفانی و معنوی داستان بر جنبه های

میکشد و راوی شنونده است.

مادی و زمینی آن میچربد .از نکات دیگر ،توصیفات داستان است

با اتمام بحث و پراکنده شدن جمع ،مقامه نیز تمام میشود.

که وصی زلی دختر و چهرۀ او ،توصییهای آشنای غز فارسی را

جمالزاده غالباً این شیوه روایی را به کار میبرد و گاه رویدادهای

تداعی میکند.

میان آنان ،گویندهای بحثی را پی

داستان

را

از

طریق

فرمروایی

سفر

به

هم

متصل

میکند(».میرعابدینی )21-22 :1313 ،جنبه های دیگر داستان
های جمالزاده نیز نشان می دهد که وی به طور ویژه به حکایت
نویسی گلستان سعدی نظر داشته است« زبان آثار جمالزاده تقریباً

«نزدیك درگاه اطاق ،چشمم افتاد به یك رختخوار سفیدی که
موی پریشان دوشیزۀ خوار آلودی سرتاسر ناز بال

آن را در زیر

چین و شکن خود آورده است» (جمالزاده)37 :1371 ،

گزارشی و آمیخته با شوخی است و از این جهت تداعی کننده شیوۀ

جناس به کار برده در این اثر نیز شباهت بسیار به نثر ادبیات کهن

حکایت نویسی متون کالسیك مانندگلستان سعدی است که در آن

دارد:

نکات اخالقی از طریق لحن اندرزگونه و با چاشنی طنز به خواننده
گفته میشود(».آت سودا)131 :1311 ،

عالیات دعایی خواندم» (جمالزاده)32 :1371 ،

دلبستگیجمالزاده به شعر و نثر کهن باعث میشود که گاهی به
بازیهای زبانی کهن بیردازد .کاربرد فعل مجازی و وجه وصفی فعل،
ترکیبات عربی ،مطابقۀ موصوف و صفت ،کاربرد شعر در میانۀ نثر،
آرایههای ادبی (سجع ،جناس ،مراعات نظیر و  )...در نثر جمالزاده
متأثر از ادبیات کهن فارسی است .برخی از بهرهمندیهای جمالزاده
از ادبیات کهن فارسی را در داستان درد د مال قربانعلی میتوان
دید.

همچنین جمالزاده در این داستان جا به جا از اشعار ادبیات کهن
فارسی بهره میبرد:
«عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز  /خوار میگیرد و خلقی ز
غم

بیدارند» (جمالزاده)37 :1371 ،

«شب خیز که عاشقان به شب راز کنند /گرد در و بام دوست پرواز
کنند» ( جمالزاده)22 :1371 ،

-4- 4-2درد دل مالقربانعلی  ،جمالزاده

-2-2سیمین دانشور()4311-4311

مالقربانعلی شیخی است که در خانۀ یك حاجی برای شفای دختر
بیمار او روضه میخواند و یکبار اتفاقی دختر را با گیسوان باز
میبیند و د از کی میدهد .با اینکه شیخ عیا بی مثل ومانندی
دارد ،شیفته و شیدای دختر

« برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آستانبوسی عتبات

میشود ،لعن بر شیطان و توبه ثمر

نمیبخشد و شیخ بیقراریها میکند .دختر

پس از چندی ناکام

میمیرد و شیخ هنگامی که در مسجد بر سر جنازۀ او قرآن
میخوانده بیاختیار لب بر لب پژمردۀ دختر

میگذارد و در همان

سیمین دانشور ادبیات کالسیك فارسی را در دانشگاه تهران زیر نظر
استادان بزرگی چون فاطمه سیاح ،فروزانفر ،ملكالشعرا بهار ،سعید
نفیسی و...آموخت و از محضر آنان بهرهها برد .دانشور در رسالۀ
دکتری خوی  ،علم الجما

و جما

در ادر فارسی به زیبایی

شناسی معشوق غز های ادبیات کالسیك فارسی تا قرن هفتم
پرداخت و عناصر زیباییشناسی معشوق را در آثار بزرگان ادر
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فارسی ،مورد بررسی قرار داد .وی دربارۀ شناخت خود از ادر فارسی

است که علو طبع خیامی دارد ،و در عین حا تمام ادبیات فارسی

در گفتگو با گلشیری میگوید« :من دکترای ادبیات فارسی دارم.

پی

است .تمام تشبیهات ،تعبیرات،

یعنی مجبور بودم سختترین نثرها را بخوانم و سختترین نثرها را

اسطورهها ..حافظ قرآن هم بوده» (گلشیری )137 :1371،و دربارۀ

تقلید کنم(».گلشیری)113 :1371 ،

دیگر آثار میگوید« :بیهقی را خیلی خواندهام و ناصرخسرو را

دانشور داستان معاصر را متأثر از غرر می داند اما عقیده دارد فرم
غربی داستان با فرهن

و هویت ایرانی پیوند یافتهاست« :اگرچه

از خودش در مشت

هم...کتار های مرجع درسی بودند ...سفرنامۀ ناصرالدین شاه را[هم]
خواندهام(».گلشیری)131 :1371،

عمر داستان در ایران زیاد نیست و فرم آن غربی است؛ اما ما هویت

پیداست دانشور بسیاری از متون کهن ادر فارسی را به دقت

ایرانی را در داستانهای خود حفظ کردهایم .آثار امروز خود را بر آنها

خوانده اما تأکید دارد که در نثر داستانی خوی  ،از هیچ یك

بنا کرده ایم؛ این یعنی ،ادبیات ما خالی از توجه به آثار گذشته و

مستقیماً تقلید نکردهاست «نمیخواهم تقلید کنم از کسی.

پیشینیان نیست .اما ،هویت جدید ما از مشروطه آغاز میشود،

میخواهم خودم به یك نقطهای برسم(»...گلشیری )1371:137،با

از

وجود این بهره مندی وی از ادبیات کهن فارسی در اغلب آثار او –

جمالزاده فرم داستانی به این شکل نداشتیم؛ یا مانند ،گلستان

بویژه سووشون– هویداست ،دانشور در این اثر به اساطیر ایرانی

سعدی بود ،یا به صورت شعر بیان میشد ،یعنی ما داستان در کالم

(اسطورۀ سیاووش ،اسطوره سهرار و )...و نیز داستان شیخ صنعان

نثر نداشتیم .درست است که فرم داستان ما غربی است ،اما هویت

در قالب داستانی تازه میپردازد ،از نظر اندیشۀ داستانی ،زبان و

آن ایرانی است .اشخاص و محلها ایرانی است ...و انعکاس هویت

شگرد و ساختار ،کامالً ردپای ادبیات کهن فارسی را در آن میتوان

ایرانی در داستان مشهود است .اگر آثار ما ترجمه شود معلوم است

دید .دانشور همچنین از شیوۀ داستانگوییِ هزار و یكشبی یعنی

که داستان مربوط به ایران ،یا الاقل خاورمیانه است »...او تأکید

شیوه قصه در قصه -که در متون کهن فارسی بسیار دیده میشود -

میکند « :نویسنده باید از محی اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی خود

در سووشون بهره بردهاست؛ او میگوید «:غرضم آوردن قصههای

تجربه شخصی داشته باشد و آنها را در آثار خود منعکس کند ،تا

فرعی ضمن قصۀ اصلی بوده ،یعنی مثالً پیروی از سنت قصهگویی

اثری خور خلق شود( ».گل محمدی )21 :1311 ،و « برای اینکه

مثنوی» (گلشیری )222 :1371،وایگان و اقتباسات آشکاری که

آدم جای پا داشته باشد و به روا منطقی خود برسد ،ناگزیر است به

دانشور از متون کهن (بویژه مثنوی موالنا واشعار حافظ) میگیرد و

جما زاده شیوه جدید داستانی را از غربیها گرفت .پی

پیشکسوتهای

هم نگاه کند» (گلشیری)137 :1371 ،

در آثار دانشور نیز تأثیر متون کهن بسیار دیده میشود چنانکه خود
او دربارۀ سابقۀ مطالعات و تأثیرپذیریاش میگوید آثار سعدی را

به کار میبرد تقریباً در تمام آثار او هویداست .در اینجا به تأثیرات
ادبیات کهن فارسی در جزیرۀ سرگردانی اشاره میکنیم.

-4-2-2جزیرۀ سرگردانی

فراوان خواندهاست و هرچند از نثر سعدی تأثیری نگرفته اما از زبان
بوستان و از مثنوی متأثر شدهاست(.گلشیری )131-133 :1371،او
که عالقۀ ویژهای به موالنا و آثار وی دارد و زیر نظر استاد فروزانفر به
جستجوی مآخذ تمثیالت مثنوی پرداختهاست دربارۀ تأثیر پذیری
خود از آثار موالنا میگوید« :من تأثیر زیادی از آثار موالنا گرفتهام و
معتقدم عرفان موالنا عالیترین عرفان است» (گلمحمدی:1311 ،
 )21دانشور به آثار خاقانی و نظامی چندان عالقهای ندارد اما در
مورد حافظ میگوید« :هر شب [حافظ] میخوانم .کاملترین شعر
فارسی ،شعر حافظ است .کاملترین زبان است [اما] با آن زبان

داستان ،تردیدها و سرگردانیهای هستی نوریان در انتخار همراه
زندگیاش را روایت میکند و با خوابی آشفته آغاز میشود .هستی
که پس از مرگ پدر و ازدواج مادر ،با مادربزرگ خود زندگی
میکند ،در انتخار بین مراد ،جوانی سیاسی و چپگرا و سلیم،
جوانی عارفمسلك و متدین ،مردد و سردرگم میشود و سرانجام به
سلیم تمایل پیدا میکند ،داستان با خوار هستی به پایان میرسد،
خوابی که در آن میبیند کلید طالیی عظیمی در دست دارد که به
همه قفلها می خورد.

نمیشود رمان نوشت ،زبان شعر است ..جذبۀ حافظ برای من این
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در جای جای این اثر ،اقتباسهای شعری و اشاره به متون کهن

شاید به سبب وجود همین قطعات ادبی -عرفانی و نیز مباحث شبه

دیده میشود؛ خصوصاً اینکه شخصیت داستانیِ «سیمین دانشور»

روانشناسانه و فلسفی است که برخی منتقدان معتقدند جزیره

ایفا میکند

سرگردانی و ساربان سرگردان رویکردی تعلیمی دارد و «میتوان

به عنوان استادِ «هستی» در داستان حضور دارد و نق
و گاه به طور طبیعی در گفتههای

از متون کهن بهره می گیرد:

« مقصودش سدر است ،سدرۀ طوبی که حافظ گفته منت

را نباید

کشید(».دانشور)1 :1312،

گفت از انواع داستانهای تعلیمی است که در ادبیات کهن بسیار
داشته ایم نظیر قابوسنامه و امثا آن ،و کتار احمد طالبوف که
نویسنده تجربیات و نظریات

را به طور مستقیم به مخاطب منتقل

می کند» (شرییزاده)33-12 :1311،

« اگر اقبا یارمان باشد چون سبزه بر کنار جویی میروییم ،اما من
یکی که گل کوزه گران شدن هم از سرم زیاد است( ».دانشور1312،

-3-2ابراهیم گلستان ()4314
ابراهیم گلستان نیز از نویسندگان صاحب سبك ایرانی است که

)7:

ادبیات کالسیك فارسی را در دانشگاه تهران خواند و لیسانس ادبیات
«از اصطالح بار امانت خوشم میآید ،هم مولوی و حافظ و هم
دیگران دربارهاش سخن گفتهاند ...همهشان از قرآن کریم گرفتهاند.

گرفت ،اما چنان که از آثار و گفتههای وی پیداست به آن اکتفا نکرد
و بارها بسیاری از متون بویژه آثار سعدی را بازخوانی کرد.

واقعاً بار امانت چیست که آسمان و زمین و کوهها بر دوش نگرفتند
و انسان پذیرفت؟ عدهای میگویند که بار امانت اندوه است ...موالنا،

گلستان دربارۀ سابقۀ داستان نویسی در ایران چندان با دانشور هم

بار امانت را به آزادی و اختیار انسان تعبیر کردهاست ...یك نظر

رأی نیست و آن را قدیمیتر از قرن حاضر میداند و میگوید:

دیگر هم دارم و آن اینکه بار امانت عشق است که انسان را به وادی

«اینکه میگوییم شکل نوین قصه در ایران با دهخدا یا جمالزاده راه

ایمن میرساند (».دانشور)21 :1312،

افتاد ،چندان درست نیست .در واقع اگر یك نگاه گسترده بر رسم
قصهنویسی به فارسی بیندازیم ،میبینیم این شکل قصه از قدیم هم

«سیمین آهی میکشد و میگوید :پس حزن میتواند به وجود نیاید؛
پس عشق جوار مسأله است...به عقیدۀ سهروردی خلقت جهان
مرهون حسن و عشق و حزن است ،این سه برادر سه صورت مثالی
وجود نورانی یا بهی هستندکه آفرین

او

یعنی عقل است».

(دانشور)12 :1312 ،

بوده ...قصه در هر زبان همیشه گیر میآید اما چون فارسی یك زبان
قدیمیست ،چون شکل زبان در این ده قرن تغییر اساسی
نکردهاست ،...امروز فارسیزبان از قصههای قدیمی مجموعهای دارد
گستردهتر از آنچه بیشترِ دیگران در زبان جاری معمولشان از
روزگار پیشتر دارند ،هرچند زبان فارسی امروزه از آن یادگار و از این

«زمزمۀ تیمورخان که از تاالر به گوش میرسید« ،خود حقیقت

امتیاز بی خبر باشد ،که هست ...این قصهها ،عدۀ زیادشان به صورت

شرح حا هستی» بود :با من صنما د یکدله کن  /گر سر ننهم

نظماند(»...گلستان )33-31 :1377 ،تأکید تلویحیِ او بر شناخت

آنگه گله کن (»...دانشور)213 :1312 ،

قصههای قدیمی ایران از همین سخنان پیداست.

«سلیم کتار دیگری برداشت و گفت :تذکرهاالولیاء عطار نیشابوری.

با رزترین وجه تأثیرپذیری ابراهیم گلستان از ادبیات کهن در نثر و

حالت داوود طایی را در وادی حیرت این طور توصیی کرده :کدام

زبان او جلوه دارد .نثر گلستان ،آهنگین ،موزون و روان است و در

ریخته نشد و کدام چشم است که در

خاصی دارد .او

روی و موی بود که در خا

بین نثر نویسندگان معاصر برجستگی و تشخ

زمین ریخته نگشت؟ دردی عظیم از این معنی به وی(داوود طایی)

همانگونه که به موسیقی و هارمونی وایگان اهمیت فراوان میدهد،

فرود آمد و قرار از وی برفت...کتار دیگری برداشت و گفت:

به ساختمان داستان نیز توجه دارد ،و نثر او به علت هماهنگی با

کشیالمحجور هجویری است و خواند :چون مقصود اندر عبارت

ساخت داستان است که زیبایی و ارزش مییابد .گلستان این سبك

نیاید و بنده را از وی چاره نباشد به جز حیرت دائم او را چه چاره

نگارش را پس از سالها ممارست و به پشتوانه ادبیات کهن فارسی به

باشد؟»(دانشور)322 :1312 ،

دست آورده است؛ «ابراهیم گلستان به عنوان الگوی یك نثر فارسی
و اصیل و پا

از نثر (نه نظم) بوستان سعدی نام میبرد ،یعنی
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چکیدگی و شفافیت شعر را برای نثر میخواهد ...نثر گلستان گهگاه

کاربردن صنایع بیانی و بدیعی همانند جناس ،سجع ،تشبیه...

با سمبولیزم شاعرانه اما بی تکلی و روانی در آمیختهاست(».سیانلو،

استفادۀ گلستان از اوزان عروضی یکنواخت و تنها برای تفنن نیست،

 )123-121 :1371البته براهنی این شیوۀ نثر را متأثر از

او تناسب لفظ و معنی را در نظر میگیرد ،برای نمونه در عبارت زیر

نویسندگان آمریکایی میداند« :گلستان سلیقۀ هنری دارد و سلیقۀ

که به داستان رستم و سهرار از شاهنامه و کشته شدن پسر به

جست ،گاهی آن نثر مبد شده به

دست پدر اشاره میکند ،بحر متقارر به کار میبرد تا وزن شاهنامه

شعرش ،از بهترین نوشتههای معاصر است ...این نثر را باید گلستان

در ذهن متداعی شود« :همان روزها بود کز مویۀ پهلوانی که

آموخته

نشناخته پسر کشت(»...گلستان( »)11 :1321،آت سودا:1312 ،

هنری اش را باید در زبان
از

«همینگوی»

و

شاید

از

«گرتروداستاین»

 )11و جملۀ آهنگین دیگر «داالن دراز و سقی کوتاه ،دیوار به رن

باشد(».براهنی)273-271 :1311،
اما خود گلستان عقیدۀ دیگری دارد و میگوید « :گفتم نثر بوستان
سعدی را نمونه عالی میبینم .بیان از این پا تر چه؟ بحث اگر
راجع به نثر و سبك و نوشتن است و شما اصرار دارید برای من
منبع پیدا کنید ،یا نقطه مراجعه و رفرانس گیر بیاورید ،خور ،او
سعدی و بیهقی را بگیرید ،خیام را هم بگیرید .همین چهارتا
رباعیهای خیام را ،بعد بروید سراغ هر کسی که در فرن

میل

دارید؛ همینگوی ،فلوبر ،استاندا  ،رومن رالن ،فالکنر ،تورگینی و
تولستوی در ترجمههای انگلیسی و فرانسهشان ...اگر از من بیرسید
از اینها بزرگتر کیست ،احتما دارد عرض کنم شکسییر .آخرش

آبی سرد» (گلستان )121 :1321،که وزن عروضیِ (مفعو مفاعلن
مفاعیل) دارد .از این قطعات شعرگونه در آثار ابراهیم گلستان بسیار
دیده میشود «.او سعی میکند نثری موزون بیافریند که همگام با
موضوع ،کند و سنگین میشود ،یا سبك و جهنده .اما در مواردی
هم گرفتار بازی کهنه آرای

زبان میشود و سادگی و ایجاز

سعدیوار را از دست میدهد یا نثرش به جای یافتن وزنی عروضی،
آهنگی بحر طویلوار مییابد...گلستان با کاربرد تمثیل میکوشد
فکری ساده را تبدیل به تمثیلی کلی درباره اجتماع
کند(».میرعابدینی)22-21 :1313 ،

همه اش دور همینگوی ماندن تا یك حدی کوته نظری میخواهد.

در داستان های وی از آثار دیگر بزرگان ادر کهن ،چون مولوی هم

در حدِ نثر همینگوی هیچوقت به روانی سعدی نمینویسد در

نشانی میتوان یافت؛ عنوان سومین کتار او ،جوی و دیوار و تشنه

بوستان ،شما هر تکه از قصههای بوستان را بخواهید بگیرید به

از تمثیلی در دفتر دوم مثنوی گرفتهشدهاست و گلستان آن را در

عنوان بیان ،به عنوان سبك ،به عنوان زبان ،به عنوان پاکی کالم،

آغاز اثر خوی

میآورد .از روزگار رفته حکایت از غنیترین

شسته رفته بودن ،خور سعدی است دیگر .وقتی شما قبل از

داستانهای ایرانی دربارۀ دوران کودکی است و گلستان در اوج

همینگوی ،بوستان سعدی را ده مرتبه ،خیلی بیشتر ،از او تا

پختگی و تجربه در هنر داستاننویسی آن را نگاشته و اثری ماندگار

آخرش را خوانده باشید ،یك مقدار باالخره تأثیر میکند ،بعد که

خلق کردهاست .این داستان نثر روان و شاعرانه دارد.

میرسید به همینگوی میبینید که اینهم تا حدی اضافه میشود بر
تجارر قبلی تان .نبایستی فکر کرد که او مد اصلی بود ،این از

=4-3-2از روزگار رفته حکایت

لحاظ خالصهگویی و فشردهگویی و پا گویی» (گلستان:1377،

داستان تداعی خاطرۀ پرویز از عکسی در دوران کودکی است،

)221

عکسی که با مشدی اصغر(بابا) ،لَلِه فرزندان خانوادۀ اربابی

گلستان دلیل توجه به وزن و آهن

در نثر را کوشیدن برای پا

درست نوشتن میداند .توجه وی به آهن

و

و موسیقی کالم باعث

میشود نثر داستانهای وی همچون نثر گلستان سعدی دارای وزن
عروضی باشد .آت سودا دراینباره مینویسد« :نثر ابراهیم گلستان از
سه جنبۀ کلی از گلستان سعدی متأثر شدهاست؛ به کاربردن
جمالتی که دارای وزن عروضی هستند ،کاربرد جمالت قصار و به

انداخته است .پرویز با مرور خاطرات حکایت زندگی بابا را بیان
میکند .بابا که پی

از تولد پرویز به خانۀ آنها آمده بود همه کاری

برای خانواده میکرد و با بچهها مهربان بود ،اما هر اتفاق ناگواری که
میافتاد به او نسبت میدادند و او را مقصر میدانستند .سرانجام نیز
همراه با تحوالت جامعه و دگرگونهای خانوادۀ اربابی ،بابا با
بیمهری اهالی خانه از آنجا میرود و کنار همسر پیر و زمینگیرش
در بیکسی میمیرد.
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به کار میبرد ،به ایجاز و به طور کلی به فصاحت و

بخشی از این داستان ،زبان آهنگین و موزون آن را نشان میدهد:

بالغت(».آ احمد )11 :1317،و نیز صراحتاً میگوید «:من به ازای

« بابا عصا زنان میرفت .گفتم بابا کجایی تو؟ گفت ازمن که حا
نمیپرسی؟ گفتم حاال کجا بودی؟ گفت خانه .گفتم آنجا چرا
نماندی پس؟ گفت نه میروم ،میروم دیگر( »...گلستان:1313 ،
)32

زبانم زندهام ...من در همه مورد جهان وطنی هستم جز در مورد
زبان .زبان من فارسی است من از این زبان به مادرم
بستهام(».آ احمد )32-11 :1317،او تأثرپذیری صرف از آثار
ترجمهای را نمیپسندد و میگوید« :خیلی اتفاق افتاده که فالن

لحن قدیمی و وایگان کهن« :در کن یك حیاط از مفرش و گلیم ،و

شعر یا فالن نثر را که خواندهام اثر فالن فرنگی و کتاب

در کن دیگری از بوریا پناه ساخته بودند(».گلستان)21 :1313 ،

دیدهام؛ این تأثیر تا آنجا که سر کالفی بدست نویسنده یا شاعرِ

«گفتند ما بارها دیدیم بابا کنار کوچه سؤا

به کی میکرد».

(گلستان)21 :1313 ،

را در آن

خودی بدهد پسندیده است اما اگر قرار باشد بر گرتۀ کار دیگران
قدم بزنیم که دیگر ادبیات معاصر فارسی یعنی چه؟» باید توجه کرد
«قضیۀ اقتباس و تقلید به صورتی در نیاید که مثالً صاحب قلم

و اقتباسی از گلستان سعدی« :گفتم بابا چرا مرا فلك کردند؟ گفت

فارسی زبان ،بی خبر از اساطیر ملی و مذهبی خوی  ،به اساطیر

خاصیت دارد؛ جور استاد به از مهر پدر (»...گلستان)12 :1313 ،

یونانی و رومی پناه ببرد» (آ احمد)11 :1317،

موزونی ،شاعرانگی و کمی اقتباسات آشکار در نثر ابراهیم گلستان،

آ احمد بیشترین تأثیر از ادبیات کهن فارسی را در نثر و زبان خود

چنان است که گویی تأثیرپذیری وی از آثار کهن شکلی پنهانی و تا

نشان میدهد؛ او نثر ویژهای داشت که مورد توجه هم نسالن و

حدی رندانه دارد( .آت سودا)1 :1312 ،

نویسندگان پس از او قرار گرفت؛ خود او در نامهای به جمالزاده ،این
شیوۀ نثر را متأثر از تدریس پیوستۀ آثار اصیل ادبیات فارسی

-1-2جالل آلاحمد ()4311-4312

میداند و مینویسد «:فقیرتان از چهارمقاله گرفته تا تاریخ وصّاف و

جال آ احمد هم چون دانشور ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات
فارسی بود و شاگردیِ استادانی چون بدیعالزمان فروزانفر ،محمد
تدین و ذبیحاهلل صفا را تجربه کرده بود؛ اگرچه او در سا  1332به
ناگاه ،قید گرفتن دکترا را زد و تصمیم گرفت از رسالۀ دکترای
خوی

با عنوان «بررسی ریشههای هندی و ایرانی قصۀ هزار و یك

شب» دفاع نکند؛ اما همین نیز میرساند که او بر متون ادر کهن
فارسی اشراف گستردهای داشت و حتی ریشههای روایی قصههای
شرقی را نیز میشناخت .از سویی دیگر آ احمد معلم بود و سا ها
به تدریس متون ادبیات فارسی پرداختهبود .او خود میگوید «:معلم
ادبیاتم من .شاید شعر قدیم کمتر خوانده باشم اما نثر زیاد خواندهام،
یعنی نثر کهن را» و تأکید میکند« :گلستان سعدی را شاید بی

از

پانصد بار درس داده ام و خواجه عبداهلل انصاری را هم شاید بی

از

دویست بار( ».آ احمد)31-32 :1317 ،
آ احمد که توجۀ ویژهای به زبان فارسی داشت ،در انتقاد از شیوۀ

از کلیله و دمنه گرفته تا گفتار خوش یارقلی هرکدام را دستکم
دهبار درس دادهاست و حاال دیگر میداند چه میکند و زیر چه نثر
را امضاء میکند(».آ احمد )13 :1312 ،منتقدان نیز به تأثیر پذیری
وی از ادبیات کهن فارسی اشاره کردهاند؛ دستغیب مینویسد« :آ
احمد به نثرکهن (بیهقی ،ناصر خسرو ،سعدی و )...توجه دارد و
میکوشد به پیروی آن ،با صرفهجویی در آوردن وایهها ،معنای بسیار
عرضه کند .گروهی گفتهاند که این نثر گنجایی داستان جدیدنویسی
را ندارد .گرچه نثر آ احمد در سفرنامهها و مقالههای

نیرومندتر

است ،ولی در مدیر مدرسه و پن داستان از عهده داستاننویسی نیز
برآمده است( ».دستغیب )221-221 :1371،البته این نویسنده
عناصری از شیوۀ غربی را هم اقتباس کردهاست اما در نثر وی ،توجه
بیشتر به لحن انشای قدیمی ایران است «...راستی که طنین
ناصرخسرو و بیهقی در نثر آ احمد مشخ

است و سعی کرده

ایجاز زبان گلستان سعدی و خواجه عبداهلل انصاری را پالوده از
صنایع لفظی به شعر پیوند زند» (سیانلو)121 :1371،

نگارش نویسندگان معاصر مینویسد«:ادبیات معاصر پارسی به سبك
بیتوجه است .به اصالت در کالم ،به پاکی تعبیر ،به جزالت زبانی که

01

نشرهی علمی ،ژپوهشی و فناوری(علوم انسانی) سال دوم ،شماره ،8زمستان 5931
به نثر و وایههای

از ویژگیهای نثر آ احمد میتوان به گرای

کهن ،ایجاز ،حذف فعل با قرینه و گاه بیقرینه ،آوردن مثلها و
تعبیرهای عامیانه ،بازسازی مثلها ،جابه جایی ارکان جمله ،آوردن
یك وایه یا عبارت به جای جملهای کامل ،به کار بردن وجه مصدری
برای عرضهکردن تصویر و حالت ،اشاره کرد .آ احمد در شیوۀ
داستانپردازی نیزگاه از شیوههای مرسوم ادبیات کهن فارسی بهره

زندانی میشود و دو بچه رابطۀ ناسالم برقرار میکنند و...؛ بیفایده
بودن تالشهای مدیر در حل ماجراها او را به استعفا وا میدارد.
دگرگونی ضررالمثل و طنز« :البد کلهاش بوی قرمه سبزی میداده
و باز البد حاال دارد کفارۀ گناهانی را میدهد که یا خودش نکرده ،یا
آهنگری در بلخ کرده»(آ احمد)12 :1313 ،

میگیرد .در سرگذشت کندوها و نون و القلم از فرم تمثیلیِ افسانهها

استفاده از بخشی از ضررالمثل و تلمیح« :باز از مسلمانی حرف زد.

و حکایتهای کهن برای بیان اساسیترین مسائل سیاسی -اجتماعی

از مقام معلم ،از مهد الی اللحد ،و از خیلی دهن پر کنهای دیگر».

زمانه بهره میبرد« .توصییهای نون والقلم رساست و زنده ،و محی

(آ احمد)11 :1313 ،

و روح ایرانی بر سطور کتاب

جاری است( ».دستغیب.)13 :1371 ،

در نثر او گاهی شیوههای توصیفی عصر گذشته دیده میشود« :و تا

از آثار دیگر او میتوان به داستان کوتاه سهتار اشاره کرد که با وجود

سه تیر پرتار ،اطراف مدرسه بیابان بود» (آ احمد )13 :1313 ،که

تفاوتهایی در نگرش ،شباهتهایِ ساختاری و مضمونی با داستان

شباهت بسیاری دارد با این جمله از سفرنامۀ ناصرخسرو؛ «و کسی را

پیر چنگی مثنوی دارد؛ و همچنین سفرنامه خسی در میقات که

زهره نباشد در آر شدن به یك تیر پرتار دور از شهر» (ناصرخسرو:

آشکارا سفرنامۀ ناصرخسرو را به خاطر میآورد .در مدیرمدرسه نیز

)71

برخی از تأثیرات ادبیات کهن فارسی نمایان است« .نثر مدیر مدرسه
در نهایت سادگی همان نثر محاوره است با چاشنیهای ماهرانه از
اصطالحات ،مثلها ،تشبیهها و کنایات زبان کوچه و بازار که نشان
میدهد نویسنده برای پرداخت آن از ادبیات قدیم نیز بهره گرفته

و اقتباس از متون ادر کهن فارسی« :خفت آور نبود که به خاطر
سیصد تومان جا بزنم و استعفا بدهم؟ پس چه شد آن داستان خطر
و کام شیر و از این اباطیل؟» (آ احمد)12 :1313 ،

است .مَثَلهای آن ،گاه سرو دست بریدهاست و شکل تلمیح به مثل

و نمونهای دیگر...« :فق باید بدانی که چه جور سر به زیر و پا به راه

پیدا میکند( ».رحیمیان )121 :1312 ،مدیر مدرسه را از نظر سبك

باشی و «صُم بُکم» و «ادر از که آموختی از بی ادبان» و «قناعت

احمد آنها را ترجمه

توانگر کند مرد را» و اینها همه خود پیشرفت نیست؟» (آ احمد،

با بیگانه و سقوط آلبرکامو -که خود آ

کردهاست-همانند دانستهاند؛ آ احمد خود نیز به تأثیر پذیری از

)31 :1313

نویسندگان فرانسوی اذعان دارد (آ احمد )31-32 :1317،با
اینهمه ،اثرپذیری وی از نثر کهن پارسی آشکار است؛ خود او به

-0-2نادر ابراهیمی ()4317-4340

تأثیر پذیری از رسائل خواجه عبداهلل انصاری و گلستان سعدی و

نادر ابراهیمی نیز از آغاز جوانی با متون قدیمی فارسی – شعر و نثر

سفرنامۀ ناصرخسرو اشاره میکند( .دستغیب )11 :1371،نمونههایی

– آشنا بود ،وی دراینباره میگوید« :مکرر خوانی میکردم و

از این اثر ویژگیهای برشمرده را نشان میدهد.

عالمتگذاری و یادداشت برداری .دیوانهوار میخواندم .مجنون تاریخ
بیهقی شدم .چهار مقاله عروضی ،مرزباننامه ،کلیله و دمنه ،عقل

مدیر مدرسه

سرخ و دهها کتار دیگر  ...و همزمان ،گلستان و بوستان –بارها -و

معلمی که از درس دادن خسته شده است ،با رشوه به کارگزینی

حافظ ،مولوی ،عطار ،ناصرخسرو و ...غوطهخوردنی غریب در نثر

ادارۀ فرهن  ،حکم مدیریت مدرسۀ دورافتادهای را میگیرد؛ اما

دورههای مختلی قدیم ،زیر سایۀ استاد زینالعابدین مؤتمن که او

بزودی میفهمد مدیریت هم کار سادهای نیست .او میکوشد وضع

هم عاشق مسلم زبان فارسیست(».ابراهیمی )32 :1371 ،وی

از آن است که نشان

همچنین سالها به تدریس ادبیات فارسی جدید ،ادبیات داستانی،

میدهد .معلمها دیر میآیند ،ناظم بچهها را تنبیه میکند و اختیار

اصو داستاننویسی ،تاریخچۀ داستاننویسی در ایران ،هنرشناسی و

امور را در دست دارد ،یکی از معلم ها تصادف میکند و دیگری

زیباییشناسی ،ویراستاری و ...پرداخت؛ ابراهیمی توجه خاص به

مدرسه را تغییر دهد ،اما نابه سامانی بی
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زبان دارد و زبان فارسی را به دلیل ترکیب با زبان عربی از غنی ترین

عطار را موضوع تحقیقی بزرگ نمیکند؟ چرا یك نفر سازهشناسی

و کارآمدترین زبانهای دنیا میداند (.ابراهیمی)32 :1371 ،

ادبیات داستانی هر دوره را آغاز نمیکند و فهرستی از سازههای

او که برای پیشینۀ تاریخی قصه در ایران قدمتی پن هزار ساله قائل
است و استدال میکند پیشینۀ داستان در ایران را باید از گیلگم
آغاز کرد ،بر لزومِ توجۀ ویژه به داستانهای بزرگانی چون فردوسی،
مولوی ،سعدی و عطار اصرار میورزد و میگوید« :بچههای ما باید

مسل

ارائه نمیدهد؟ فضاسازی در حکایات نار و ماندگار

اسرارالتوحید را به پژوهشی همه جانبه نمیگذارد؟» (ابراهیمی،
 )12-3 :1373این گونه سخنان ،بر توجه ویژه به آثار کالسیك
فارسی و ضرورت نگاهی تازه در پژوه

در این آثار صحه میگذارد.

بدانند که روی عجب گن بیپایانی خفتهاند( ».ابراهیمی-2 :1373 ،

تأثیر ادبیات کهن فارسی در آثار ابراهیمی گسترده و آشکار است .او

 )7وی دربارۀ بهرهمندی داستاننویسان از ادبیات کهن میگوید:

دربارۀ انتخار زبان مناسب برای یکی از داستانهای

میگوید:

«شایسته است ما قصهنویسان این آر و خا  ،نگاهی به درون

«بیستسا طو کشید تا زبان و ساختمان مناسب را برای داستان

حیرتانگیز باور نکردنی از قصه و

زندگی میر مهنای دوغابی (بر جادههای سرخ آبی) یافتم؛ یعنی

داستان و حکایت ...اگر ،صمیمانه و پرشور و عاشقانه ،رجعتی کنیم

ساختم ...زبان الزم را تولید کردم .تعداد کثیری[آثار] عصر زندیه،

به درون ،و غوطهای بخوریم در ادبیات کهنمان ،در عین حا

قبل از زندیه ،و بعد از زندیه خواندم تا مکتوبات عصر قاجار هم آمدم

نگاهی هم به جهان و دگرگونیهای شگفتانگیزی که در زندگی،

و یك زبان خاص که قدری کهنگی داشته باشد اما کامالً نرم و روان

میآید بیندازیم ،و به نیازهای اجتماعی،

این زبان

بیندازیم؛ به گذشته ،به گن

هنر و داستانِ هنری پی

باشد تراشیدم ...مثل یك موسیقیدان به دنبا آهن

سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و عاطفی جامعهی خود نظری کنیم ،و

رفتم( ».ابراهیمی )122 :1317 ،وی از توجه به موسیقی زبان ،در

به زبان بهشتی فارسی ،تسلطی شایسته بیابیم ،هیچ خرده شکّی هم

جای دیگر نیز سخن میگوید ،به عقیدۀ او موسیقی در ادبیات

در دلم نیست که طی دو  -سه دههی آینده ،در اوج هرم

داستانی اهمیت بسیاری دارد .بسیاری از قصهها ،موسیقی خاص

داستاننویسی جهان ،جای خواهیم گرفت« ».امروز هم ،خواه ناخواه،

خود را دارند؛ هم در اجزا و هم در نثر و هم در بیان و با تنظیم قصه

آگاهانه یا ناآگاهانه ،داستاننویسان خور ما ،متّکی به مجموعهیی از

میتوان ،موسیقی زیبایی برای داستان به وجود آورد( .حداد:1317،

لغتهای ادبی و حکایاتِ کهن هستند ،اما این حرکت ،هنوز به

)233

صورت یك نهضت بزرگ در نیامده است ...من هرگز نمیگویم که
دنیا را نادیده بگیریم ،انسان حق دارد از سراسر جهان ،بهره بگیرد،
اما کسی که گلستانِ هزار رن

و عطر کنار خانۀ خود را نمیبیند،

چطور ممکن است رابطهیی درست با گلهایی در باغی دور برقرار
کند؟ من با نهایت تعصب میگویم ما بر سر بزرگترین گنجینۀ
ادبیات داستانی جهان نشستهایم و اینطور فقیر و برهنه و گرسنه ،به
دستهای عابران نگاه میکنیم .بله ...بازگشتی به خویشتنِ خوی
الزم است(».ابراهیمی)12-3 :1373 ،

ابراهیمی در آثار مختلی خود بنابر مقتضای مطلب به نثر کهن و
ادبیات قدیم رجوع میکند؛ او در آثار پژوهشی خوی

همچون

صوفیانهها و عارفانهها (تاریخ تحلیلی پن هزار سا ادبیات داستانی)
به طور مفصل به ادبیات کهن فارسی و بویژه داستانها و حکایات
عرفانی میپردازد .وی همچنین در فابلها (قص الحیوانات) و
داستانهای سمبلیک

نیز تحت تأثیر ادبیات کهن فارسی ،بویژه

آثاری چون کلیله و دمنه و مرزباننامه است چرا که عالوه بر شکل
ظاهری (استفاده از شخصیت حیوانات) ،از نظر مضمون و محتوا

ابراهیمی بر بررسی تازۀ ادبیات کهن فارسی با دیدگاه داستان

(رویکرد تعلیمی و آموزشی) هم شباهت بسیاری به آثارکهن نامبرده

پردازانه تأکید دارد و میگوید« :چرا یك نفر ،دستی از آستین در

شده دارد .او برخی حکایتهای کهن را نیز بازنویسی کردهاست که

نمیآورد و قصههای سعدی را تحلیل ساختمانی نمیکند؟ داستان

آن شب که تا سحر و قصهی دو درخت خرما از آن نمونهاند.

گونههای بینهایت زیبا و مستحکمِ تاریخ بیهقی را تحلیل زیبایی

ابراهیمی در رمانهایی چون آت بدون دود ،مردی در تبعید ابدی

شناختی نمیکند؟ زمانبندی داستانی در داستانهای فردوسی را

و ...نیز بسیار از ادبیات کهن فارسی بهره بردهاست(،صادقی:1331 ،

مورد بحث و تحلیل قرار نمیدهد؟ شخصیتپردازی در حکایتهای

 )212-372تصاویر و مضامین آشنایِ ادبیات کهن ،اقتباسات شعری
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و نثری ،آرایههای ادبی به شیوۀ نثر قدیم در داستانهای وی کامالً

از ادبیات بسیار فراتر از آن چیزی است که در دانشکده آموخت،

آشکار است.

چنانکه خود اشاره میکند ،سالها مشغو «آموختن و خواندن و
آشنایی از درون با سنتهای ریشهدارِ» ادبیات فارسی بود(.سناپور،

-4-0-2مردی در تبعید ابدی

 )21 :1312مطالعه و تحقیق گلشیری در ادبیات کهن فارسی غالباً

این رمان براساس داستان زندگی مالصدراى شیرازى (صدر

با هدف یافتنِ دستمایهها و فرمهای روایی برای داستاننویسی بود.

المتالهین) است .نویسنده همزمان به داستان زندگى شخصی

تالشهای او برای آفرین

داستانهایی متأثر از فرم و لحن

مالصدراى شیرازى و سیر تکوینى اندیشهها و تفکرات عرفانى-

داستانهایِ گذشته ،وی را از مهمترین نویسندگان مورد بررسی این
قرار دادهاست.

فلسفى وى میپردازد.

پژوه

برخی از نشانههای تأثیر ادبیات کهن را در این اثر میتوان دید:

گلشیری همواره در پی این بود که «ریشههای ما کجاست؟ آیا
میتوانیم ادبیات داستانی داشته باشیم که ما این سرزمین باشد و

« ...صدای رندی شنیده شد که به آهستگی میگفت« :در پس آینه

نگاه ما باشد و از شیوههای جهانی استفاده کنیم؟ ...ایرانی بودن در

داشتهاند .هر چه استاد از گفت «بگو!» میگوید».

داستان یعنی چه؟و ما برای جهان چه داریم که بگوئیم؟ آیا شیوهای

لکن آرام آرام ،بهت ،جای پچیچهها را گرفت ،و سکوت نار جای

می توانیم برای جهان بوجود بیاوریم؟ به جای آنکه هر روز ببینیم

طنازیها را ،و شاه ،خیره شده بود بر آن نوجوان که به دلیل

فالن کتار چه کشفی کرده ما هم همانکار را کنیم ،آیا دنبال

کوچکی جثه بسیار کمسا تر از شاه عباس هم به چشم میآمد».

بودهایم که شیوۀ داستاننویسی این سو را بوجود بیاوریم؟ »(سناپور،

(ابراهیمی)121-122 :1313 ،

311 :1312و )311در پاسخ به این سؤاالت او پژوه های

طوطی صفت

و نیز «گاه ،به ندرت ،موعظه میکرد .میکوشید که زبان
موعظه اش ...ساده و مردمی باشد .عوام هم به دلیل سادگی و
بیپیرایگی کالم

او را میخواستند ...هیچگاه بر سر سفرۀ شاهانه

نمینشست ،و چون میپرسیدند که چرا ،سخن ناصرخسرو را قدری
دستکاری شده پس میداد« :از دست او خوش نایدم نواله *زیرا که

گستردهای در متون کهن فارسی میکند و در این جستجوهاست که
به کشی میرسد و شیوههایِ روایت خطی و شکست روایت خطی و
شیوۀ قصه در قصه را در متون گذشته نشان میدهد و شگردهایی را
مییابد که قدما براساس آن قصه را بنا میکردند(.گلشیری:1371،
)121-112

نوالهش پراستخوان است ...قبایی نه چندان کهنه بر تن داشت که به

این جستجوها و یافتنها او را به این باور میرساند که«:نویسندگان

کنند و نه چنان اطلس و دیبا که به

ما بهتر است به جای تقلید از رئالیسم جادویی و رئالیسم

ینده پوشی متظاهرانه متهم

ریزهخواری دربار و تکدی از بزرگان .نعلینهای

نرم و راحت بود تا

سوسیالیستی و بازنویسی رومنروالن و گرتهبرداری از شیوۀ سیا

بتواند ساعتها پیادهروی کند –گرچه این او نبود که پیاده میرفت،

ذهن ،به سرچشمههای ادر خودمان برگردند و آنها را با

بل ،تفکر ،او را به پیاده رفتن وا میداشت .میرفت -بیخبر از

دستاوردهای جهانی داستاننویسی پیوند بزنند .راههای مختلفی

و بی خبر از گرداگرد خوی  ،تا تشنگی و گرسنگی بر او

هست در داستاننویسی که هنوز هم کشی نشدهاست و جزو

خوی

غالب میشد .اینگاه ،کنار جوی آبی مینشست و با لذتی وافر ،پونه

فرهن

ماست( ».گلشیری)712 :1371،

برمیچید ،با نانی که در کیسه داشت لقمه میکرد و شکر»...
(ابراهیمی)123-121 :1313 ،

از همینرو وی شناخت ادبیات کهن فارسی را برای نویسنده یك
ضرورت میداند« :نویسنده باید با سابقۀ فرهنگی که متعلق به اوست

-6-2هوشنگ گلشیری()4371-4346
هوشن

گلشیری با ادبیات کالسیك فارسی انسی عمیق و گسترده

داشت ،او لیسانس ادبیات را از دانشگاه اصفهان گرفت ،اما شناخت او

آشنا باشد .چگونۀ میتوان بر این عرصه کاری انجام داد و یا سنگی
بر بنای عظیم ادر این ملك افزود بیآنکه بدانیم گذشتگان ما قصه
و حکایت را چگونه مینوشتهاند؟ خواندن روضهالشهدا یا فرج بعد
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شدت و یا جوامعالحکایات و سمك عیار و غیره به نویسنده میتواند

تأثیر گلشیری از ادبیات کهن تنها به نثر و زبان محدود نمیشود؛«

نشان دهد که تفاوت کار با گذشتگان در چیست» (همان)331 :

او گاهی اندیشههای موجود در ادر کالسیك را موضوع داستان خود

او دربارۀ چگونگی استفاده از متون کهن میگوید« :ما داستانهای
کهن فراوانی داریم ،از شمس و موالنا گرفته تا آثار نظامی تا
قصههای تاریخی مثل حسن صباح یا بردار کردن حالج .با این
قصهها با دو روش میشود کارکرد ،یکی اینکه در یك رمان تاریخی
خود یك موضوع را محور کار قرار دهیم .فرضاً اگر بخواهیم شمس و

ق رار داده است تا بتواند پیوند خود را با ادبیات هزارسالۀ خود حفظ
کند ،مانند :معصوم پنجم ،حدیث ماهیگیر و دیو و ...و گاهی با رجوع
به شیوۀ داستانپردازی قدیم ،به احیای روشهای موجود در سنت
ادبی خود پرداخته است؛ مانند بهرهگیری او از شیوۀ هزار و یك
شبی و تاریخ نگاری قدیم( ».فاطمی)171 :1312 ،

موالنا را بازسازی کنیم ،باید در این زمینه تحقیقات وسیعی

گستردگیِ بهرهگیری او از ادبیات کهن در اغلب آثار او پدیدار است؛

داشتهباشیم ،مطالب مربوط به آن دوره را بخوانیم و بر مناسبات آن

حدیث ماهیگیر و دیو روایتی تازه و بازآفرینیِ حکایتی ازهزار و

زمان تسل پیدا کنیم .روش دیگر اینکه ماجرای شمس و موالنا را

یكشب است که به صورت داستان امروزی درمیآید .آینههای دردار

دستمایه قرار دهیم ،از بستر تاریخی آن ماجرا استفاده بکنیم ،اما

رمانی است که عالوه بر حالت داستانی ،فرازهایی از مصاحبهها و

داستان خودمان را در زمان حا بنویسیم .با این دو روش میتوان

نقدهای گلشیری را در خود جای دادهاست؛گلشیری در این اثر از

به ادبیات کهن کار کرد(».گلشیری ،بانیفیلم )21:گلشیری خود به

آثار ادبیات کهن بهره میگیرد و به غور درگذشته میپردازد و

بهترین شکل به این توصیهها عمل کرد او در پی خلق اثری ماندگار

همانجاست که مینویسد« ما هنوز وقتی دلمان میگیرد حافظ

جهانی اثربگذارد و نشانه و نمایندۀ هنر ایرانی

میخوانیم ،در جد هامان به مثنوی استناد میکنیم ،یعنی گذشته

باشد(گلشیری)733 :1371 ،؛ و با همین نگرش است که برای

هنوز هست ،هنوز بُرد دارد ،به نگاهمان شکل میدهد ،اصالً قالب

داستان بومی ایرانی میکوشد شگردهای داستانی ادبیات

نگاه ما را تعیین میکند( ».گلشیری )132 :1371،دست تاریك،

بود که بر فرهن
آفرین

دست روشن ،شکل نوین و بازآفرینی حکایت دختر نبّاش از فرج بعد

کهن ایران را با دستاوردهای جهانیِ داستاننویسی پیوند بزند.
یکی از بهرهگیریهای گلشیری از ادبیات کهن ،در نثر و زبان است.
نثر و زبان و سبك و لحن گلشیری عالوه بر نثر کهن ،متأثر از لحن
متون مقدس(تورات ،قرآن و اوستا) و نیز نثر دورۀ قاجار است .البته
نثر و زبان وی بنا به هر اثری متفاوت است ،در برخی آثار(مانند
معصوم پنجم) زبان قدری پیچیده و سنگین میشود و در برخی آثار
رو به سادگی می رود .تقلید او از نثر متون کهن بیشتر از نثر
بینابین ،بویژه تاریخ بیهقی است .گلشیری برای خلق این لحن،
ساخت معمو جمله را برهم میزند و با آوردن قید در آخر جمله،
گاه جمالتی دقیقاً به شیوۀ بیهقی میسازد .برای مثا در دو نمونۀ
زیر که یکی از تاریخ بیهقی و دیگری از نثر گلشیری انتخار شده
است ،ساخت و لحن جمالت بسیار شبیه همند« :و جن

سخت

کردند ،از حد گذشته» (بیهقی«) 131 :1312،قوم گرد بر گرد تیه
ایستادهاند ،دهان گشوده» (گلشیری )111 :1312،چنان که
پیداست گلشیری در این جمله عیناّ ساختاری را به کار برده که

از شدت است .و نیز داستان نقاش باغانی ماجرای دو سفر به
روستایی ساختۀ ذهن است ،گلشیری در این داستان از فرم سفرنامه
استفاده میکند .او خود میگوید« :سفرنامه نویسی در ادر ما
سابقهای دیرین دارد .مهمترین سفرنامه هم در تاریخ ادر فارسی
سفرنامۀ ناصر خسروست ،بعد سفرنامۀ ناصر الدین شاه و سیاحتنامۀ
ابراهیم بی

که قدری هم داستانی است ...من در داستان نقاش

باغانی از متن سفرنامهنویسی استفاده کردم و شرح سفری
دادم(».گلشیری )117 :1371 ،گلشیری در نمایشنامههای

نیز

نگاهی به ادبیات کهن فارسی دارد .نمایشنامۀ سالمان و ابسا را
مینویسد و فیلمنامۀ دوازده رخ را براساس حماسه دوازده رخ در
شاهنامه فردوسی باز آفرینی میکند .در«معصوم» ها از مجموعۀ
نمازخانۀ کوچك من شکل داستان سراییِ غربی را با مضامینی
برگرفته از اساطیر ادبی – مذهبی ایران درمیآمیزد و فضایی بدیع
پدید میآورد.

بیهقی آورده است.
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شناخت زبان فارسی به سراغ پیشینۀ ادبی -فرهنگی رفتهاست،

-4-6-2معصوم سوم

چنانکه میگوید «:یکباره به در
معصوم سوم حکایت استاد گچکاری را روایت میکند که تصویر
خسرو و شیرین را در گچبریهای روی دیوار نق

میکرده ،او

رسیدم ،و درن

تازهای از امکانات زبان فارسی

کردم در این معنا که چنین زبانی باید پیشینه و

پدر و مادری داشته باشد .پس شدم در طلب

هر طرفی جامهدران

خمسۀ نظامی را از راوی داستان ،که کارمندی است ،امانت میگیرد

– و گفتم که من خود آموزگار خودم بودم -گشتی به گذشته زدم...

و با اینکه برخی اشعار را نمیفهمد اما شیفتۀ شخصیت فرهاد می

امیر ارسالن ،حسینکرد شبستری ،امیر حمزه صاحبقران،

شود .او همانند فرهاد در یك شب مهتابی از کوه باال میرود اما پرت
میشود پایین و میمیرد در حالی که آخرین گچبریاش هنوز نیمه
تمام ماندهاست.

گرشاسبنامه را میخواندم ،اما این برگشت نق هایی داشت .بنابراین
به سرچشمه برگشتم ،به گاتها برگشتم .بعد به باززایی زبان فارسی،
به حنظله باد غیسی برگشتم .به تاریخ سیستان ،به تاریخ بخارا

گلشیری در این اثر روایت عاشقانۀ خسرو وشیرین نظامی را

برگشتم .چون من از دوره خودم سیرار نشده بودم ...من در

دستمایۀ داستانی امروزی قرار میدهد و به نوعی به باز آفرینی و

شکوفایی باززایی زبان فارسی قرن چهارم-پنجم ،تجسم آشکار بافت

دوباره این داستان میپردازد .اشعاری از خسرو و شیرین در

و ساخت زبان مادریم را یافته بودم .زاللی بیان عطار و استواری زبان

خوان

نظام الملك و متانت و استحکام زبان بیهقی و روانی زبان ناصرخسرو

متن داستان آمدهاست:

همان تجلی زیبایی زبان مادری من بود ،من خراسانی
«گفتم« :من که نمیدانم چی بوده است اما من مجلس چشمه را

بودم(».چهلتن 11-11 :1312،و  )317او همواره از دلبستگی به

خواندم« :ز رن راه بود اندام

آثاری چون شاهنامۀ فردوسی ،تاریخ بیهقی ،تذکره االولیای عطار،

خسته * غبار از پای تا سر بر نشسته /به گرد چشمه جوالن زد

آثار ناصرخسرو ،آثار سعدی و دیگر شاهکارهای ادر فارسی سخن

زمانی * ده اندر ده ندید از کس نشانی  /فرود آمد به یك سو بارگی

گفتهاست اما معتقد است درست نیست که ما ذهن خود را به

بست * ره اندیشه بر نظارگی بست/چو قصد چشمه کرد آن چشمۀ

صورت انبان یا انباری پر از کمیتها در بیاوریم ،بلکه باید جوهر یا

نور * فلك را آر در چشم آمد از دور»  ...بقیهاش همان وقت یادم

روح هر اثری را که مجذوبمان کند بگیریم ،و میگوید «:من بیشتر

میخواهم ،همانجا که  »...و برای

نیامد» (گلشیری)222 :1312،

با حس و در

و نیز توصیفی از تصویر شیرین چنانکه در اشعار شاعران کهن
آمدهاست «خمسۀ نظامی من قدیمی است ،جلد چرمی است ،چاپ
سنگی ،قطع وزیری با نقاشیهای کار نقاشهای دورۀ قاجار ...چور
الی را گذاشتم کنار طرح سیاه و سفید تنشویی شیرین در چشمه

آثار پیشینیان موافق هستم و نه با جزم ِحفظ کردن

آثارآنها ...خود را مقید کرده بودم که از آنچه میخوانم هیچ چیز را
در حافظه ام نگه ندارم بلکه جوهر دریافتم را پرتار کنم در ناکجای
ذهن و روح تا در جریان زندگی جای خود را پیدا کند یا پیدا نکند
»(چهلتن) 380-381:1312 ،

با صورتی گرد ،انگار قرص ماه  -همانطور که در تشبیهها و

در بین نویسندگان مورد اشاره ،دولتآبادی بی

استعارههای شاعران کهن آمده است -و با غبغبی بزرگ و ابروهای

ادبیات کهن فارسی ،لزوم شناخت و مطالعۀ آن و همچنین

پیوسته ،انگار دو کمان .گیسوان بلندش ،پشت سر ،دسته میشود و

بهرهگیری از آن در آفرین

و نگارش داستان سخن گفتهاست؛ وی

کمندوار بر انحنای گردن میپیچد و بعد سینه را میپوشاند ...سر

در توصیه به نویسندگان جوان برای مطالعۀ آثار کهن میگوید« :

خسرو ،با کاله کیانی ،از پشت شاخهها پیداست( » .گلشیری:1312،

بچه ها باید عاشقانه بروند به سمت حافظ ،سعدی ،موالنا ،فردوسی و

)223

نظامی ،نه به عنوان دانشجوی ادبیات ،نه به عنوان نویسنده یا کسی
که میخواهد نویسندگی کند! شخصاً وقتی رفتم به سمت ادبیات

-7-2محمود دولتآبادی ()4341
محمود دولتآبادی هم با ادر کهن فارسی انس دیرینه دارد و به آن
عشق میورزد؛ او که ادبیات فارسی را پی

از دیگران دربارۀ

خود خوانده ،برای

قدیم که احساس کردم در ادبیات جدید دیگر تشنگی من آرام
نمیگیرد .وقتی عاشقانه به طرف ادبیات قدیم رفتم ،آن چشمههای
زال آر ،برای من بهشت بود ..اگر سر کالس به شما بگویند
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ناصرخسرو بخوانید ،میخوانید .ولی من ناصرخسرو را عاشقانه

اساطیری یونان؛ داستانهایی مثل بودلی و افشین و حسنك ...یا

دوست دارم .فیالمثل یك وقتی در نثر نیما دیدم ترکیبی آمده به

داستان ناصر خسرو و برادرش که در بصره گرفتار میشوند را با

نام« همچند او» گفتم این نباید ساخته نیما باشد و در ناصرخسرو

همان زاللی عاطفی بخوانید .شاید هدایت به این چیزها توجهی

پیدا کردم ،بعد متوجه شدم در زبان مادری من هم وجود دارد و این

نداشته ،کما این که خودش در اشاره به پژوهندگان آثار قدیم

یك جور کشی است در زبان ،پس عاشقانه به سمت یادگیری رفتن

میگوید یك عده هستند که نب

یعنی مکاشفه دستوری ،یعنی یادگیری ...شناخت گذشته نزدیك

فروزانفر و استاد مینوی ،اشاره دارد ،اما به نظر من این طور نیست،

یك فریضه است .اما رسیدن به متون کهن فارسی یك عشق است و

آنها گن یابی میکردند برای ما( ».دولتآبادی)211-212 :1313،

قطعاً بدون عشق به حکیم ابوالقاسم فردوسی ،شخ

هنرمند محا

قبر میکنند و احتماالً به امثا

البته باید توجه داشت که هدایت بر ادبیات پی

از اسالم اشراف

است چنان حجمی از منظومهها را در بحر متقارر بتواند بخواند...

گستردهای داشت و در دورۀ اسالمی بویژه برآثار خیام پژوه هایی

میدانید من چند هزار بار غز های حافظ را خواندهام تا بتوانم

انجام داد و این نقد دولتآبادی بیشتر معطوف به آثاری است که

بخوانم؟ ...ما ادبیات زیاد داریم و هرکدامشان به گمان من جهانی

شاید هدایت توجه کمتری به آنها داشت.

هستند که باید آنها را کشی کنیم ...همۀ ادبیات ،از هر نویسندهای،
ما هر قوم و ملتی که باشد ،خواندن و یادگیری از آن مفید است.
«میاسا یك دم ز آموختن» ،این را حکیم ابوالقاسم برای همه ما
گفته است» (نیاورانی)17 :1317 ،

تقریباً در تمام آثار دولتآبادی تأثیر ادبیات کهن فارسی را بویژه در
نثر و زبان ،آشکارا میتوان دید .منتقدان کلیدر را که بنا به گفتۀ
گلشیری «اوج داستان نویسی ما نیز هست »(گلشیری:1371 ،
 ،)333بیشتر از جهت داشتن روح حماسی و نیز برخورداری از زبانی

دولتآبادی حتی در این زمینه سخن صادق هدایت را نقد میکند،

اصیل ،فاخر و شاعرانه متأثر از ادر کهن میدانند؛ اگرچه برخی نیز

او با وجود اینکه هدایت را استاد داستاننویسی معاصر ایران میداند

بر زبان کلیدر خردهگرفتند و آنرا زبانی با «وایه هایی پر طمطراق،

و بر این باور است که نویسندگان معاصر از تاریکخانۀ هدایت

معانی و بیانی ،و غیر قصه ای»(براهنی  )11-11 :1373و یا «زبان

درآمدهاند ،اما میگوید« :هیچ وقت تعهد نکردهام که در

نقل و نقاالن ،زبان ضربی و فخیم» نامیدهاند(گلشیری:1371 ،

چارچورهایی که او تعیین کرده کار کنم .من با روحیه و سلیقۀ

) 333؛ اما بیشتر منتقدان زبان کلیدر را باعث قوت و زیبایی آن

خودم استادتر از او برای خودم ابوالفضل بیهقی را میدانم.

میدانند .زبان این اثر چنان است که میتوان گفت :کلیدر پیوندی

ناصرخسرو را میدانم .بلعمی ،عتیق نیشابوری و خواجه نظامالملك

بین ادر کالسیك فارسی و ادر معاصر است .بی شك نویسنده در

را میدانم .این ارزشها شاید از نظر هدایت افتاده باشند .من در آثار

آن تأمل ویژهای در ادبیات گذشته داشته است ،چنانکه

قدیم ایران نه فق

آفرین

داستانهای بینظیر بلکه ابداعاتی در

میگوید«من از همه بزرگان ادر کالسیك ایران مدد خواستهام .از

داستاننویسی پیدا میکنم که هدایت فرصت نکرد بدانها بیردازد یا

همه کسب اجازه کردهام .از فردوسی ،بیهقی ،موالنا ،حافظ،

دوست نداشت که بیردازد .هدایت استاد داستاننویسی مدرن ایران

ناصرخسرو و دیگر بزرگان ،از آنها خواستهام من را در راه پرمخافت

هست ولی استاد مطلق ادبیات نیست .هدایت به ما گفت چه

نگارش کلیدر یاری دهند( ».طالبینژاد)37-32 :1317 ،

عرصههای وسیع و بکری در جامعۀ ایران ،پی

روی نویسنده

گسترده است .اما او در هیچ جا نگفت که در او محدود بمانیم .شما
داستان سلطان محمود غزنوی را از زبان خواجهنظام الملك بخوانید،
متوجه میشوید این چه شگردی است در گفتن داستان تاریخی؛
داستان مودود و عمرولیث را در مرگ مودود بخوانید تا متوجه شوید
این چه بیان تازهایست در گفتن یك داستان کوتاه .یا خود داستان
کوتاه شکست سلطان مسعود از سلجوقیان را با آن پایان عجیب در
واکن

نسبت به شکست ،اثری بس نیرومندتر از افسانههای

در هم تنیدگی لهجهها و زبان گفتاری و رسمی ،عناصر ادبی
وشعری ،همچنین سجع پردازی و ایجاد وزن وآهن

در نثر از

برجستهترین مشخصههای بیانی است که جلوهای درخشان به سبك
دولت آبادی داده است .در سایر آثار دولتآبادی چون جای خالی
سلوچ ،سلو

و روزگار سیری شدۀ مردم سالخورده نیز تأثیر ادبیات

کهن فارسی آشکارا پیداست .عالوه بر زبان ونثر دولتآبادی از
مضامین (بویژه مضامین حماسی) و درونمایههای ادر کهن فارسی
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و همچنین شگردهای ادبی متأثر از ادبیات قدیم (مانند تداعی

حافظ را بگشایی ،او گوهر غز خواجه است .موی ومیان .لعل ولبان.

ذهنی) بهرۀ بسیاری برده است(.صادقی 111-123 :1331 ،و -323

آن! بله آن .دلبرآن نیست که مویی ومیانی دارد* بنده طلعت آنیم
که

 )313اینك به شمهای از آن اشاره میکنیم.

آنی

دارد.

آن،

همان

این

رمز

عشق

است(».دولتآبادی:1377،ج)212 /3

-4-7-2روزگار سپری شده مردم سالخورده

دولتآبادی در بخشی از این اثر ،قسمتی از داستان بر دار کردن
سامون ،کوچکترین فرزند عبدوس ،راوی جستجوگری است که با
حسی نوستالژیك به جمع آوری سرنوشت نیاکان

می پردازد .اوکه

هویت و دنیای گمشده کودکیاش را در قصه های خیالی یافتهاست،
در بزرگسالی داستان نویس می شود .پای صحبت سالخوردگان می
نشیند و درباره مهاجرت ها ،فاصلهها و گسستن از ریشههای اصیل
مینویسد.

حسنك وزیر از تاریخ بیهقی را اقتباس میکند« خود سماوات...
بی

از هرچه شیفتۀ زیبایی و شکوه حسنك بود آنگونه که بوالفضل

نق

کرده بود« :حسنك را به پای دار آوردند نعوذ باهلل من قضاء

السوء و دو پیك ایستانیده بودند که از بغداد آمدهاند و قرآن خوانان
قرآن می خواندند...و آواز دادندکه سرو روی

بیوشید تا از سن

تباه نشود که سرش به بغداد خواهیم فرستاد »...اما این دوره ،چه

این رمان ،تلفیقی از زندگینامه خود نوشت ،تاریخ و رمان است که

بسا مجا داده نشد تا سماوات سرپا ،روی پاهای خود و به قامت

با غم غربت به گذشته همراه شده است .دولت آبادی این اثر را در

برود طرف در بند و همچنان استوار از در بیرون

سه جلد اقلیم آباد ،برزخ خس ،پایان جغد به نگارش درآورده است.

برود(».دولتآبادی:1377،ج)112 /3

در این اثر نیز رد پای ادبیات کهن فارسی چه در زبان و نثر ،چه در
عناصر زیباییشناختی چون تشبیهات و استعارات و  ...و چه در
اقتباس از متون کهن به وضوح دیده میشود.

غسالخانه ایستاده بود و به ازاء هر نع
ری

«چالن ها وحاج کلوها دوسلطان بودند در یك اقلیم نمیگنجیدند و
برای همین باالخره یکیشان باید آن یکی را می خورد»
(دولتآبادی :1377،ج )172 / 1این تشبیه برگرفته از جملهای از
گلستان سعدی است« :ده دروی

و در جای دیگر داستانی از مثنوی مولوی میآورد؛ «آنجا ،کنار در
که به درون برده میشد یك

درون کدویی می انداخت؛ و خلیفه این کار مخصوص را به او

سیرده بود» (دولتآبادی:1377،ج)211 /3
همچنین در جای جای این اثر به تناسب روایت و نثر شاعرانه ،از
اشعار ادبیاتکهن استفاده میکند.

درگلیمی بخسبند ودو پادشاه در
«صدای موسیقی که میتوانست صدای چرخ چاهی باشد و

اقلیمی نگنجند»( گلستان سعدی)23 :

میشنیدم که میخواند :مرده بدم ،زنده شدم ،گریه بدم ،خنده
در جمله های زیر نیز نشانه هایی از تصاویر شعری گذشتگان

شدم» (دولتآبادی:1377،ج)22/3

پیداست« :وقتی میرسی بالین الله ،سقی شکاف برمی دارد ویك
پاره مهتار روی رخ او را روشن میکند حاال دختر عین مهتار
است ...دکمه یقه پیراهن

باز است و احساس می کنی پوست او

برگ گلی است که شبنم بر آن نشسته باشد .روی پیشانی شکیل
الله هم عرق شبنم نشسته(».دولتآبادی :1377،ج )231 / 2که
تشبیه آشنایی از گلستان سعدی را به یاد می آورد :برگل سرخ از نم
افتاده آللی * همچو عرق بر عذار شاهد غضبان (گلستان سعدی:
)33
و نیز «دختری صورت  ،قرص قمر .چشمان  ...چشمان

و «هیچکس در این میخانه نیست که غزلخوان باشد...باز هوای وطنم
آرزوست» (دولتآبادی:1377،ج)132 /3
نویسندگان دیگری نیز دربارۀ تأثیر آشنایی با ادبیات کهن فارسی در
داستاننویسی معاصر و ضرورت توجه به آن ،کم و بی

سخن

گفته اند و تأثیرات آن در آثارشان پیداست که در این مجا امکان
پرداختن به آنها میسر نیست.

به رن

مرکب چین و ابروان  ...نه ،کمان تشبیه ملیحی نیست .همان به که
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 -7تأثیرات ادبیات کهن بر داستان معاصر گسترده است و میتواند

 -3نتیجهگیری
نتای حاصله از این پژوه

را میتوان چنین بیان کرد:

پیدا و پنهان و همچنین خودآگاه و ناخودآگاه باشد .گاهی نیز
چگونگی تأثیرپذیری از متون مختلی ،چندان قابل توصیی یا نفی و

 -1داستان نویسی نوین ایران عالوه بر تأثیر پذیری از شیوۀ

اثبات نیست ،حتی ممکن است خود شاعر و نویسنده هم متوجه آن

داستاننویسی غرر ،از د ادبیات کهن فارسی پدید آمدهاست و

نباشد .همچنین نمود این تأثیرات میتواند در یك نویسنده با

نشانه های پنهان و آشکاری از آن در خود دارد.

نویسندهای دیگر یا در دو اثر از یك نویسنده متفاوت باشد.

 -2شناخت فرهن

و ادبیات کهن فارسی به دالیل بسیاری ازجمله

 -1از میان متون کهن فارسی هزار ویك شب ،تاریخ بیهقی،

ایران برای داستاننویس

شاهنامه فردوسی ،گلستان و بوستان سعدی ،مثنوی معنوی ،خسرو

آشنایی عمیق با پیشینه و پایههای فرهن
ضروری است.

وشیرین ولیلی ومجنون نظامی ،فرج بعداز شدت ،تذکرهَ االولیاء

 –3ادبیات کهن فارسی همچنان ناشناختههایی دارد که میتواند در

عطار ،غزلیات حافظ ،کلیله ودمنه  ،مرزبان نامه ،سفرنامه ناصرخسرو

پیشبرد ادبیات معاصر مورد استفاده قرار گیرد .اگر با نگاهی تازه به

تأثیر بیشتری برآثار داستان نویسان گذاشتهاند.

ادبیات کهن پرداخته شود؛ نکات بدیع و بکری کشی خواهد شد که

 -3بیشترین تأثیرپذیریها از ادبیات کهن در نثر و زبان داستانهای

پی تر مورد توجه پژوهشگران نبودهاست .برای بهرهگیریِ

معاصر نمایان است اما تنها به آن محدود نمیشود و در مضامین،

دقیقههای داستانی از متون کهن ،الزم است با دیدی داستان

اندیشهها و شگردهای داستانی نیز میتوان ردپای ادبیات کهن را

قرار گیرند ،و در این

دید .داستاننویسان تأثیرهای متفاوتی از ادبیات کهن را در آثارشان

پردازانه آثار داستانی کالسیك مورد باز خوان

باز خوانی شیوۀ داستانپردازی ،شگردهای روایی ،طرح و پیرن

نشان داده اند؛ جمالزاده در نثر و زبان و شیوۀ مقامه نویسی متأثر از

حکایات و داستانها ،چگونگی ایجاد تعلیق ،خلق فضا و لحن مناسب

آثار سعدی است .دانشور عالوه بر نثر و زبان ،به اسطورهها ،مضامین

روایت ،ساخت زمان و مکان در داستانها و روایات،

و اندیشههای ادبیات کهن نیز میپردازد .ابراهیم گلستان بیشتر از

شخصیتپردازی ،گره افکنی و گرهگشایی در داستانها ،عنصر

جنبۀ موسیقایی زبان متأثر از آثار سعدی است .نثر و زبان آ احمد

حقیقت مانندی ،چگونگی آغاز و پایان داستانها و ...در متون کهن

نیز ویژگیهای متأثر از ادبیات کهن فارسی را منعکس میکند .نادر

مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ابراهیمی هم در نثر و زبان و هم در اقتباسات گسترده از شعر و نثر

 -2مطالعه و انس با ادبیات کهن میتواند از نظر زبانی ،گستردگی
دایره وایگانی و به کار گرفتن آرایهها و شگردهای ادبی و پختگی نثر
به نویسندگان امروزیاری رساند .
 -1آشنایی با ادبیات کهن برای یافتنِ مضامین ،درونمایهها ،سویهها

کهن ،تأثیر را آشکارا نشان میدهد .گلشیری در آفرین

آثار

داستانی خود ،از زبان ،شگردهای داستانی و اندیشهها و مضامین
موجود در ادبیات کهن بهره میگیرد .دولتآبادی در نثر و زبان
متأثر از متون سبك خراسانیِ گذشتهاست؛ صنایع بدیعی آثار وی
نیز شباهت به آثار کهن ادبیات فارسی دارد.

و تم ها و کن های داستانی مؤثراست .بویژه برای آشنایی با
اسطورهها ،کهنالگوها ،شخصیتهای متون کهن و باز آفرینی آنها در
داستان مطالعه ادر کهن که مهمترین منبع ما برای شناخت
اسطورهها ی ایرانی است ،ضروری است.

منابع
آرین پور،یحیی ،از صبا تا نیما( ،تاریخ  112سا ادر فارسی) ،چ،7

 -1مطالعه ادبیات کهن برای آموختن فرمها و شگردهای داستانی،

تهران ،زوار.1373 ،

شیوههای ایجاد تعلیق و جذابیتهای روایی مفید است .زیرا

آ احمد ،جال  ،ارزیابی شتابزده ،چ  ،1تهران :امیرکبیر.1317 ،

شگردهای مختلی روایی در طو زمان ادبی تغییر و تکامل مییابند

آ احمد ،جال  ،مدیر مدرسه ،تهران ،گهبد.1313 ،

و برای آفرین

گونه (یانر)های مختلی ،صورت مناسبی میگیرند.
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آ احمد ،جال  ،نامههای جال آ احمد ،ج ،1تهران ،بزرگمهر،

سیانلو ،محمد علی ،نویسندگان پیشرو در ایران ،از مشروطیت

.1312

تا( 1312تاریخچه رمان ،قصه کوتاه ،نمایشنامه و نقد ادبی در

آلن،گراهام ،بینامتنیت ،ترجمه پیمان یزدانجو؛ تهران :مرکز.1312،

ایران) ،تهران ،نگاه.1371 ،

ابراهیمی ،نادر ،ساختار و مبانی ادبیات داستانی  ،3براعت استهال ،

سناپور ،حسین ،همخوانی کاتبان ،زندگی وآثار هوشن

تهران ،حوزه هنری ،پژوهشگاه فرهن

و هنر اسالمی.1371 ،

گلشیری ،چ

 ،1تهران ،نشر دیگر.1312،

ابراهیمی ،نادر ،مردی در تبعید ابدی ،براساس داستان زندگی

قزوینی ،محمد ،بیست مقاله ،تصحیح عباس اقبا و پورداود ،چ،2

مالصدرای شیرازی ،صدرالمتأالهین ،تهران :روزبهان.1313 ،

تهران ،دنیای کتار.1313 ،

امینپور ،قیصر ،سنت و نوآوری در شعر معاصر ،چ،2تهران :علمی و

کامشاد ،حسن ،پایهگذاران نثر جدید فارسی ،تهران ،نشرنی.1312 ،

فرهنگی.1312،

گلستان ،ابراهیم ،از روزگار رفته حکایت ،تهران ،بازتار نگار.1313 ،

باالیی ،کریستی ،سرچشمههای داستانکوتاه فارسی ،ترجمه احمد

گلستان ،ابراهیم ،جوی و دیوار و تشنه ،چ ،2تهران ،چاپخانه میهن،

کریمی حکا  ،تهران ،معین – انجمن ایرانشناسی فرانسه.1371،

.1321

براهنی ،رضا ،قصهنویسی ،تهران ،نشر نور.1311 ،

گلستان ،ابراهیم ،گفتهها ،چ ،2تهران ،نشر ویدا.1377 ،

بیهقی ،ابوالفضل ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علی اکبر فیاض،چ ،1تهران،

گلشیری ،هوشن  ،آینههای دردار ،چ ،3تهران ،نیلوفر.1371 ،

علم.1312 ،

گلشیری ،هوشن  ،باغ در باغ (مجموعه مقاالت)2 ،ج ،تهران ،نیلوفر،

جمالزاده،محمد علی ،برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده ،به

.1371

کوش

علی دهباشی ،تهران ،سخن ،شهار ثاقب.1371 ،

جمالزاده،محمد علی ،قصه نویسی ،به کوش

علی دهباشی ،تهران،

گلشیری ،هوشن  ،جدا نق

با نقاش در آثار سیمین دانشور،

تهران ،نیلوفر.1371 ،

سخن ،شهار ثاقب.1371 ،

گلشیری ،هوشن  ،نیمه تاریك ماه ،داستان های کوتاه ،تهران،

چهلتن ،امیرحسن ،ما نیز مردمی هستیم ،گفتگو با دولتآبادی ،چ،3

نیلوفر.1312 ،

تهران ،چشمه ،فرهن

معاصر.1312 ،

میرزایی ،حسین ،جال اهل قلم ،زندگی ،آثار و اندیشههای جال

حداد ،حسین ،بررسی عناصر داستان ایرانی ،تهران ،انتشارات سورۀ

آ احمد ،تهران ،سروش.1312،

مهر.1317 ،

میرصادقی ،جما  ،عناصر داستان ،چ ،1تهران ،سخن .1311

دانشور ،سیمین ،جزیره سرگردانی ،چ ،3تهران ،خوارزمی.1312 ،

میرعابدینی ،حسن ،در ستای

دانشور ،سیمین ،علم الجما و جما در ادر فارسی ،بازنگری و

چشمه.1313 ،

تدوین مسعود جعفری ،تهران ،قطره.1311 ،

میرعابدینی ،حسن ،صد سا داستاننویسی ایران2 ،ج ،چ ،1تهران،

دستغیب ،عبدالعلی ،نقد آثار جال آ احمد ،تهران ،نشر یرف،

چشمه.1317 ،

.1371

پایاننامهها

دولت آبادی ،محمود ،روزگار سیری شده مردم سالخورده3 ،ج ،چ،1
تهران ،چشمه ،فرهن

معاصر.1377 ،

دولت آبادی ،محمود ،قطره محا اندی ،گفت وگزار سین 2،ج،
تهران ،چشمه ،فرهن

معاصر.1313 ،

رحیمیان ،هرمز ،آشنایی با ادبیات معاصر ایران ،تهران،
پیامنور.1312،

داستان ،مقالهها و گفتگوها ،تهران،

صادقی ،معصومه ،بررسی و تحلیل تأثیر آشنایی با ادبیات کالسیك
فارسی در داستاننویسی معاصر(با نگاهی به رمانهای سووشون،
جای خالی سلوچ ،آت

بدون دود) ،پایاننامه کارشناسی ارشد،

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.1331 ،
فاطمی ،جال  ،نقد و بررسی آثار هوشن

گلشیری ،پایاننامه

کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
.1312
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مقاالت و گفتگوها
آت سودا ،محمدعلی" ،عوامل داستانی فارسی شکر است" ،مجله
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره ،17شماره ،2بهار
(پیاپی.1311 ،137-123 ،)32
آت

سودا ،محمدعلی"،گرای های کالسیك در نثر داستانی معاصر

فارسی"  ،نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر
کرمان شماره  ،13ص  ،31-1بهار .1312
آت

سودا،محمد علی" ،گلستان سعدی وابراهیم گلستان" ،کتار

ماه ادبیات وفلسفه ،شهریور ،ص

.1312 ،12-12

ابراهیمی ،نادر" ،غوطهخوردنی غریب در داستان" ،گفتگو با نادر
ابراهیمی ،ادبیات داستانی ،شماره  ،23ص .1371 ،112-31
ابراهیمی ،نادر".،ما بر سر بزرگترین گنجینۀ ادبیات داستانی جهان
نشستهایم" ،گفتگو با نادر ابراهیمی ،ادبیات داستانی ،شماره،23
ص.1373 ،13-1
براهنی ،رضا" ،کلیدر و زبان رمان" ،تکاپو ،شمارۀ  ،1ص،11-11
1373.
شریی زاده ،منصوره و حسن میرعابدینی ،محمدرضا گودرزی،
بلقیس سلیمانی ،حسین پاینده" ،سیردلبستن و د کندن" نقد
کتار ساربان سرگردان ،کتار ماه ادبیات و فلسفه ،خرداد و تیر
ص.1311 ،33-12
طالبینژاد ،احمد" ،هیچ نخواه و هرچهداری ببخ " ،گفتگو با
محمود دولت آبادی ،نشریه هفت ،ش  ،1ص 32تا  ،37مهر 1317
علیخانی ،یوسی" ،فرهن

توصیفی داستان نویسان مترجمان و

منتقدان ادبیات داستانی" ،ادبیات داستانی ،شماره  ،23ص -127
.1371 ،112
گلشیری ،هوشن " ،گسترش داستان کوتاه" ،گفتگو با هوشن
گلشیری درباره اقتباس از متون قدیمی ،بانی فیلم ،شماره .21
گلمحمدی ،پوریا" ،باال بلند نجیب قصههای ایرانی ،لحظههای به
یادماندنی با سیمین دانشور" ،گفتگو با سیمین دانشور نشریۀ
اعتماد،ش .1311 ،21

21

نشرهی علمی ،ژپوهشی و فناوری (علوم انسانی) سال دوم ،شماره ،8زمستان 5931

تأثیرمسیحیّت و جنگ های صلیبی در ادبیّات فارسی
( از قرن پنجم تا هشتم هجری)
محمود

انصاری1

1کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی
Mahmoodansari135959@gmail.com

تاریخ دریافت1331/23/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/21:

چکیده :
در ادبیّات فارسی  ،حضرت عیسی (ع) به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی  ،همواره با چهره ای کیه قیرآن از وی ترسییم
کرده  ،آشکار میشود امّا آیین مسیحیّت و پیروان آن گاهی با آنچه در قرآن آمده متفاوت است ؛ به عنوان مثیال ترسیا در
ادبیّات فارسی گاهی چهره زاهد متنّسک را دارد و گاهی مظهر شرك و انکار نسبت به توحید اسالم تلقی میشود .با بررسی
ادبیّات فارسی از قرن پنجم تا هشتم هجری متوجّه می شویم که بسیاری از لغات و عبارات مربوط به آییین مسیید در ایین
دوره وارد زبان و ادبیّات فارسی شده است و در اقوال و کلمات صوفیّه و عرفا به صورت تمثیل و مجاز از آنها مکرر اسیتفاده
شده است .تعبیرات و ترکیباتی نظیر  :دیر راهب  ،بت ترسا  ،زنّار زلف  ،اعجاز مسیحا  ،نفس عیسوی ،خر عیسیی  ،آسیمان
چهارم و کرامت بی رنج  ،مکرّ ر در شعر و نثر فارسی آمده و چهره ی مسید در ادبیّات فارسی  ،با اسیاطیر و رمیز و رازهیای
بسیاری آمیخته است .
در این مقاله سعی شده است تا به بررسی نحوه ورود آیین مسیحیّت در ایران و سایر بالد اسالمی پرداخته و عیواملی را
که باعث شده است چهره مسید و آیین مسیحیّت به طرز چشم گیری در ادبیّات فارسیی خودنمیایی کنید؛ کشیف نمایید.
بنابراین به بررسی اسناد تاریخی و ادبی پرداخته و با تجزیه و تحلیل فراوان این نتیجه حاصل شده است که وقوع جنگ های
قومی و مذهبی به ویژه جنگ های صلیبی  ،گسترش اسالم  ،معرّفی حضرت عیسی (ع) در قرآن کریم و احادییث و نهضیت
ترجمه از مهمترین عوامل تأثیرگذاری آیین مسیحیّت بر ادبیّات فارسی است.

واژه های کلیدی :
ادبیّات تطبیقی  ،آیین مسیحیّت  ،جنگ های صلیبی  ،ادبیّات فارسی  ،ادبیّات عربی
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-4مقدمه :
در هنگام بررسی آثار شاعران و نویسندگان ایران مشاهده می کنیم
تعداد شاعران اقلّیّت های مذهبی نسبت به شاعران مسلمان بسیار
کم و انگشت شمار است امّا جایگاه اقلّیّت های مذهبی علی
الخصوص چهرهی مسیحیّت در شعر فارسی بسیار آشکار و غیر قابل
انکار است و این امر در آثار شاعران قرن پنجم تا هشتم هجری
چشمگیر است و بسامد وایه ها ی مربوط به آیین مسیحیّت و
حکایت هایی که از حضرت مسیح در ادبیّات ما وارد شده و توس
شعرا مورد استفاده قرار گرفته  ،بسیار زیاد است.
همین عامل باعث شد تا به بررسی چرایی و علت نفوذ آیین
مسیحیّت در ادبیّات فارسی از دیدگاه ادبیّات تطبیقی در قالب
مکتب فرانسه بیردازیم .آنچه در مکتب فرانسه باید به آن توجّه
داشت « بررسی تاریخ رواب بین المللی میان ادبیّات های گوناگون ،
تباد و انتقا فرهنگی و ادبی است که از طریق انواع ادبی  ،اسالیب
بیان  ،موضوع های گوناگون و نمونه ها و  ...در میان ادبیّات و
فرهن های گوناگون صورت می گیرد .این انتقا از راه های
گوناگون از قبیل  :کتار ها  ،مترجمان و ترجمه ها و میانجی ها و
واسطه ها صورت می گیرد( ».محسنی نیا )37 :1333 ،در نگاه
مکتب فرانسه وظیفه ادبیّات تطبیقی رصد کردن پدیده های ادبی و
قراردادن آنها در چارچوبه ای مشخ از تاریخ ادبیّات است .تاریخ
گرایی و اثرگذاری و اثرپذیری از مهم ترین ویژگی های مکتب
فرانسوی ادبیّات تطبیقی است .در مکتب فرانسه اصوال حوزه کار
ادبیّات تطبیقی به رواب تأثیر و تاثّری محدود میگردد.
از این رو در این مقاله به بررسی رواب تاریخی میان مسلمانان و
رومیان و مسیحیان بویژه از قرن پنجم تا هشتم هجری که مقارن با
جن های صلیبی است پرداخته و به دنبا آن هستیم تا بدانیم با
وجود جن های هزارساله بین دو فرهن ایران و روم و دو آیین
مسیحیّت و اسالم  ،چرا در بررسی ادبیّات فارسی و عربی همواره
شاهد آن هستیم که آیین مسیحیّت در آنها از جایگاه ویژه ای
برخوردار است و کمتر شاعری را در ادبیّات فارسی می بینیم که
اشاره ای به آیین مسیحیّت نداشته باشد ؛ در حالیکه حاکمان این
دوره عموما مسلمان بوده و اقلّیّت های مذهبی در بعضی از دوره ها
مورد آزار و اذیت مسلمانان بوده اند  .مطلب دیگر اینکه تأثیرگذاری
آیین مسیحیّت در آثار عرفانی بسیار چشمگیر است و عموم آثار
عرفانی مملوّ از تلمیحات و اشارات به داستان های مربوط به
مسیحیّت است که دراین مقاله سعی شده است پاسخ های مناسبی
به این موارد داده شود.

از جمله افرادی که در این زمینه تالش های بسیاری نموده اند می
توان به قمر آریان اشاره کرد که تحقیقات بسیار گسترده ای در این
زمینه انجام داده است که ماحصل آن کتابی است با عنوان « چهره
مسیح در ادبیّات فارسی » ،که در سا  1313توس انتشارات معین
به چاپ رسیده و در این مقاله به عنوان منبع اصلی مورد استناد
قرارگرفته است.

-2تاریخچه جنگ های مسلمانان و رومیان (از
آغاز اسالم تا قرن پنجم هجری)
پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت از مکه به مدینه و تشکیل حکومت
اسالمی چندین جن

( جن

موته و جن

تبو ) را برای تحکیم و

حفظ ثغور اسالمی با رومیان در شام انجام داد که اغلب این جن
ها جنبه تدافعی داشت .فتوحات اسالمی از زمان خلفای راشدین
آغاز شد .در زمان خلیفه او (ابوبکر) مسلمانان به سوی نبرد با
رومیان و فتح شام شتافتند .در زمان خلیفه دوم ( عمر بن خطار)
دمشق و یرمو

و بیت المقدس به دست مسلمانان افتاد .در سا

 22ها  .ق مصر و شما آفریقا در سا  27ها  .ق فتح شد .در زمان
عثمان مسلمانان تا تنگه داردانل پی
جن

رفتند و با بیزانسی ها به

پرداختند .در زمان معاویه و عصر امویان قبرس فتح شد و

مسلمانان تا نزدیکی قسطنطنیه پی

رفتند .در نیمه دوم قرن هفتم

میالدی مسلمانان به فتح اسیانیا روی آوردند و نام اندلس را بر آن
نهادند .در عصر عبّاسیان و همزمان با حکومت سلجوقیان در سا
 1211 ( 213میالدی ) آلب ارسالن سلجوقی با امیراطوری بیزانس
به جن

پرداخت و در نبرد مالزگرد رومیان را شکست داد و

امیراطور بیزانس را به اسارت گرفت و بدین ترتیب اسالم در بیزانس
گسترش یافت و حکومت سلجوقیان در روم تثبیت گردید.
رفتار مسلمانان با نصاری در داخل قلمروی اسالمی توأم با تساهل و
تسامحی بود که در مورد اهل ذمّه ،الزام شده بود .چون مسیحیان
اهل کتار بودند ،خلفا از همان اوایل فتوح مسلمین  ،نسبت به آنان
رفتاری مساعد از خود نشان دادند  .این تسامح به قدری بود که در
ممالك مسیحی نشین که به تصرّف مسلمین درآمده بود ،به ویژه در
شام و مصر و فلسطین برای اداره امور مملکت از وجود آنها استفاده
می شد و به همین دلیل نصاری در این بالد در نهایت امنیّت و
حرمت به سر می بردند و مناصب و مشاغلی هم عهده دار بودند که
به عنو ان مثا می توان به استخدام کاتب نصرانی توس

ابوموسی
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ها موفّق شد به ایالت

اشعری و همچنین ماسرجویه از علمای مسیحی که به تعلیم و نشر

یابند؛ با این حا  ،جهان غرر با این جن

طب و نجوم و کیمیا می پرداخته است ،اشاره کرد .در دوره بنی

هاى سیسیلى و اندلس که در دست مسلمانان بود ،دست پیدا کند.

عبّاس ،منصور و مأمون عبّاسی به نصاری و اهل ذمّه نظر مسامحه و
تساهل داشتند .کسانی مانند حنین بن اسحاق  ،جبرائیل بن

-1چهره مسید در ادبیّات فارسی

بختیشوع از علما و اطبّای نصاری بودند که در نزد عبّاسیان تقرّر

حضرت عیسی(ع) در ادبیّات فارسی عمدتاَ با وایه ها و ترکیباتی

تمام داشتند.

چون عیسی  ،روح اهلل  ،دم عیسوی  ،عیسی مریم  ،باد مسیح ،

در دوره متوکّل عبّاسی نسبت به نصاری و سایر اهل ذمّه خشونت

مسیحادم  ،خر عیسی و سوزن عیسی و ...به کار رفته است که در

بیشتری اعما شد به طوری که به دستور وی استخدام علمای

برخی موارد جنبه تلمیحی دارد ( مانند خر عیسی و سوزن عیسی)

نصرانی در دستگاه حکومتی ممنوع شد .در قرن چهارم هجری

و گاهی به عنوان رمز و نماد ( در ادبیّات عرفانی )خودنمایی می

کاتبان شام و مصر اغلب مسیحی بودند و اطبّای شام نیز از نصاری

کند.

بوده اند .در بغداد در اواخر قرن چهارم به سا  313ها شخصی به

عیسی در ادبیّات عرفانی « رمزی از عقل دهم یا عقل فعّا است»

نام نصربن هارون متوّلی امر وزارت شد که خلیفه وقت به این دلیل
مورد مالمت واقع شد.

(سجادی )122 :1372،و دم عیسوی او که با ترکیباتی مانند باد
مسیح و مسیحادم به کار رفته است « رمزی از اولیاءاهلل است که به

-3گذری بر جنگ هاى صلیبى ( قرن پنجم تا

مقام وصو رسیده و دلهای مرده را به انفاس قدسی خود زنده می

هفتم هجری)

کند( .سجادی)122 :1372
های مسیحیان غرر اروپا (3

چهرهی حضرت عیسی (ع) در ادبیّات فارسی همواره چهره ای

هایی از جهان اسالم ،مابین سده پنجم و

مقدّس است و این تقدّس برگرفته از تعالیم مسیحیّت و اسالم است،

هفتم ( یازدهم تا سیزدهم میالدی ) اطالق می شود  .با گسترش

امّا چهره ی پیروان مسیح در ادبیّات به گونه ای دیگر است  .راهب

اسالم به ویژه در اسیانیا  ،علماى مسیحى دریافتند که این دین

مسیحی که طیلسان در بر دارد و چلییایی بر گردن آویخته و زنّاری

(اسالم) با تعالیم و دستورات عالی خود و سرعت پیشرفتى که دارد ،

بر کمر ب سته و در صومعه و دیری به سر می برد در نزد صوفیّه،

جن

های صلیبی به مجموعه جن

جن ) با مسلمانان بخ

موقعیت آنان را تهدید مى کند؛ لذا از توان و قدرت و امکانات و رشد
جمعیّت مسلمانان و وحدت آنان دچار هراس شدند ،پس کوش
خود را در جهت تضعیی و نابودى آن به کار بستند .در جهت همین
تالش ها بود که پاپ ها به طرق مختلی ،مردم را به جن

و مبارزه

گاهی رهزن دین و دنیاست و مظهر شر

و انکار است و گاهی نماد

زهد و عزلت است که به عنوان الگویی که مسلمانان باید در راه خدا
از آنها بازپس نمانند  ،مورد تشویق و اعزاز قرار میگیرد.

با مسلمانان مناطق مختلی تشویق مى نمودند .تا اینکه با سخنرانى

در ادبیّات عرفانی لغات مربوط به آیین مسیحیّت جایگاه دیگری

پاپ اوربان دوم در کلرمنت به سا  1231میالدى که به منظور

دارد  :دیر به عنوان « اقامتگاه و محل زندگی و تربیت زاهدان

جلب کمك مردم جهت حمایت مسیحیان صورت گرفت ،احساسات

مسیحی ،نماد خانه انسان  ،عبادتگاه و خانه پیر و مرشد است و

هاى صلیبى

گاهی کنایه از محل کفر و مالمتکده است( ».سجادی)337 :1372،

عمومى در اروپاى غربى شدّت یافت و شعلهی جن

افروخته شد .بدین ترتیب با هیجان و جوش و خروشى که در اروپا
پدید آمد لشکرى از صلیبیّون با اهداف و انگیزه هاى مختلی پدید
آمد و جن

هاى صلیبى شکل گرفت .در مدت زمانى که جن

هاى

صلیبى ادامه داشت اروپاییان صلیبى ابتدا با سلجوقیان ،سیس با
ایّوبیان و در آخر با ممالیك مصر به جن

پرداختند ،لیکن

ترسا یا پیرو دین مسیح « رمز تجرید و تفرید است  .نشانگر پیروی
از حضرت عیسی(ع) و تر

دنیا و رهایی از قید تعلقّات است چرا

که حضرت عیسی مظهر کامل این مرتبه است( » .سجادی:1372،
)232

نتوانستند به خواست خود که دست یابى بر بیت المقدس بود توفیق
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« ترسا در ادبیّات فارسی  ،گاه چهره زاهد متنسّك را دارد و گاه
مظهر شر

و انکار نسبت به توحید اسالم تلقّی می شود .مواردی

-1رواب تجاری و جن

و صلح که بین مسلمانان و رومی ها صورت

می گرفت که به عنوان مثا می توان به جن

های صلیبی اشاره

هم هست که رمزی از عشق و زیبایی و مستی و خوشباشی است،

کرد.

وجودش با باده و با بی قیدی نسبت به حدود شریعت همراه است.

-1تقلید صوفیّه و عرفا از بعضی مناسك و آدار راهبان مسیحی

اعتقادش در اسناد الوهیّت به مسیح و در تلقّی از او به عنوان فرزند

مانند عزلت  ،سیاحت  ،فقر  ،ریاضت و تجرد و دریوزگی.

خدا نمونه ای از ضاللت و جهالت محسور است .لباس او از طیلسان

موارد فوق از جمله دالیلی بوده که باعث نفوذ آیین مسیحیّت در

تا زنّار و مسکن او از دیر و صومعه تا کوی ترسایان حس تحقیر و

ادبیّات فارسی شده است که در بررسی اشعار شاعران تالش شده تا

حس نفرت را بر می انگیزد و ارتباط او با روم  ،که تقریباً همیشه در

به نحوهی تأثیرپذیری آنان از آیین مسیحیّت پرداخته شود.

عهد اسالم و قبل از اسالم دشمن ایران است ،همچنین با یونان ،که
به جهت وجود فالسفه اش نوعی سرزمین شر

و شك و کفر

محسوبست ،تصویر آن را غالباً تیره می دارد( » .آریان )31: 1313،
بت ترسابچه مظهر جما و زیبایی است و « به قطب و صاحب
الزّمان اطالق می شود و تمام بتان مظهری از بت ترسابچه هستند.

-0تأثیر مسیحیّت در شعر فارسی
 -4-0تأثیر مسیحیّت در اشعار ناصر خسرو :
حکومت فاطمیان مصر برای مقابله با سلجوقیان در پی اتّحاد با
دشمن آنان یعنی مسیحیان بودند و در این راه از هیچ کوششی
دریغ نمیورزیدند که از جمله این اقدامّات تالش حسن صباح در

(سجادی)233 :1372،

داخل از یك طرف و تالش های ناصر خسرو به عنوان حجّت

زنّار به معنای کمربند یا گردنبند متصل به صلیب که مسیحیان به

خراسان و م سافرت او از شرق سرزمین های اسالمی (بلخ) تا غرر

خود می آویختند در اصطالح صوفیان گاهی معنای « بستن عقد

سرزمین های اسالمی ( مصر ) را میتوان در این راستا قلمداد کرد.

خدمت و اطاعت از محبور حقیقی است و گاهی نماد تعلّق و

کسی مانند ناصرخسرو به سبب مسافرت مکاشفانه و

دلبستگی به دنیاست( ».سجادی)221 :1372،
بسیاری از وایه های مربوط به آیین مسیحیّت از قرن پنجم تا هشتم
در نظم و نثر فارسی وارد شده است  .علّت تداو و انتشار چنین

جستجوگرانهاش به دنبا

حقیقت  ،سرزمینهای مختلی را

درمینوردید -که شرح آن را در سفرنامهاش آوردهاست -این فرصت
را داشته تا با مسیحیان حشر و نشر نزدیك داشته باشد .با توجّه به
گستره آیین مسیحیّت در زمان ناصر خسرو می توان چنین برداشت

لغاتی را در عوامل مختلفی می توان جستجو کرد که از آن جمله

کرد که آیین مسیحیّت در غرر سرزمین های اسالمی(آسیای صغیر

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

) برخالف شرق ایران ( بلخ زادگاه ناصر خسرو) رواج فراوانی داشته

-1رواج و شهرت و تداو قص

قرآن و تفاسیر و روایات و اخبار

است و آشنایی ناصر خسرو با مسیحیّت از دو طریق امکانیذیر بوده

اسالمی مربوط به عیسی

است  -1 :مطالعه آثار ترجمه شده به عربی و فارسی  -2مسافرت به

-2مطالعه ادیبان و عرفا در عقاید ملل و نحل و آشنایی آنان با

سرزمین های مسیحی نشین و ارتباط نزدیك با آنها.

اناجیل و کتب نصاری

لغات و تعبیراتی که به جهات تاریخی ،فرهنگی ،دینی و جغرافیایی

-3رفت و آمد ادیبان به دیر و کلیسا و آشنایی آنان با رسم و رسوم

به مسیح مربوط میشوند در آثار ناصر خسرو کم نیستند .لغات و

مسیحیان

تعبیراتی مانند ابجدخوانی عیسی ،آستین مریم ،باد مسیح و باد

-2سفرهایی که برخی از ادبیان به بالد نصاری می کرده اند

مسیحا ،بیت لحم ،پنجه مریم ،ترسا ،تعمید ،چلییا ،دم عیسی ،لوقا،
متّی ،مرقون ،مریم عذرا ،معجزهی مسیح ،نسطور ،یعقور و یوحنا در
آثار او کم نیست.
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عیسااای باااه رهااای دیاااد یکااای کشاااته فتااااده

اینجاااا ز فااارّ عااادلت ایمااان شاااده اسااات ماااومن

حیاااران شاااد و بگرفااات باااه دنااادان سااار انگشااات

وآنجاااا ز ساااهم تیغااات ترساااان شاااده اسااات ترساااا

گفتاااا کاااه "کا اه را کشاااتی تاااا کشاااته شااادی زار

(دیوان امیر معزّی)1 :1311 ،

تاااا بااااز کاااه او را بکشاااد آنکاااه تاااو را کشااات؟
(دیوان ناصر خسرو)113 :1371 ،

خاناااان همااای باااه خااادمت بوساااند سااام اسااابت
چونانکااااه باااات پرسااااتان ساااامّ خاااار مساااایحا

بشاااااااناس اماااااااام و مساااااااجد را آنگاااااااه
قسااااااااااایس را نکاااااااااااوه و چلییاااااااااااا را
(دیوان ناصر خسرو)111 : 1371 ،
وافااااای و مباااااار

(دیوان امیر معزّی)1 :1311 ،
باز آوری به احسان جاان رمیاده از تان احساان توسات
گاااااااااااویی همچاااااااااااون دم مسااااااااااایحا

چاااااود دم عیسااااای ماااااریم

عاااااالی و بیاراساااااته چاااااون گنباااااد اخضااااار
(دیوان ناصر خسرو)112 : 1371 ،

(دیوان امیر معزّی)7 :1311 ،
بناااادد کماااار و سااااجده کنااااد زلاااای ساااایاه
چااااون از لااااب و انگشاااات کنااااد شااااکل چلییااااا
(دیوان امیر معزّی)17 :1311 ،

مزگااات کلیسااایا نشاااده اسااات ،ای پسااار ،هگااارز
گرچاااه بااااه شااااهر همبااار مزگاااات کلیسیاساااات
( دیوان ناصر خسرو)337 :1371 ،

زلف

به صفت چون

د

ترسا سیه آمد

در پاااای چلییااااا نااااه عجااااب سااااجده ترسااااا
(دیوان امیر معزّی)17 :1311 ،

-2-0تأثیر مسیحیّت در اشعارامیر معزّی
امیر عبدالملك معزّی نیشابوری ،ملك الشعرای دربار ملکشاه و
سنجر به علت آنکه سالطین سلجوقی ممدوح او بوده و با قیصر روم
در حا جن

و صلح بودند  ،توجّه خاصی به مذهب و اعتقاد

مسیحیان داشته اند و آوردن اصطالحات مربوط به مسیحیّت در
شعر او زیاد است امّا تاثیرپذیری وی بیشتر برگرفته از اطالعات و
معلومات عمومی متداو در بین مسلمانان است که می توان به
نمونه های ذیل اشاره نمود.

-3-0تأثیر مسیحیّت در اشعار سنایی
آثار سنایی به ویژه حدیقه الحقیقه سرشار از معانی عرفانی و مملو از
تمثیالت و مواعظ صوفیانه است و در چنین اثری معانی و عبارات
مربوط به آیین مسیح زیاد است و این گونه الفاظ و تعبیرات به
عنوان تشبیه و تمثیل و استشهاد در نزد عرفا و صوفیه آمده است و
سنایی در بیان مقصود از آنها سود جسته است  .تأثیرپذیری سنایی
از آیین مسیحیّت برگرفته از اقوا صوفیه و روایات اسالمی است.

گااار تعبیاااه ساااازی باااه ساااوی روم دگااار باااار

چااااااه مساااااالمان چااااااه گباااااار باااااار در او

زنّاااار چاااو افسااااار کناااای باااار ساااار ترسااااا

چااااااه کنشاااااات و چااااااه صااااااومعه باااااار او

(دیوان امیر معزّی)2 :1311 ،

( حدیقه الحقیقه)32 :1317 ،

فرمااااان تااااو مسااااجد کنااااد از خانااااه رهبااااان

گباااااااار و ترسااااااااا و نیکااااااااو و معیااااااااور

شمشااایر تاااو خااار زیااان کناااد از چاااور چلییاااا

همگااااااااااان طالبنااااااااااد و او مطلااااااااااور

(دیوان امیر معزّی)2 :1311 ،

( حدیقه الحقیقه)32 :1317 ،

قحاااا سااااتم ز تااااوران امسااااا باااار گرفتاااای

بااای تاااو گااال مسجدسااات و باااا تاااو کنشااات

گاااااار پااااااار برگرفتاااااای زانطاکیااااااه چلییااااااا

بااااا تااااو د دوزخ اساااات و باااای تااااو بهشاااات

(دیوان امیر معزّی)1 :1311 ،

( حدیقه الحقیقه)32 :1317 ،
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بااااااا ثنااااااای تااااااو عقااااااد بسااااااته بهاااااام

در عاااااااازر خانااااااااه عیساااااااای مااااااااریم
( حدیقه الحقیقه)221 :1317 ،
خلااااااااق او آمااااااااد از نکااااااااو عهاااااااادی
روح عیسااااااااااای و قالاااااااااااب مهااااااااااادی
( حدیقه الحقیقه)133 :1317 ،

-1-0تأثیر مسیحیّت در اشعارانوری
تأثیر آیین مسیحیّت در اشعار انوری برخالف شعرایی چون خاقانی
بر اساس معانی و مضامین مربوط به علم کالم و ملل و نحل نیست
بلکه برگرفته از تعبیرات مشهور در قرآن و روایات است.

خسرو و شیرین با توجّه به اینکه شیر زن قهرمان داستان  ،ارمنی و
ترسا است موقع و مجالی به دست نظامی می دهد تا گاه گاه از آیین
عیسی یاد کند و اسکندرنامه هم چون از مآخذ غربی نقل شده
است  ،از اقوام روس و قفقاز که در عهد نظامی مسیحی بوده اند یاد
می کند و این همه برای او مجالی برای اظهار نظر در بار مسیحیّت
و آدار آن فراهم می کند.
چاااااو ماااااریم روزهی ماااااریم نگاااااه داشااااات
دهاااان دربسااات از آن شاااکر کاااه شاااه داشااات
(کلیات نظامی)213: 1372 ،
مسااااااااااایحاوار در دیاااااااااااری نشااااااااااایند
کااااه بااااا چناااادان چااااراغ

کااااس نبینااااد

(کلیات نظامی)211: 1372 ،
نساااایم باااااد ز اعجاااااز زنااااده کااااردن خااااا
ببااااااارد آر هماااااااه معجااااااازات عیسااااااای را
(دیوان انوری)1 :1372،
جرعااااه جااااام لباااات پاااارده عیساااای دریااااد
نقطاااااه فااااارق خطااااات خاماااااه آزر شکسااااات
(دیوان انوری)32 :1372 ،
شاااااااد باااااااش ای بااااااه معجاااااازات کاااااارم
مریماااااااای از هاااااااازار عیساااااااای باااااااای
(دیوان انوری)213 :1372 ،
اعجااااااااااز کااااااااای کلااااااااایم عماااااااااران

آثاااااااااااااار دم مسااااااااااااایح ماااااااااااااریم
(دیوان انوری)322 :1372 ،
در شااااایر رایااااات تاااااو بااااااد هاااااوای هیجاااااا

روح اهلل اساااااات گااااااویی در آسااااااتین مااااااریم
(دیوان انوری)331 :1372 ،

-0-0تأثیر مسیحیّت در اشعار نظامی
حکیم نظامی با توجّه به اینکه در منطقه ای مسیحی نشین سکونت
داشته به خوبی با آدار و رسوم مسیحیان گنجه آشنای داشته و این
تأثیر را می توان در مثنوی های پنجگانه او  ،به ویژه در منظومه
خسرو و شیرین و منظومه اسکندرنامه مشاهده کرد .در داستان

گااااااااااازری از رنگاااااااااارزی دور نیساااااااااات
کلباااااه خورشاااااید و مسااااایحا یکااااای اسااااات
(کلیات نظامی)21: 1372 ،
زاهااااااد و راهااااااب سااااااوی ماااااان تاختنااااااد
خرقاااااااااااه و زنّاااااااااااار در انداختناااااااااااد
( کلیات نظامی)21: 1372 ،
عیسااااااااای گااااااااااه داناااااااا

آماااااااااوزی

یوساااااااافی وقاااااااات مجلااااااااس افااااااااروزی
(کلیات نظامی)771: 1372 ،
شمشااااااااااایر زباااااااااااانم از فصااااااااااایحی

دارد سااااااااااار معجاااااااااااز مساااااااااااایحی
(کلیات نظامی)212: 1372 ،
طبّاااااااااا نفیااااااااار آهناااااااااین کاااااااااوس

رهباااااااااااان کلیسااااااااااایای افساااااااااااوس
(کلیات نظامی)272: 1372 ،
صااااااااااابح

ز بهشااااااااااات بردمیاااااااااااده

باااااااااادش نفاااااااااس مسااااااااایح دیاااااااااده
(کلیات نظامی)122: 1372 ،
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کااااه همسااااایه اساااات بااااا خورشااااید عااااذرا

-6-0تأثیر مسیحیّت در آثار خاقانی

گااااااارآن کیخسااااااارو ایاااااااران و توراسااااااات
خاقانی ،نظامی و شاعرانی که در قفقاز میزیستهاند نیز طبیعتاً به

چااااارا بیاااااژن شاااااد انااااادر چااااااه یلااااادا

خاطر همسایگی و همنشینی با مسیحیان آشنایی درستتری از

چاااارا عیساااای طبیااااب ماااارغ خااااود نیساااات؟

و آدار مسیحی داشتهاند .از این بین خاقانی چون مادری

کاااااااه اکماااااااه را تواناااااااد کااااااارد بیناااااااا

مسیحی داشته و هم به سبب آنکه در تاریخ ملل و مذاهب تبحّری

نتیجااااه دختاااار طاااابعم چااااو عیساااای اساااات

عیسوی راهگشاتر و

کاااااه بااااار پااااااکی ماااااادر هسااااات گویاااااا

مطلورتراست .در سرودههای خاقانی  ،مسیح از دو منظر مورد توجّه

سااااخن باااار بکاااار طبااااع ماااان گااااواه اساااات

قرار گرفته است؛ یکی از نگاه مسیحیان و بر اساس باورها و

چااااااو براعجاااااااز مااااااریم نخاااااال خرمااااااا

فرهن

داشته است  ،اشارات

به دقایق فرهن

دریافتهای پیروان مسیح و دیگر نگاهی که از قرآن ،تفاسیر و منابع

و ...

(دیوان خاقانی)23 :1317 ،

اسالمی در بار مسیح متأثر است .هیچ کس چون او نتوانسته روایت
دقیقی در بار آیین مسیح ،اعیاد ،مراسم و آدار و رسوم مربوط به

-7-0تأثیر مسیحیّت در اشعار عطّار نیشابوری

مسیحیان را ارائه کند .قصیده معروف "ترساییه" از خاقانی سرشار از
اشارات مسیحی است به طوری که بدون دانستن این فرهن
نمیتوان معانی پیچیده و حکمی خاقانی را در

کردکه در اینجا به

تعدادی از ابیات قصیده ترسائیه اشاره می کنیم .

عطّار نیشابوری از عرفای مشهور قرن ششم و هفتم ،گذشته از
حکایات و امثالی که در مثنویّات

راجع به عیسی و روح دارد  ،در

غزلیّات و قصاید نیز از این قبیل اصطالحات آورده است امّا اکثر آنها
را در معانی عرفانی و اخالقی ذکر کرده است امّا آنچه که قابل تاًمّل

فلاااااك کاااااژرو تااااار اسااااات از خااا ا ترساااااا

است؛ عطّار در برخی موارد به طور مستقیم از اناجیل و یا عقاید و

ماااااااارا دارد مسلساااااااال راهااااااااب آسااااااااا

مذاهب نصاری متاًثّر شده است:

نااااه روح اللّااااه بااااراین دیراساااات چااااون شااااد؟
چنااااااین دجّااااااا فعاااااال ایاااااان دیرمینااااااا

وآنکاااااه مسااااایح جهاااااان هسااااات نوآماااااوز او

تااااانم چاااااون رشاااااته ی ماااااریم دوتااسااااات

خاااااور نیایاااااد از او خوانااااادن پازناااااد و زناااااد

دلاااام چااااون سااااوزن عیساااای اساااات یکتااااا

(دیوان عطّار)711 :1332،

ماااان ایاااان جااااا پااااای بنااااد رشااااته مانااااده

ز زلفااات زناااده مااایدارد صااابا انفااااس عیسااای را

چوعیساااااای پااااااای بنااااااد سااااااوزن آنجااااااا

زرویاات ماایکنااد روشاان خیالاات چشاام موساای را

چراساااااوزن چناااااین دجّاااااا چشااااام اسااااات؟

(دیوان عطّار)711 :1332 ،

کاااااه انااااادرجیب عیسااااای یافااااات ماااااأوی
لباااااااااااس راهبااااااااااان پوشاااااااااایده روزم

ماااوی چاااون در ماااینگنجااادکردهای سررشاااته گاام

چوراهاااااااااب زان بااااااااارآرم هرشاااااااااب آوا

گاار تااو گااویی سااوزنی بااا عیساای مااریم رواساات

بااااااااه صااااااااور صاااااااابحگاهی برشااااااااکافم

(دیوان عطّار)22 :1332 ،

صاااااااالیب روزن ایاااااااان بااااااااام خضاااااااارا
بااااااااه ماااااااان نامشاااااااافقندآبای علااااااااوی
چوعیساااااااای زآن ابااااااااا کااااااااردم زآبااااااااا
مراازاختااااااااااردان

چااااااااااه حاصاااااااااال؟

دم عیسیسااات کاااه باااا بااااد ساااحر مااای گاااذرد
و آر خضاار اساات کااه باار روی خضاار ماای گااذرد
(دیوان عطّار)112 :1332 ،

کااااااه ماااااان تاااااااریکم او رخشاااااانده عااااااذرا

امّا تأثیر مسیحیّت در اشعار عطّار و اندیشه صلح ادیان را می توان

چاااااه راحااااات مااااارغ عیسااااای را زعیسااااای ؟

در داستان شیخ صنعان مشاهده کرد .کسانی که درباره تصوّف
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اسالمی تحقیق میکردهاند ،مثل دکتر زرینکور ،حتی اعتقاد

دوباره به حق برگشتن و این سرنوشت مقدار آدمی و سفر ناخواسته

داشتهاند که بسیاری از آدار و سنن صوفیه مانند عزلت و سیاحت و

اوست .داستان شیخ صنعان در کتار تحفه الملو

غزالی آمده است

فقر و ریاضت و تجرّد و دریوزگی و امثا اینها ،همه متأثّر از ریاضت

و داستان زندگی شیخ عبدالرزاق صنعانی است .چنین سرنوشت و

و رهبانیّت عیسوی است .گاهی چهرههای نمادینی چون شیخ

داستان مشابهی را در عشق بزرگانی چون ابوعبداهلل مالکی و شیخ

صنعان که نماد تصوّف و زهد است ،در امتحان ایمان به آتشگاه دلبر

روزبهان می توان سراغ گرفت .در واقع این داستان به نوعی تفکّر

ترسایی به

حاکم بین مسلمانان نسبت به مسیحیّت است و این تفکّر حاکم که

ترسا سرمینهد و دین

را به بت کافرکی

مسلمانک

حراج میگذارد.

روم نماد کفر است نمی تواند بی دلیل و بی ارتباط با مسائل سیاسی
آن دوره که همزمان با وقوع جن

-4-7-0خالصه داستان شیخ صنعان
شیخ صنعان(سمعان) پیر و بزرگ عهد و زمانهی خوی

مذهبی مسلمانان و مسیحیان و دست به دست شدن سرزمین
بود که با

چهارصد مرید در مکّه زندگی میکرد .شبی شیخ خوار عجیبی می
بیند که در روم به بتی سجده میکند  .پس به سوی شام حرکت
می کند و وقتی به نزدیکی یك دیر (عبادتگاه مسیحیان) به نام
سمعان در نزدیکی دمشق می رسد ،دختری ترسا (مسیحی) را می
بیند و عاشق او می شود .دختر ترسا پذیرفتن عشق شیخ را مشروط
به قبو کردن یکی از این چهار شرط می کند -1 :به بت سجده
کند  -2قرآن را بسوزاند  -3مسیحیّت را بیذیرد  -2شرار بنوشد.
شیخ شرط چهارم را می پذیرد و با نوشیدن شرار  ،هرآنچه از قرآن
و احادیث و کتار های مذهبی در ضمیرش هست  ،پا

های صلیبی و اوج جن

های

فلسطین و مسجداالقصی که قبله گاه هر دو گروه مسلمانان و
مسیحیان است ،باشد .و در نهایت آرزوی پیروزی مسلمانان بر
مسیحیان که در داستان شیخ صنعان اتفاق می افتد و پس از
پیروزی دختر ترسا (نماد مسیحیّت) بر شیخ و تسلیم شدن شیخ و
مسیحی شدن ( تصرّف بیت المقدس به دست صلیبیون)  ،در پایان
داستان پیروزی از آن شیخ صنعان( نماد مسلمانان) و ایمان آوردن
دختر ترسا به دین اسالم می شود ( .فتح بیت المقدّس به دست
مسلمانان)
این داستان نشان دهنده تأثیر فوق العاده جن

های صلیبی بر

میشود و

زندگی سیاسی و اجتماعی آن دوره و آرزوی برقراری صلح در بین

سه شرط دیگر دختر را هم قبو میکند امّا وقتی میخواهد به

ادیان و به تبع آن صلح ملت هاست که در آثار صوفیان این دوره

وصا دختر برسد او برای خود کابین و مهریه ای طلب میکند و

منعکس شده است.

چون شیخ چیزی از خود ندارد دختر ترسا از او میخواهد به عنوان
مهریه چند سالی برای پدرش خو چرانی کند !!! .یاران شیخ با
دیدن این حاالت او را رها کرده و به مکه باز می گردند .تا اینکه
یکی از مریدان شیخ که در مسافرت بوده باز می گردد و پس از
شنیدن ماجرا  ،از شاگردان می خواهد دست به دعا بردارند .پس از
چهل روز شیخ خوار پیامبر را می بیند و توبه می کند .دختر ترسا
نیز خو ابی می بیند و حقیقت بر او آشکار می شود و به دنبا شیخ
به مکّه می رود و به دست وی مسلمان می شود و با همان حا از
دنیا می رود.

-2-7-0تحلیل داستان شیخ صنعان
روم و غرر در ادبیّات فارسی نماد دنیا و طبیعت است.از کعبه تا روم
در واقع از خدا به طبیعت و از معنی به صورت سفر کردن است و

-1-0تأثیر مسیحیّت در اشعار مولوی
موالنا به واسطه تبحّری که در علوم اسالمی و ملل و نحل و کالم
داشته است هم در مثنوی و هم در دیوان شمس مکرر ذکر
اصطالحات عیسوی ان را آورده است و در بسیاری از موارد نیز برای
این الفاظ و اصطالحات  ،تعبیرات عرفانی و اخالقی آورده است.
تفاسیر و نوشتههای عرفانی مثل مثنوی موالنا پر از قصههای
تمثیلی عیسی است .عیسی در این نوشتهها مثالی چند بعدی
وکاربردی برای سلو

عرفانی است.

تااااااااا نمانااااااااد در جهااااااااان نصاااااااارانیی
ناااااای هویاااااادا دیاااااان و ناااااای پنهااااااانی
(مثنوی معنوی)11 :1311 ،
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صااااااد هاااااازاران ماااااارد ترسااااااا سااااااوی او

یهودیان و تالش آنها برای از بین بردن مسیحیان و مسلمانان و

جماااااع شاااااد در کاااااوی او

ایجاد اختالف در جهان و در نهایت به قدرت رسیدن یك حکومت

اناااااد

اناااااد

یهودی در ارض موعود ( فلسطین ) است  .گویی موالنا نیز همانند

(مثنوی معنوی)17 :1311 ،
او بیاااااان مااااای کااااارد باااااا ایشاااااان باااااه راز
ساااااااارّ انگلیااااااااون و زنّااااااااار و نماااااااااز
(مثنوی معنوی)17 :1311 ،
دور دور عیسااااااااای اسااااااااات ای مردماااااااااان
بشاااااانوید اساااااارار کاااااای

او بااااااه جااااااان

(مثنوی معنوی)17 :1311 ،
در بررسی اجمالی مثنوی موالنا به داستان ها و حکایت های فراوانی
برخورد می کنیم که شخصیّت های اصلی آن داستان ها ،افرادی
مسیحی هستند و این مطلب نشان دهنده ارتباط نزدیك موالنا با
مسیحیان و آشنایی کامل او با آئین مسیحیّت است و این مساًله به
شدّت متاًثّر از جن

های صلیبی است چرا که موالنا درشهر قونیّه

در همسایگی پایتخت مسیحیان آن دوره یعنی بیزانس (قسطنطنیه)
زندگی می کرده و همان زمان اوج جن

های صلیبی بوده است ،

طبیعی است که آوردن داستان هایی از مسیح و مسیحیان در
مثنوی بی علّت نبوده و چه بسا برای جلب توجّه مسیحیان آن

عطّار در پی برقراری صلح در بین ادیان مختلی است تا بدین طریق
مانع از خونریزی و جن

بین ملّت ها شود .در دیوان شمس هم

اشاره های فراوانی به آیین مسیحیّت شده است.

-4-1-0فهرست داستان های مسیحیان و جهودان در
مثنوی معنوی
داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از بهر تعصّب
(مثنوی  ،دفتر او )
حکایت پادشاه جهود دیگر که در هال

دین عیسی سعی نمود.

(مثنوی  ،دفتر او )
آمدن رسو روم تا نزد عمر و دیدن کرامات عمر (مثنوی  ،دفتر
او )
التماس کردن همراه عیسی (ع) برای زنده کردن استخوان ها
(مثنوی  ،دفتر دوم)

دوره به اسالم صورت گرفته باشد .نکته دیگری که جالب توجّه است

تمامی قصه زنده شدن استخوان ها به دعای عیسی (ع) (مثنوی ،

 ،چهره مسیح در مثنوی است که مطابق با آیات و احادیث اسالمی

دفتر دوم)

است  .با و جود جن

های صلیبی قائدتاَ موالنا نباید دیدگاه مثبتی

نسبت به مسیحیان داشته باشد امّا در داستان های مثنوی ،مسیح و

سجده کردن یحیی (ع) در شکم مادر مسیح را (مثنوی  ،دفتر دوم)

مسیحیّت مقدّس است و با وجود دیدگاه کلّی موالنا در خصوص

جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه عیسی(ع) جهت

مذاهب مختلی و دیدگاه عرفانی موالنا که در آن همه مذاهب به

طلب شفا به دعای او( .مثنوی  ،دفتر سوم)

دنبا یك هدف واحد هستند و هیچ فرقی بین آنها نیست چرا که
همه مذاهب و فرق در جستجوی عشق واحد و رسیدن به معشوق

گریختن عیسی (ع) فراز کوه از دست احمقان (مثنوی  ،دفتر سوم)

حقیقی هستند و تفاوت آنها در نوع رسیدن به معشوق حقیقی

آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره نزدیك پیامبر و ناطق شدن

است؛ امّا با بررسی دقیق تر داستان ها متوجّه می شویم که موالنا

عیسی وار (مثنوی  ،دفتر سوم)

در خصوص قوم یهود و جهودان دیدگاه متفاوتی دارد و به هیچ وجه
نظر مثبتی به این قوم ندارد و به نوعی تفرقه و تشتت در جهان را

پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم به وقت برهنگی و

توطئه جهودان می داند و در داستان « آن پادشاه جهود که

غسل کردن و پناه گرفتن به حق تعالی (مثنوی  ،دفتر ششم)

نصرانیان را می کشت از بهر تعصّب » و یا در « حکایت پادشاه

حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن که به منز

جهود دیگر که در هال

دین عیسی سعی نمود» به خوبی می توان

چنین برداشت نمود که شروع جن

قوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند گفتند این قوت را فردا

های صلیبی در واقع توطئه
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خوریم  ،مسلمان صایم بود گرسنه ماند از آنکه مغلور بود( .مثنوی ،
دفترششم)

مورد توجّه شاعران پارسی زبان بوده امّا بیشتر از هر چیز نفس
مسیحایی و دم مسیحایی و کالم زندگیبخ

مسیح مضمون

بسیاری از شعر شاعران قرار گرفته است .زنده کردن مردگان ،شفا

-1-0تأثیر مسیحیّت در اشعارسعدی

دادن بیماران ،بینا کردن کوران از دیگر صفات عیسوی است که در

ذکر مسیح و آیین او و الفاظ و عبارات مربوط به آیین ترسائی درآثار
سعدی بیشتر به جهت استشهاد و تنبیه و تمثیل است و همه جا نیز
شامل تلمیحات و اشاراتی است به آنچه در قرآن کریم و تفاسیر و
روایات مسلمین راجع به عیسی آمده است .تأثیرپذیری سعدی از
مسیحیّت را عالوه بر مورد فوق می توان در سیر و سیاحت های او
در بالد شام نیز جستجو کرد چرا که او در ایّام جن های صلیبی
در شامات حضور داشته و به ادّعای خودش یك چند نیز اسیر فرن
شده است  .البتّه وی در عقاید و مذاهب نصاری تبحّر و تسلّطی
نداشته است و حتّی در بعضی موارد مطران مسیحی را با موبد
مجوس اشتباه می کرده است:

ادبیّات فارسی با کنایه و تمثیل به آن بسیار پرداخته شده است  .به
طورکلی تبحّر حافظ در حکمت و کالم و علوم نقلی و اطّالع او از
آیات قرآن و روایات و تفاسیر می تواند مهمترین عامل تأثیر گذاری
آیین مسیحیّت در اشعار وی باشد.
نقاااد گفااات آن بااات ترساااا بچاااه بااااده پرسااات
شااااادی روی کساااای خااااور کااااه صاااافائی دارد
(دیوان حافظ)11 : 1371 ،
همیشاااه وقااات تاااو ای عیسااای صااابا خاااوش بااااد
کااه جااان حااافظ دلخسااته زنااده شااد بااه دماات

پاااااااس پااااااارده مطرانااااااای آذر پرسااااااات

(دیوان حافظ)11 : 1371 ،

مجاااااااور ساااااار ریساااااامانی بااااااه دساااااات
حاااافظ ایااان خرقاااه کاااه داری تاااو ببینااای فاااردا

(بوستان سعدی)371 : 1311 ،

کاااه چاااه زنّاااار ز زیااارش باااه دغاااا بگشااااایند
عزیااااااازان پوشااااااایده از چشااااااام خلاااااااق

(دیوان حافظ)122 : 1371 ،

نااااااااه زنّااااااااار داران پوشاااااااایده دلااااااااق
فااااای

(بوستان سعدی)212 : 1311 ،

روحالقااااادس ار بااااااز مااااادد فرمایاااااد

دیگاااران هااام بکنناااد آن چاااه مسااایحا مااایکااارد
چاااااه زنّاااااار ماااااغ در میانااااات چاااااه دلاااااق

(دیوان حافظ)122 : 1371 ،

کااااااه در پوشاااااای از بهاااااار پناااااادار خلااااااق
طبیاااب عشاااق ،مسااایحادم اسااات و مشااافق لیاااك

(بوستان سعدی)323 : 1311 ،

چااااو درد در تااااو نبینااااد  ،کااااه را دوا بِکنَااااد؟

-41-0تأثیر مسیحیّت در اشعار حافظ

(دیوان حافظ)121 : 1371 ،

در شعرحافظ  ،مسیح یکی از جاذبههای تلمیحی و تصویری خاص
است به طوری که شاید بتوانیم بگوییم که بخشی از زیباترین
تصویرهای مرتب با حضرت مسیح را حافظ در غز های هنرمندانه
خود متجلّی کرده است .یکی از مشهورترین و رای ترین نکتههایی

از روانبخشاااااای عیساااااای ناااااازنم دَم هرگااااااز
زان کاااه در روحفزائااای چاااو لبااات مااااهر نیسااات
(دیوان حافظ)11 : 1371 ،

که در بار مسیح در ادبیّات فارسی و بویژه در دیوان حافظ مطرح

جااان رفاات درسَاارِمی و حااافظ بااه عشااق سااوخت

شده « نفس مسیحایی و دم مسیحایی» است که زنده کننده

عیسااایدمااای کجاسااات کاااه اِحیاااای ماااا کناااد

مردگان بوده و هم چنین دعای حضرت مسیح که بیماران را شفا

(دیوان حافظ)121 : 1371 ،

میداد .حضرت مسیح در سیمای یك طبیب معنوی و الهی
خودنمایی کرده امّا در عین حا حسن سلو

حضرت مسیح،

سازگاری و صبر و تحمّل رن ها و دشواریها و ظلمستیزی او هم
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-44-0تأثیر مسیحیّت در اشعار سایر شعرای فارسی

«عدی بن زید» یکی از معروف ترین شاعران مسیحی است  .وی

تأثیر مسیحیّت در اکثر آثار شاعران فارسی مانند ظهیر فاریابی

بیشتر به خاطر اشعار مستانه اش مشهور است .تأثیرگزاری شعر او

،جما الدّین اصفهانی  ،کما الدّین اسماعیل  ،اوحدی  ،جامی ،

به قدری بوده است که نعمان پادشاه حیره با شنیدن اشعار وی

صائب تبریزی  ،هاتی اصفهانی و ...می توان مشاهده کرد( .آریان،

مجذور مسیحیّت می شود و به آیین مسیح ایمان می آورد.

 122 :1313الی )122

«اخطل» شاعر دربار بنی امیه « ،یحیی بن عدی» مسیحی که
فیلسوفی مسیحی است و دارای تاًلیفات بسیاری در آیین مسیح

-6تأثیر مسیحیّت در نثر فارسی

است« .ماسر جویه» استاد طب و نجوم و کیمیا « ،ابونواس اهوازی»

تأثیر آیین مسیحیّت در نثر فارسی همانند شعر فارسی در آثار

« ،عیسی بن زریعه» « ،حنین بن اسحاق» « ،جبرئیل بختیشوع» از

به ذکر

علما و اطبّای نصارای عصر ماًمون و بیت الحکمه بغداد « ،نصر بن

نویسندگان ایرانی قابل مشاهده است که دراین مقاله فق

هارون» وزیر مسیحی عبّاسیان که در قرن چهارم می زیست و از

عناوین کتار های مذکور اشاره می کنیم :
تاریخ بلعمی  ،شرح تعرّف  ،کشی المحجور  ،بیان االدیان ،
کیمیای سعادت  ،مجمل التواریخ و القص

 ،انیس التّائبین  ،کشی

االسرار و عدّۀ االبرار  ،مناقب الصوفیّه  ،اسرار التّوحید  ،جوامع
الحکایات  ،عبهر العاشقین  ،مرصاد العباد و ( ...آریان121 :1313 ،
الی )213
تأثیر جن

های صلیبی در آثار نویسندگان فارسی زبان هم

مشهود است  .غزّالی در تحفه الملو

پیامدهای جن

های صلیبی

را با لحن تاًثّر و ناخرسندی یاد می کند و نیز آنچه در حکایت
سعدی در گلستان در بار غلبه فرن
نشانگر تأثیر جن

بر نواحی قدس آمده است

های صلیبی بر آثار نویسندگان و احساس تحقیر

و ناخرسندی آنان از وقایع بوجود آمده است .

-7تأثیر مسیحیّت در ادبیّات عرب
با بررسی تاریخ ادبیّات عرر متوجّه می شویم تأثیر مسیحیّت در

شعرای سده های اخیر می توان به «رشاد سالمه» « ،بولس سالمه»
« ،جورج جورداق» « ،جوزف الهاشم» « ،خلیل مطران» « ،جبران
خلیل جبران» « ،جورج شکور» « ،آر لوئیس شیخو» صاحب کتار
شعراء النّصرانیه و ....اشاره کرد.
-2گروهی از شاعران عرر در دربار پادشاهان مسیحی خدمت می
کرده اندو تحت تأثیر افکار و عقاید آنان بوده اند که به عنوان مثا
می توان در عصر جاهلیت عرر به شاعرانی که در دربار پادشاهانی
چون؛ « منذر او » « ،نعمان بن منذر» و همچنین «جبلۀ ابن
االیهم» آخرین پادشاه غسانیان و «حارث بن جبله» پادشاه دیگر
غسانی که مسیحی شد ،خدمت می کرده اند ،اشاره کرد .شاعرانی
چون «نابغه ذبیانی» « ،لبید» و «اعشی» که در دربار پادشاهان
مسیحی خدمت می کرده اند به دلیل مدح پادشاهان حیره و غسانی
و همسایگی با مسیحیان تحت تأثیر آیین مسیحیّت بوده اند.
(نیکلسون )221 : 1321

آث ار شاعران و نویسندگان عرر بسیار بیشتر از ادبیّات فارسی بوده و

-3آشنایی شاعران و نویسندگان عرر با آیین مسیح از طریق قرآن

علت تأثیرگذاری آن هم متفاوت است .اعرار با آیین مسیحیّت

و روایات مربوط به مسیح و تاریخ ملل و نحل و ارتباط با مسیحیان .

آشنایی کامل و نزدیکی داشته اند چرا که بیشتر سرزمین های عربی

به عنوان نمونه می توان به کتار های « :تاریخ یعقوبی  ،تاریخ

خاستگاه آیین مسیح بوده و بالطّبع شاعران و نویسندگان مسیحی

طبری  ،احیاء علوم الدین ابو حامد غزالی  ،عرائس المجالس فی

عرر زبان به مراتب بیشتر از شاعران و نویسندگان فارسی است .به

قص

االنبیای ابی اسحاق احمد بن محمد ثعالبی  ،مروج الذهب

طور کلی تأثیرپذیری اعرار از مسیحیّت در چند عامل قابل بررسی

مسعودی  ،آثار الباقیه ابوریحان بیرونی» که در این کتار در بار

است که عبارتند از :

مسیحیّت و زندگی نامه مسیح مطالبی فراوانی یافت می شود و ...

-1تعداد زیادی از شعرا و نویسندگان عرر خود مسیحی بوده و یا
در دامان خانواده ای مسیحی پرورش یافته اند که به عنوان نمونه
می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

اشاره کرد .همچنن در اشعار شاعران مقارن ظهور اسالم همچون
«امیه بن ابی الصلت» و«زید بن عمروبن نفیل» تأثیر اناجیل و
تعالیم نصاری مشهود است.
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-2تأثیر آیین مسیحیّت در شکل گیری عرفان و تصوّف اسالمی با

نزدیك است کاه باا صادای بلناد فریااد بارآورد  :ای آ

وجود عرفای بزرگی که متاثر از آیین مسیحیّت بوده اند مانند :

هاشم.

«بایزید بسطامی» « ،ذوالنون مصری» و «حارث محاسبی»
-1تأثیر جن

های صلیبی و پیامدهای آن و واکن

اَری امتااااااای الیُشااااااارِعُونَ اِلَااااااایَ العِااااااادا
شعرا و

رِمااااااااحَهُمُ وَ الااااااادّین واهِااااااای الااااااادعائِمِ

نویسندگان عرر به واقعه مذکور که در این زمینه می توان به موارد

-امتم را می بینم که نیزه هایشان به سوی دشامن نمای

ذیل اشاره نمود:

روند در حالیکه پایه های دین سست شده است.

«ابوالمظفر محمد بن احمد ابیوردی» شاعر عربی گوی ایران (

وَلَیااااااااتَهُمُ اِذلَاااااااام یااااااااذَوُدوا حَمیااااااااۀً

های صلیبی

عَاااااان الاااا ادّینِ ضَاااا اناوا غَیاااااارۀً بِالمَحااااااارِمِ

متوفی  117ه.ق در اصفهان) در خصوص عوارض جن

-ای کاش اکنون که آنان (مسلمانان) به خاطر حمایت از

چنین سروده است :
و مَزَجناااااااا دَمااااااااءل بِالااااااادموعِ الساااااااواجِمِ
فلاااااام یَبااااااقَ منّااااااا عُرضااااااۀ لِلمااااااراجِمِ
(فاید حماد محمد عاشور)112 :1373 ،

نسبت به نوامیس و محارم خود دفاع کنند.
اِذ زَهَااااادُوا فااااای اآلَجااااارِ اِذ حَمّااااای الاااااوَغی

خون را با اشك های ریزان در آمیختیم  ،پس چیزی برایمان باقینماند تا در معرض دشنام و شماتت دشمنان

دین به دفاع برنمی خیزند  ،حداقل به خاطر اظهار غیرت

قرار دهیم.

وّ کّیااااایّ تّنااااااامُ العَااااااین ماااااال ءَ جُفونِهااااااا
علاااااای هَفَااااااوات ایقظاااااات کاااااال نَااااااائِمِ

فَهَاااااااال اَتَاااااااوهُ رَغبَاااااااۀ فااااا ایِ الغَناااااااائِمِ
حا که در گرماگرم جهاد یا مباارزه از جنگیادن ( باهخاطر پادشاه اخروی ) استنکاف کردند  ،حداقل به خاطر
جمع آوری غنائم می جنگیدند.
«ابوالحسن احمد بن منیر مفلح طرابلسی» (  121-273ه.ق ) شاعر
گرانقدر شیعی در دیوان

-چشمی که پلك های

پر از لغزش های است که هر انسان

خوابیده ای را بیدار نگه می دارد  ،چگونه می خوابد؟

نورالدین زنگی – قهرمان جن

های

صلیبی -را فراوان ستوده است.
«عمادالدین کاتب اصفهانی» نیز در شعری به مدح نورالدین زنگی و

و اِخاااااااوانکم بِالشّاااااااام یضاااااااحی مَقااااااایلهُم
ظهاااااااورَ المَاااااااذاکی او بطاااااااونَ القَشااااااااعِمِ

شرح دالوری های وی پرداخته است :
هلل در

– نورالااااااااادین – مااااااااان ملاااااااااك

باااااااالعزم مفتاااااااتح  ،بالنصااااااار مختاااااااتم
شکم های کرکسان بستر برادران شامی شما شده است ( یعنیخانه های مسلمانان در شهرها و روستاهای شام و فلسطین در آت
می سوزد و شامیان  ،یا در خانه های خود در کام آت

خاکستر می

شوند یا جنازه هاشان در میدان نبرد طعمه الشخورهای وحشی می
شود).

آفرینت باد! سلطانا ! که چون بخواهی بیاغازی و چون بیاغازی  ،سربلند آری.
آثااااااار عزمااااااك فاااااای االسااااااالم واضااااااحۀ

و کااااااااااادُلَهُن المُسااااااااااتَجِنّ بِطَیبَااااااااااۀَ
یُناااااادی بِااااااَعلیَ الصاااااوتِ یَاااااا آ هاشِااااامِ
-آنکه در تربت پا

(احمد بن علی حریری)21 :1372 ،

مدینه مدفون است ( حضرت رسو )

و ساااااااره لاااااااك بااااااااد غیااااااار مکتاااااااتم
اسالم را نشانه هاای اراده آشاکار داری  ،آن ساان کاهرازهای آن به هیچ روی پوشیده نماند.
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بما من العد و االحسان تنشاره و تخااف رباك خاوف

به طور خالصه می توان پیشرفت فن خطابه  ،نامه نگاری و رسایل ،

المااااااااااااااااااااااذنب االثاااااااااااااااااااااام

توجّه به حدیث نگاری جهاد و ادبیّات فضیلت نویسی و ورود وایه

-نیکی از آن گونه که می ورزی  ،عدالت از آن دست کاه

های فرنگی در متون تاریخی وادبی  ،از مهمترین تأثیرات جن

می گستری  ،گناهکاران را مانی که از پروردگار خاوی

های صلیبی بر ادبیّات عرر برشمرد که به عنوان نمونه می توان به

ترسانند.

خطبه قاضی محیی الدّین در هنگام فتح بیت المقدّس اشاره کرد .

اوردت مصااااااار خیاااااااو النصااااااار عادماااااااه
ثناااااای االعنااااااۀ اقاااااادامّا علاااااای اللجاااااام
-به قدرت اسبانت  ،نصرت و پیاروزی را  ،مطیاع و رام ،

-1صلد ادیان و جایگاه منجی در شکل گیری

غالم وار به مصر فرود آوردی.

آن

فاقبلاااااات فاااااای سااااااحار ماااااان ذوابلهااااااا
و قضاااااااابها باااااااادماء الهااااااااام منسااااااااجم
اسبانی که گرد و غبارشان به توده های ابر می مانست ،خونین سم از سر دشمن  ،به پی

می تاختند.

با بررسی ادبیّات فارسی و تأثیر مسیحیّت در آن چنین دریافت می-
شود که اندیشمندان و شاعران ایرانی علی الخصوص صوفیّه و عرفا
با دیدگاهی خاص که نشاًت گرفته از تصوّف است به دنبا جهانی
عاری از جن

و خونریزی هستند و این چنین جهانی را فق

از

طریق صلح ادیان جسنجو می کنند .همانگونه که حافظ می گوید «

تمکاااااان الرعااااااب فاااااای قلااااااب العاااااادوبها

حن

تمکااااان الناااااار بااااااالء حاااااراق فااااای الفخااااام

افسانه زدند » و یا آنگونه که در داستان شیخ صنعان عطّار نیشابوری

-سم ضربه های اسبان ترس را آن گوناه در د دشامن

مالحظه می شود  .با توجّه به دیدگاه عرفانی اسالمی به نظر می

در ذغا می نشیند.

رسد رسیدن به صلح جهانی از طریق صلح ادیان خواهد بود و برای

می نشاند که آت

کاناااااات والیااااااۀ مصاااااار قباااااال عزتهااااااا
بکشاااااای دولتهااااااا لحمااااااا علاااااای وضاااااام
-مصر  ،پاره گوشتی را مای مانسات باه کناده قصّاابان ،

هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  //چون ندیدند حقیقت ره

رسیدن به چنین هدفی باید در جستجوی شخصیّتی بین المللی
باشیم که در همه ادیان مشتر

باشد و چنین ویژگی ای را تنها در

شخصیّت « منجی عالم بشریّت» می توان مشاهده کرد.

سست و پست  ،افتاده و بی اراده  ،بی هیچ عزتی  ،از آن

با بررسی تاریخی شخصیّت منجی در ادیان مختلی علی الخصوص

مای

سه آیین بزرگ اسالم  ،مسیحیّت و زرتشتی متوجّه می شویم که هر

روی که دمادم طعم تلخ زهر شکسات  ،باه کاام
نشست  ،تا آنکه تو آن را سرفرازی بخشیدی.

فالنیاااااال ملااااااتطم  ،جااااااار علاااااای خجاااااال
جاااااااراً لبحاااااار نااااااوا ملااااااك ملااااااتطم
-نیل خروشان و شرمگین  ،سر در پی

افکنده  ،گریزان

است ،که بخشندگی تو را دیده و چشیده است.

کدام از آنها معتقدند منجی آخرالزمان برخاسته از دین و آیین همان
گروه خواهد بود که نام

در آیین زرتشت «سوشیانس» ،در آیین

مسیحیّت « حضرت عیسی(ع) » و در آیین اسالم « مهدی موعود
(ع ) » خواهد بود .امّا نکته ای که پیروان هر سه دین بزرگ از آن
غافل هستند این است که شخصیّت واقعی منجی در هر سه دین
مذکور تنها یك نفر با یك اسم و شناسنامه مشهور و شناخته شده

اغاااااار الفاااااارن  ،فهااااااذا وقاااااات غاااااازوهم

است نه سه شخصیّت حقیقی مجزّا و وابسته به سه آیین بزرگ.

واحطااااااام جماااااااوعهم بالاااااااذابل الحطااااااام

همان مهدی موعود (ع ) می باشد که مشخصات

به استواری و شکوهمندی باه جنااست گاه نبرد  ،نبردگاه فرن

را به جنا

واین شخ

فاراز آی ! ایناك

شناسنامه ای و حتّی نشانه های ظاهری وی در قالب احادیث و

برآشاور ! باا

روایات نبی اکرم اسالم (ص) و اهل بیت (ع) ذکر گردیده است .با

نیزه های تلخ  ،بر آشور کامشان! پراکنده کن گروهشان!
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بررسی های به عمل آمده در خصوص شخصیّت حضرت مهدی
(ع ) از دیدگاه بررسی نژادی نتیجه ذیل به دست می آید :

-1نتیجه
به طور کلی عواملی را که باعث رواج آیین مسیحیّت و اصطالحات

در هنگام تولد حضرت مهدی (ع ) در سا  211ها  .ق سه تمدّن

مربوط به آن در ادبیّات فارسی و عربی شده است ،باید در موارد ذیل

و امیراطوری بزرگ در جهان حکومت می کردند  -1 :تمدن بزرگ

جستجو کرد :

اسالمی که در زمان تولّد موعود در اوج اقتدار خود به سر می برد
(عصر حکومت عبّاسیان)  -2تمدن بزرگ روم در دوران قرون
وسطی که در واقع عصر سلطه کلیسای مسیحیّت در اروپا بود
-3تمدن بزرگ ایران که هرچند حکومت قدرتمند ساسانی منقرض
شده بود ،امّا شکوه و جال تمدّن ایرانی همچنان پابرجا بود و رجا
سیاسی ایرانی (مانند خاندان برمکیان و خاندان سهل) در دربار
خلفای عبّاسی از جایگاه بزرگ و ویژه ای برخوردار بودند.

وقوع جن

بین امیراطوری ایران و روم در عصر باستان ،گسترش

اسالم و معرّفی حضرت مسیح در قرآن و احادیث نبوی و ارائه
دیدگاه جدیدی از مسیح برخالف انجیل تحریی شده مسیحیان که
باعث تعارض بین دو ملت از یك سو و تعامل از سوی دیگر (به
سبب پذیرش مسیح به عنوان پیامبری از جانب خداوند که می تواند
عامل پیوند دهنده مسلمانان و مسیحیان باشد ).شد .از سویی دیگر
نهضت ترجمه در دوران باستان (عصر انوشیروان) با تاًسیس مرکز

با بررسی نژادی موعود متوجّه می شویم حضرت مهدی از یك سو از

علمی جندی شاپور و سیس در زمان خلفای عبّاسی با تاًسیس بیت

پدری عرر زبان و مسلمان که به لحاظ نژادی و اخالقی و جمیع

الحکمهی بغداد که این عامل باعث ترجمه آثار یونان و روم باستان

صفات انسانی؛ اصیل ترین و شریی ترین گوهر اعرار و مسلمانان

و نفوذ عقاید مسیحیّت در دنیای اسالم و آشنایی مسلمانان بویژه

است و از سوی دیگر از مادری رومی به نام « نرجس خاتون » که

ایرانیان با کتب مسیحی و آثار وعقاید آنان و نفوذ برخی از

نواده قیصر روم است و از نژادی اصیل و از خاندان سلطنتی روم که

دانشمندان مسیحی در دربار خلفای عبّاسی مانند عبدالمسیح کندی

رهبری مسیحیان جهان را بر عهده دارد متولّد می شود و در واقع

 ،منشی مامون عبّاسی  ،که کتابی در بار مباحثه اصو مسیحیّت و

شاهزاده ای رومی است .از سویی دیگر خون ایرانی در کالبد موعود

اسالم نوشته است.

جاری است چرا که شهربانو دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه
ساسانی  ،پس از اسارت به عقد امام حسین (ع) در آمده و امام
چهارم شیعیان -حضرت سجاد (ع) – از ایشان متولد می شود و
خون ایرانی در نسل امامت وارد می شود و مهدی موعود را می توان
شاهزاده ای ایرانی قلمداد کرد که دارای فرّهی ایزدی است و روزی
وارث تاج و تخت کسری خواهد شد  .با این تفاسیر چنین می توان
نتیجه گرفت که موعود آمیزه ای از هر سه نژاد و سه دین بزرگ که
دارا ی امیراطوری وسیعی در زمان خود بوده اند و شاهزاده ای است
متعلّق به هر سه تمدّن بزرگ اسالم  ،ایران و مسیحیّت  .واگر
شخصیّت موعود به درستی شناخته شود و از این زاویه به جهان
نمایانده شود و پیروان ادیان مختلی متوجّه شوند منجی عالم
بشریّت آمیزه ای از هر سه تمدّن بزرگ دنیاست شاید بتوان به

فتوحات مسلمین در عصر خلفای راشدین و امویان وعبّاسیان در
مناطق مسیحی نشین و کشورگشایی سالجقه در عصر آلب ارسالن
و اسارت آرمانیوس دیوجانس  ،امیراطور روم  ،به دست وی و
تشکیل حکومت سالجقه روم در سرزمین های مسیحیان و
همزیستی مسلمانان و مسیحیان در این زمان فرصت مناسبی را
جهت تباد فرهنگی و مذهبی بین دو آیین یکتاپرستی ایجاد نمود
و مهمترین تأثیر زبان و ادبیّات فارسی از مسیحیّت دقیقا در این
دوره تاریخی اتّفاق افتاده است که با مرور آثار ادبی این دوره به
راحتی می توان در آثار شعرای بزرگی مانند ناصر خسرو  ،خاقانی
شروانی  ،نظامی گنجه ای  ،عطّار نیشابوری  ،مولوی و حافظ
مشاهده کرد.

نظریه صلح جهانی و زمینه سازی تشکیل حکومت واحد جهانی و

سکونت برخی از شاعران و نویسندگان فارسی و عربی در سرزمین

صلح پایدار برای پیروان تمامی ادیان دنیا دست یافت .

های مسیحی نشین مانند خاقانی در شروان  ،نظامی در گنجه و
مولوی در قونیّه آسیای صغیر و تقلید صوفیان و عارفان اسالمی از
عرفان و تصوّف مسیحی به طوری که در سازماندهی خانقاه ها و
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قوانین حاکم بر آن از مسیحیان متاثر بوده اند و این تاّثر در آثار آنها

زائری  ،محمدرضا «، )1313( ،پدر  ،پسر  ،روح القدس» ( تجلی عشق

بسیار چشمگیر است.

علوی و شور حسینی در آثار شعرا و نویسندگان مسیحی)  ،قم  ،نشر خیمه

وقوع جن

های صلیبی باعث ایجاد تعارض و جن

های مذهبی

بین مسلمانان و مسیحیان شد که این عامل از یك سو تأثیر قابل
توجّهی در ادبیّات فارسی و عربی داشته و از سوی دیگر باعث
گرای

مسلمانان به مقولهی صلح ادیان بویژه در اندیشهی عرفایی

چون عطّار و موالنا شده است .تأثیر گذاری آیین مسیحیّت در
ادبیّات عرر با دالیل متعددی صورت گرفته که عبارتنداز  :مسیحی
بودن شاعران و نویسندگان عرر  ،خدمت کردن در دربار پادشاهان
مسیحی  ،آشنایی از طریق مطالعه قرآن و روایات مربوط به مسیح و
وقوع جن

.
زائری  ،محمدرضا «، )1332( ،کتار مقدس» ( تجلی دلبستگی
نویسندگان و شاعران مسیحی به قرآن کریم و رسو گرامی اسالم )  ،قم ،
انتشارات خیمه .
زرین کور  ،عبدالحسین « ، ) 1317( ،جستجو در تصوّف ایران»  ،چاپ
ششم ،تهران  :انتشارات امیر کبیر.
زرین کور  ،عبدالحسین « ،)1313( ،تصوّف ایرانی در منظر تاریخی آن»
،چاپ او  ،تهران  :انتشارات سخن.
زرین کور  ،عبدالحسین  ، ) 1312(،تاریخ مردم ایران  ،تهران  :انتشارات

های صلیبی در مناطق عرر نشین.

امیرکبیر.

پیشرفت فن خطابه  ،نامه نگاری و رسایل  ،توجّه به حدیث نگاری

زرین کور  ،عبدالحسین « ، )1371(،ارزش میراث صوفیّه»  ،چاپ دهم

جهاد و ادبیّات فضیلت نویسی و ورود وایه های فرنگی در متون

،تهران  ،انتشارات امیرکبیر.

تاریخی وادبی  ،از مهمترین تأثیرات جن

های صلیبی بر ادبیّات

سجادی  ،سیدجعفر « ، )1372( ،فرهن

لغات  ،اصطالحات و تعبیرات

عرر است.

عرفانی»  ،کتابخانه طهوری.

یکی از موارد مهمی که می تواند در شکل گیری صلح ادیان موثر

سجادی  ،ضیاء الدین « ، )1317( ،دیوان خاقانی شروانی»  ،چاپ دوم ،

باشد  ،شناساندن شخصیّت « منجی عالم بشریّت » به عنوان

انتشارات زوار .

شخصیّتی بین المللی به پیروان ادیان مختلی می باشد.

عطّار  ،محمد بن ابراهیم « ، )1373( ،منطق الطیر»  ،مصحّح سید صادق
گوهرین  ،چاپ شانزدهم  ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،

فهرست منابع

فاید حماد محمد عاشور « ، )1373( ،جهاد مسلمانان در جن

های

آریان  ،قمر «، )1313( ،چهره مسیح در ادبیّات فارسی»  ،چاپ او  ،تهران

صلیبی»  ،مترجم عبّاس عرر  ،چاپ او ،دفتر نشر فرهن

 ،انتشارات معین.

فروغی  ،محمد علی « ، )1311 ( ،کلیات سعدی»  ،چاپ پنجم ،تهران ،

حافظ شیرازی «، )1371( ،دیوان» ( بر اساس نسخه عالمه محمد قزوینی

انتشارات امیرکبیر .

و دکتر قاسم غنی )  ،چاپ او  ،تهران ،انتشارات فارابی

قنبری  ،محمدرضا « ، )1311 ( ،کلیات دیوان امیر معزّی نیشابوری» ،

حریری  ،احمد بن علی  « ، )1372( ،تاریخ جن

های صلیبی» ،ترجمه

االعالم و التبیین فی خروج الفرن المالعبین علی دیار المسلمین  ،تحقیق
سهیل زکار  ،مترجم عبداهلل ناصری طاهری  ،تهران  ،وزارت فرهن

و

اسالمی.

چاپ او ،تهران  :انتشارات زوار.
محسنی نیا  ،ناصر « ،)1333( ،ادبیّات تطبیقی در جهان معاصر» ( کلیات ،
مبانی نظری  ،مکاتب )  ،چاپ او  ،انتشارات علم و دان .

ارشاد اسالمی  ،سازمان چاپ و انتشارات .

مدرس رضوی  ،محمد تقی « ، ) 1372 ( ،دیوان انوری»  ،چاپ چهارم،

دستگردی  ،وحید « ،) 1372 ( ،کلیات خمسه نظامی گنجوی» ،چاپ او

انتشارات علمی و فرهنگی.

 ،تهران  :انتشارات راد.

مدرس رضوی  ،محمد تقی « ، ) 1317 ( ،حدیقۀ الحقیقه و شریعه

رانسیمان  ،استیون « ، )1311( ،تاریخ جن
منوچهر کاشی  ،انتشارات علمی و فرهنگی ،

های صلیبی»  ،مترجم

الطریقه»  ،چاپ هفتم ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مولوی  ،جال الدین محمد بن محمد « ، ) 1371( ،مثنوی معنوی» ،
مصحّح عبدالکریم سروش  ،چاپ چهارم ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

12

نشرهی علمی ،ژپوهشی و فناوری(علوم انسانی) سال دوم ،شماره ،8زمستان 5931
مینوی  ،مجتبی « ، ) 1371 ( ،دیوان اشعار ناصر خسرو»  ،چاپ پنجم ،
تهران  :دانشگاه تهران .
نیکلسون  ،رینولد « ، )1311( ،مثنوی معنوی»  ،چاپ سوم ،تهران  ،نشر
افکار.
نیکلسون  ،رینولد الین« ، )1111 – 1321 ( ،تاریخ ادبیّات عرر قبل از
اسالم»  ،مترجم کیواندخت کیوانی  ،حواشی و توضیحات از ضیاء الدین
سجادی  ،تهران  ،نشر رایزن.
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بررسی ارتباط حجاب با امنیت اجتماعی
مطالعه موردی(جامعه زنان جمهوری اسالمی ایران)
احمد رضا بردبار ،1محسن یوسی

وند2

 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
bordbar.ar@gmail.com

 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه خوارزمی
m.yousefvand14@gmail.com

تاریخ دریافت1331/23/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/21:

چکیده:
یکی از مسائلی که می تواند جامعه را مورد تهدید قرار دهد و آسیب مخربی بر فرهنگ ،ارزش ،اخالق ،اعتقادات و حتی امنیت جامعه
ما داشته باشد ،عدم رعایت حجاب و نداشتن عفاف در بین جامعه است .از آنجا که حجاب یکی از ارکان اصلی نظام ارزشی جامعه
اسالمی ما می باشد ،نوع و گرایش به آن در میان زنان می تواند اهداف مهمی را در جامعه رقم بزند و همچنین پوشش غیر اسالمی
زنان ،خود می تواند زمینه ساز برخی هنجار شکنی ها و فرصت مناسبی برای تهدید گران اجتماعی باشد .حجاب موضوعی دینی و
شرعی است که از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و عدم توجه به آن تبعات اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و  ...را به دنبال
دارد .بر این اساس این پژوهش با هدف مطالعه شناخت ارتباط حجاب و امنیت فردی و اجتماعی بر می آید .که این پژوهش به روش
کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب و مقاالت و منابع مجازی انجام گرفته است.

واژگان کلیدی:
عفاف ،حجاب ،امنیت فردی ،امنیت اجتماع
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نمایان می شود .و انجام دادن پژوه

 -4مقدمه وبیان مسئله:

هایی این چنین جهت بررسی

کردن این زمینه ،برای ارائه یك الگوی رفتاری و راهکارهای مناسب

با وقوع انقالر اسالمی ایران این اندیشه مطرح شد که دین باید به

در برخورد با این پدیده مهم در جامعه ضرورت پیدا می کند .جنبه

اصل زندگی اجتماعی مردم ایران برگردد .و تالش شد که نظام های

نوآوری این پژوه

های که قبال

سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصو دین اسالمی

در این باره صورت گرفته روش آنها متفاوت بوده و به صورت کمی

بازسازی شود ت ا به این وسیله الگوی حکومت دینی ایجاد و به کل

انجام گرفته و جنبه های محدودی را مورد تحلیل قرار داده اند اما

جهان صادر شود .اما ایجاد حکومت دینی کار خطیر و بزرگی است

مقاله حاضر به صورت توصیفی بوده و در آن سعی شده جنبه های

گسترده حوزه و دانشگاه را می طلبد .با نگاهی

مختلفی متفاوتی از امنیت و حجار را که بر یکدیگر تاثیر می

که تالش و کوش

به جامعه خود دردهه های اخیر متوجه می شویم که مفهوم حجار

گذارند مورد پوش

روش آن می باشد و در پژوه

و پژوه

خود قرار دهد.

برای بسیاری از زنان و دختران از قلب چادر خارج شده و تعاریی
متفاوت ،پیچیده ،متعدد و بعضا چند گانهای گرفته است .الزم به
ذکر است که این تغییر تفکر مفهومی تنها شامل کسانی نمی شود
که از پوش

متفاوتی با مادران محجب خود برخوردارند ،بلکه

افرادی را هم شامل می شود که فق
آراسته دارند اما شاید فق

مثل مادران خود ظاهری

از سر اجبار باشد که از این پوش

استفاده می کنند و اعتقادی به آن ندارند.

عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی تلقی می گردد،
هنجارمند شدن این ارزش تضمین برخی مولفه های مهم اجتماعی
را برای افرادجامعه به ویژه زنان دامن می زند(فاضلیان-11:1313 ،
 .)13که این متغییر مهم اجتماعی(امنیت) است .امنیت یکی از
نیازهای اولیه و ضروری بشر است .امنیت بعد از نیازهای
فیزیولوزیکی اساسی ترین نیاز انسان است ،عدم رعایت حجار و
عفاف در جامعه یکی از مسائلی است که ممکن است امنیت اشخاص
سالمت فرد و جامعه را تهدید کند و اثرات آسیب زایی بر فرهن ،
اخالق ،اعتقادات و امنیت جامعه و همچنین زنان جامعه داشته
باشد.

امنیت اجتماعی زنان باالخ

شناخت ارتباط عفاف و حجار با
دختران جوان است .با اینکه تامین

امنیت اجتماعی در زمره مسئولیت حکومت های ملی است ،ازنق
عملکرد و رفتار فردی وحتی دیدگاه تك تك افراد جامعه درباره
امنیت اجتماعی نمی توان غافل بود .با توجه به اینکه پوش

غیر

اسالمی زنان می تواند برخی بی هنجاری ها و تهدید های اجتماعی
را رقم بزند و پوش

اسالمی زنان میتواند نق

 -4-2ادبیات نظری:
نظریه امنیت اجتماعی باری بوزان مبنای نظری مقاله حاضر را
تشکیل می دهد .به دلیل اینکه بحث امنیت اجتماعی یك بحث
کلیدی برای رشد و شکوفایی جامعه می باشد و این مفهوم ونظریه

از آنجا که در جامعه اسالمی پایبندی به ارزش هایی چون حجار به

هدف اصلی این مطالعه و پژوه

 -2ادبیات نظری و مطالعات پیشین:

مهمی در امنیت

اجتماعی و اخالقی و نیز امنیت جامعه داشته باشد .به این ترتیب،
اهمیت و ضرورت حجار و رابطه آن با امنیت اجتماعی به خوبی

موارد زیادی از جمله مقوله حجار را که مورد تاکید این پژوه
است را پوش

می دهد و همچنین از میان تعریی های که از

امنیت شده است به نظر میآید که این تعریی قابلیت تطبیق پذیری
بیشتری را به موضوع این مقاله در جامعه ایران دارد .چنانچه امنیت
اجتماعی را مانند بوزان به مفهوم(قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان،
فرهن  ،مذهب وهویت وعرف ملی با شرای

قابل قبولی ازتحو )

تعریی نماییم ،انحرفات اجتماعی چه به مثابه تهدیدکه به عوامل
بیرونی مربوط است و چه به مثابه آسیب پذیری که معطوف به یك
سلسله عوامل درونی در سازوکار اجتماعی می باشد ،میتواند عامل
تهدید کننده امنیت اجتماعی محسور شود(محبوبی من :1311 ،
.)122-121
آنچه امروز امنیت بسیاری از کشورها را مورد چال

قرارمی دهدو

باورها ،ا رزش ها و نهادهای فرهنگی و هویت دینی و ملی جوامع را
تهدید می کند تهدیدی است که سخت افزاری ندارد و جهانی و
بدون مرز است و مسبوق به تغییری بنیادی و سریع در عرصه
ارتباطات به نام (انقالر اطالعات) می باشد که بعد از انقالر
کشاورزی و انقالر صنعتی به عنوان سومین انقالبی است که کلیه
مناسبات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جوامع را
دستخوش تغییر و تحو نموده و جامعه بشری را با نوعی نا امنی
مواجه کرده است(پیشین.)121 :
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امروزه انقالر انفورماتیك از طریق تکوین و تقویت پدیده جهانی

رضایی ( )1312در پژوهشی تحت عنوان تحلیل جامعه شناختی

شدن ،جامعه مدرن و جامعه اطالعاتی موجب انتقا سریع ،وسیع و

پوش

اسالمی حجار را حراست از یکی از ارزشهای اجتماعی،

آسان شبه ارزش های غربی در جوامع دیگر و در نتیجه به گسترش

یعنی عفت و هنجارها برشمرده است که در صورت رعایت نکردن

انحرافات اجتماعی در آن جوامع دامن زده و موجب نا امنی

آن آسیب هایی به نوع تعامالت اجتماعی ،خانواده و ارزش واقعی زن

اجتماعی و فرهنگی جوامع فوق در سطح جهانی می گردد ،چرا که

وارد می شود .او عواملی همچون شبیخون فرهنگی ،ایجاد حقارت

انسان جهان شمو جامعه مدرن دیگر ضرورتی برای حفظ فرهن

در هویت اسالمی زنان وغیره را در شمار فشارهای غربی بر زنان

ملی و ارزش های سنتی آباء و اجدادی خود احساس نمی-

برشمرده و موارد انحراف اجتماعی را در این راستا یادآور شده است؛

کند(محبوبی.)121 :1311 ،

همچنین کارکردهای منفی حجار را آسیب به تعامالت مثبت
اجتماعی ،نهاد خانواده ،ارزش های واقعی زن ،افزای

-2-2مروری بر مطالعات پیشین:
در ذیل اهم تحقیقاتی که در مورد پژوه

مصرفی(آرای
حاضر انجام گرفته آورده

هزینه

و غیره) دانسته است.

 -3روش شناسی:

شده است.
حسینی دوست ،درسا ( )1373با بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبائی نسبت به پوش

زنان و عوامل اجتماعی موثر بر

آن ،به این نتیجه رسیده است که بین پایگاه اجتماعی والدین،
اعتقادات مذهبی والدین وحجار همساالن با گرای
دختر به پوش

دانشجویان

اسالمی رابطه معنا داری وجود دارد.

در راستای توصیی ،تفسیر و تبیین علمی تر ،روش پژوه

این

مقالاه ،روش توصایفی -تحلیلای و به صورت تحقیق ارزشیابی می
باشد .این روش ظرفیت بررسی مطالعه موردی ،ارزشیابی و تحو
سنجی را دارد و به همین دلیل روش پژوه

حاضر بر اساس آن

تدوین گردیده است.

به

در روش توصیفی ارزشیابی از خود پدیده فراتر میرویم و اثرگذاری

حجار و برداشت از آن در بین دانشجوهای دانشگاه تهران و علل و

آن را در ارتباط با پدیدههای دیگر ،مورد بررسی قرار میدهیم؛ در

به حجار

روش توصیفی موردی به بررسی جنبۀ خاصی از پدیدهای معین

رابطه معکوسی به دست آمده و بین پذیرش حجار از سوی دوستان

پرداخته میشود؛ برای مثا  ،مطالعه در زمینۀ «تأثیر ویژۀ حاصل از

وپذیرش حجار از سوی افراد ،همبستگی مستقیمی وجود داشت.

تدریس شخصیتهای سیاسی در دانشگاه» را میتوان تحقیقی

رستگار و همکاران( )1332در پژوهشی نشان داده اند که بین

موردی تلقی کرد که جنبۀ خاصی را در نظر دارد(واینر:1371 ،

احساس امنیت اجتماعی زنان و سالمت اجتماعی آنان و ابعاد آن

.)121

رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و احساس امنیت اجتماعی زنان

همچنین در روش توصیفی از نوع تحو سنجی ،روند دگرگونی و

بیشترین تاثیر را بر انسجام ،انطباق وسالمت اجتماعی آنان دارد.

تکوینی پدیدۀای معین ،مورد مطالعه قرار میگیرد .اگر در تحقیق

آقای یحیی محمدی و سیما کاظمی ( )1332در پژوهشی با عنوان

موردی به وضعیت موجود پدیده توجه میشود ،در تحو سنجی،

(رابطه حجار با امنیت فردی اجتماعی دختران جوان شهر بیرجند،

دگرگونیهایی که به وضعیت موجود انجامیده است ،مورد مطالعه

چادردارای امنیت

قرار میگیرد .از این رو ،تحو سنجی را میتوان به نوعی

اجتماعی بیشتر وکمتر در اجتماع مورد سوء استفاده افراد فرصت

حرکتسنجی تبیین کرد که در آن ،همان تغییرهای پدیدۀ معین،

طلب قرار گرفته اند.

مطالعه میشود(بیانی.)122 :1371 ،

کرمانشاهیان در سا ( )1377در تحقیقی دیگر با عنوان؛ گرای
عوامل جامعه شناختی آن بین تحصیالت والدین وگرای

به این نتیجه رسیدند که دختران دارای پوش

موحد و همت ( )1332در پژوه

خود نشان دادند که متغیر های

نگرش به حجار ،عزت نفس ،وسایل ارتباط جمعی نوین ،دین داری
اعتقادی ،پیامدی و مناسکی ،سرمایه فرهنگی -آموزشی ،فرهنگی-
گردشگری و فرهنگی– اجتماعی با متغیر احساس امنیت اجتماعی
زنان ارتباط معنا داری دارد.

مطالعات توصیفی در مورد زمان حا به بررسی میپردازد .این نوع
تحقیق به توصیی و تفسیر شرای

و رواب

موجود میپردازد این

گون ه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار
میدهد و دارای انواع گوناگونی است که در روش تحقیق ارزشیابی
آن به ارزشگذاری درباره فوائد اجتماعی ،مطلور بودن یا مؤثر بودن
یك فرایند ،محصو  ،یا برنامه میپردازد و به کاربرد یافتههای خود
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توجه دارد .این نوع تحقیق اغلب با توصیههایی در جهت اقدامات
سازنده همراه میباشد و در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به
سایر موقعیت ها نیست( .)www.phdpars.comاین پاژوه
باه شایوه های مختلی و جمع آوری اطالعاات به صاورت کتابخاناه
ای و مبتنای بر اسناد ،مدار

و دیگار منابع ازجمله متون اینترنتی

نوشته شده است.

 -4-1امنیت اجتماعی:
امنیت به معنای احساس ایمنی و در امان بودن ،پیشینه ای به
قدمت تاریخ بشر دارد .مفهوم امنیت اجتماعی برای اولین بار و به
مفهوم غنی کلمه درسا  1333توس

اندیشمندانی چون باری

بوزان و لمیتر تحت عنوان مکتب کینهاگ مطرح شد .انگیزه طرح
این عبارت ,امواج تهدید آمیزی بود که هویت گروه ها رو در معرض

 -1تعریف مفاهیم:

خطر قرار داده بود .به این معنا که با رشد فناوری های نوین و

اهمیت تعریی صحیح و دقیق در هر علم و رشته ای ،خصوصا در
فلسفه روشن و بدیهی است .بنابراین ،تنها با تعریی دقیق است که

مجتمع های صنعتی هویت بعضی گروه ها در هویت های مسلم و
غالب هضم می شود.

وجه امتیاز امور مختلی از یکدیگر آشکار می شود و حدود و قلمرو

از دیدگاه ویور امنیت اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ ویژگی

اصلی اشیا و امور ،معلوم می گردد .خالصه اینکه هر علم قبل از هر

تغییر و تهدیدهای واقعی تعریی می

های اساسیاش تحت شرای

و تا سر حد

شود وی بر ارتباط نزدیك میان هویت ،جامعه و امنیت تاکید دارد و

امکان ،جامع و کامل از اشیا و امور مربوط به خود به دست دهد و

خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویت

را جستجومی

گرد ابهام را از آن ها بزداید.

کند(پارسا.)2:1311 ،

 -4-1حجاب:

 -0بازخوانی موضوعی تاریخچه حجاب از

حجار در لغت به معنای مستر ،پرده ،حاجب ومانع است که شئ ای

دریچه اقوام و ادیان:

چیزی در پی آن است تا تصوری روشن و مشخ

را می پوشاند .حجار در فرهن

فارسی سه معنا دارد:

با تعمق و رجوع به منابع تاریخی متوجه اهمیت و گستردگی حجار

 )1پرده و ستر

از دیر زمان ها در بین اقوام و ادیان مختلی می گردیم.

 )2نقابی که زنان چهره خود را با آن بیوشانند

 -4-0دوره مادها:

 )3چادری که زنان سر تا پای خود را به آن بیوشانند.

طبق مجسمه های به جا مانده ما قبل میالد ،پوشا

کلمه حجار در اصطالح اهل دین ،به معنای پوش

تمام زن به

وسیله چادر و نقار ،بسیار شایع است و این اصطالح از معنای لغوی
ریشه می گیرد و از آن جهت که پرده ،سبب پوشیدن هر چیز است
که پشت آن قرار گیرد ،زیبایی های زن هم به وسیله نقار و چادر
پنهان می گردد و پشت آن واقع می شود و فقها به این جهت کلمه
حجار را در پوش

کامل زنان به کار برده اند .حجار پوششی است

که اعضای بدن زن را به طور معمو و اعضایی از بدن را که زننده
می نماید ،بیوشاند و مطابق با دستورات دین اسالم بشناسد(صرفی
پور .)11:1313 ،همچنین در تعریی حجار به پوش

زن مسلمان

می گویند که خود را از نگاه نامحرم می پوشاند(اداره تبلیغات یزد،
.)2:1313

دوره(مادها) از لحاظ شکلی با کمی تفاوت با پوشا

زنان آن

مردان یکسان

است .بر اساس این نقوش مرد و زن به واسطه اختالفی که میان
پوش

سرشان وجود دارد ،از هم تمیز داده می شوند .به نظر می

رسد زنان پوششی روی سر خود گذاشته اند و از زیرآن گیسوهای
بلندشان نمایان است(رضاخانی.)12-13:1313 ،

 -2-0هخامنشیان(پارسی ها):
پارسی ها به وسیله کورش ،دولت ماد را از میان برداشته و سلسله
هخامنشی را تاسیس کردند .آنها از نظر لباس همانند مادها بودند.
در مورد پوشا

خاص زنان این دوره آمده است ،طبق نقوش به جا

مانده از آن زمان ,پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته
چین و آستین کوتاه است .به زنان دیگر آن دوره بر میخوریم که از
پهلو به اسب سوارند .اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود
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افکنده و در زیر آن یك پیراهن با دامن بلند و درزیر آن پیراهن بلند
دیگری تا مچ پا نمایان است(صرفی پور.)1-11:1313 ،

 -3-0حجاب در روم باستان:

 -4-6کارکردهای فردی:
از جمله کارکردهای فردی هم چون پاسخ گویی به نیاز فطری خود
استتاری و تامین امنیت در برابر گرما وسرما می باشد(.مطهری،

رومی ها در عصر شوکت خود ،به حد کما  ،اهتمام به حفظ قانون
حجار داشتند؛ حتی قابله ها و دایه ها بدون چادر و روپوش از
خانه بیرون نمی رفتند .به این وسیله آنان از فساد اخالقی و اختال
نظام هیئت اجتماعی ایمن بودند .در روسیه حجار تا هنگام
سلطنت پطر کبیرمعمو بوده و در اثر کوش

ومداخله وی حجار

برداشته شد(پیشین).

 .)2:1332نفس آدمی دریایی از خواستنی ها و تمایالت است .زمانی
که به چیزی رغبت پیدا کند همانند دریا ،طوفانی می شود و تنها
راه آرام شدن جزر و مد این دریا ،رسیدن او به خواسته خوی
است .لذا برای جلوگیری از چنین موقعیت مهلك و درد طاقت
فرسایی ،حجار؛ داروی درمان کننده و موجد امنیّت و صفای روحی
است .همانطور که یك بانوی تازه مسلمان آمریکایی می گوید:
"سالمت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوش

زنان ،رابطه

 -1-0حجاب زنان ایرانی در دوران خلفای عباسی:

مستقیم و غیرقابل انکار دارد"(صبوراردوبادی.)213 :1372 ،

این دوره نیز زنان ایرانی حجار کاملی داشته اند .چنان که درتاریخ

همچنین حجار بهترین حافظ و حصاری است که زن را از خطر

می خوانیم زنان در این دوره از حجابی که سرتاسر بدن را می

بیگانه حفظ میکند و زن بی حجار همچون گلی است که هر کس

بود (چادر مشکی ) استفاده می کردند

به چیدن آن تمایل دارد .پوشیده بودن زن در جامعه نه تنها موجب

البته گاهی نیز طرح آن مختل  ،قرمز ،تیره (قهوه ای) و سفید بود.

تقویت بنیان خانواده است بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از

در جلو صورت خود نیز روبندی می زدند که بر پیشانی بسته می

ابتذا و تباهی او نیز می باشد .حجار برای زن همانند صدفی است

شد(صفدری)1:1331 ،

که گوهر وجودش را از گزند خطرها وآسیب ها را در برابر نامحرم

پوشاند و معموال سیاه رن

مصونیت بخشیده و بیمه اش می نماید و مانع گسترش فساد و

 -0-0حجاب بعد از اسالم:
پس از ورود اسالم به ایران ,پوش
های عربی پیدا کرد ولی پوشا

گرای

به فحشا می شود و با توجه به آرام

روانی زن با حجار

زنان ایرانی شباهت به لباس

طراوت و زیبایی آن ان پایدارتر خواهد بود که در روایات نیز به ان

روستائیان تغییری پیدا

اشاره شده است.امام صادق(ع)می فرمایید :حجار زن برای طراوت و

نکرد(دهقانی .)21:1311 ،در واقع حجار زن ایرانی بعد از قبو
اسالم شکلی پیچیده و تکامل یافته تر به خود گرفت .در کشاک
تغییر حکومت ها و روی کار آمدن سلسله های جدید ،خواه نا خواه

زیبای اش مفید تر می باشد(نراقی)121-133:1313 ،

 -2-6کارکردهای اجتماعی:

ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جوامع هم دچار تغییر و

هویت بخشی و ایجاد امنیت اجتماعی و فردی از جمله کارکردهای

تحو می گردد و اندیشه ها و افکار نو و جدید ظهور می کنند .زنان

حجار است ،چرا که نوع پوش

و حجار ،نشان دهنده سنت ها،

در سلسله های طاهریان ،صفاریان و سامانیان , ...از گونه ای چادر

ارزش ها و باورهای یك جامعه است .اسالم حجار را از مصادیق

سراسری که تمامی بدن آنان را می پوشاند برای حجار خود بهره

مهم تحقق امنیت اجتماعی و فردی جامعه ،باالخ

زنان معرفی

می گرفتند(اشرفی.)1:1333 ،

کرده است .براساس توصیه های اسالم ،جنبه های مختلی رابطه

 -6کارکردهای حجاب:
در یك تقسیم بندی روشی و در جهت نیل به هدف پژوه ،
کارکرد حجار را دو سطح فردی و اجتماعی بررسی می شود.

حجار و امنیت اجتماعی عبارت است از.
 -1امنیت اجتماعی ،هدف اساسی وجور حجار.
 -2امنیت اجتماعی ،فلسفه حقیقی وجور حجار.
 -3پایه های تحقق امنیت اجتماعی در سایه حجار بانوان.
 -2آثار و فوائد حجار اسالمی و تحقق امنیت اجتماعی.
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 -1آثار سوء بد حجابی و انهدام امنیت اجتماعی(مطهری.)2:1332 ،
زن با عنصر حجار اسالمی ,نه تنها به تهذیب ،تزکیه نفس وملکات
نفسانی پرداخته و قرر الهی را فراهم می سازد ،بلکه باعث افزای
روز افزون امنیت اجتماعی و فردی و ایجاد زمینه ای جهت رشد
معنوی مردان می گردد؛ همچنان که خداوند سبحان خطار به
پیامبر(ص) می فرمایند" :به مردان مومن بگو تا چشمان خود را از
نگاه ناروا بیوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر

نتیجه منجر به فساد و ریشه کن نمودن امنیت اجتماعی می شود
خداوند در کنار دستور حجار و پوش
امر به حجار و پوش

بدن به بانوان ،مردان را نیز

چشم داده و نگاه به نامحرم را بر ایشان حرام

کرده است .چنان که امام صادق(ع) می فرمایند" :زنای دو چشم زن
و مرد نسبت به یکدیگر نگاه به نامحرم است" در ادامه می فرمایند:
"نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان بر قلب انسان است"
(جلفائی.)22-22:1332 ،

پاکیزگی جسم و جان ایشان بهتر است" (نور.)32/

از مجموع گفتار فوق مشخ

همچنین در جای دیگر در قرآن آمده است" :ای پیامبربه زنان و

اسالمی عالوه بر موارد مذکور ،پیشگیری از فساد ،جهت تامین و

دختران خود و به زنان مومن بگو که خویشتن را با جلبار( روسری
های بلند) خود بیوشانند که (این کار برای آن است که آنها به
عفت) شناخته شوند تا مورد آزار واقع نگردند(در امنیت کامل باشد)؛
خداوند درحق خلق آمرزنده و مهربان است"(احزار.)13/

گسترش امنیت اجتماعی است .برخی آثار و فواید حجار اسالمی بر
تحقق امنیت اجتماعی عبارتند از:
 -1مبارزه با تهاجم فرهنگی غرر
 -2کاه

همان گونه که ذکر گردید حجار ،عفاف و پوش

برای مردان و

زنان تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست و فق

برای ساماندهی

خلقیات و ملکات نفسانی آدمیان ,موثر نمی باشد ،بلکه از کارکرد
اجتماعی نیز برخوردار است .غرایز ،التهار های جسمی و معاشرت
های بی بند و بار را کنتر نموده ،بر تحکیم نظام خانواده می افزاید.

می گردد که هدف از وجور حجار

چشم گیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه اسالمی

 -3حضور معنوی گرایانه زنان و مردان در محی اجتماعی
 -2حفظ ارزش های انسانی مانند عفت ،حیا و متانت در جامعه
 -1مصونیت زنان در همه زمان ها و مکان ها

هم چنین از انحال کانون مستحکم و پایدار زناشویی جلو گیری

 -1سالمت و زیبایی موقعیت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان

نموده و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید .از این رو به مسئله

جامعه اسالمی

حجار و عفاف به عنوان راهبردی کارساز جهت تروی و تایید ارزش

 -7ایجاد آرام

های اجتماعی ،تامین کننده سعادت آدمی و منشا قرر الهی می
نگرند(مطهری .)3:1332 ،بنابراین حجار و پوش

اسالمی به منزله

روانی بین افراد جامعه

 -1ا ز بین بردن فشارهای اجتماعی نا مشروع و نا بهنجار(مطهری،

یك حفاظ ظاهری و باطنی در برا بر افراد نامحرم ,قلمداد می شود

.)1-3:1332

که مصونیت اخالقی ،خانوادگی و پیوند عمیق میان حجار ظاهری و

همان طورکه گفته شد از فواید رعایت حجار اسالمی مبارزه با

بازداری باطنی و از همه مهمتر امنیت اجتماعی را فراهم میسازد ،و

تهاجم فرهنگی است که به نظر می رسد در جامعه کنونی از اهمیت

و

ویژه ای برخوردار باشد و در حا حاضر به شدت تبلیغات و اقدامات

پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرین

انسان است ،چرا که پوش

لباس هر بشری ،پرچم وجود کشور اوست .پرچمی که او بر خانه
وجودش نصب کرده است و با آن اعالم می دارد که از کدام فرهن
تبعیت می کند(حداد عاد .)22:1313 ،

-7امنیت اجتماعی هدف اساسی وجوب حجاب:
با توجه به آیات قرآن مجید ،مشخ

می شود که هدف از تشریع

وجور حکم حجار اسالمی دستیابی به تزکیه نفس ،طهارت ،عفت
و پاکدامنی جهت استحکام وگسترش امنیت اجتماعی است .چون
نگاه به نامحرم توس مردان ,باعث تحریك و تهی جنسی آنان و در

آنان نسل جوان کشور عزیزمان را هدف قرار داده است.
به نظر می رسد از جنبه های مهم تهاجم فرهنگی غربیها در جامعه
ایران بعد از انقالر اسالمی مبارزه با آیین و حجار و هم چنین در
جهت تضعیی و از بین بردن امنیت اجتماعی به خصوص در میان
جوانان و زنان جامعه اسالمی می باشد .بر طبق نظریه باری بوزان
امنیت اجتماعی که قابلیت حفظ الگوهای سنتی ،فرهن  ،مذهب،
هویت و ...می باشد و آنچه که این امنیت را مورد چال

قرار می

دهد تهدیدی است که در جهت تغییر بنیادی و سریع آن صورت
می گیرد که بیشتر در عرصه ارتباطات رخ داده و (انقالر
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اطالعات)نامیده می شود که کلیه مناسبات اجتماعی ،فرهنگی را

ج -زنان با بی حجابی به معصیت کبیره خود نمایی گرفتار آمده و

تغییر می دهد و موجب انتقا سریع و آسان شبه ارزش های غربی

بی حیایی را در جامعه تروی می دهند ،در نتیجه امنیت اجتماعی

در جوامع دیگر می شود که درجمهوری اسالمی نیز در سا های

آنان نابسامان گشته و از بین می رود.

اخیر به طرز قابل مشاهده ای این تغییر ارزش ها از سوی جوامع
غربی علیه ایران و به وسیله تغییر سبك زندگی و پوش

وحجار و

-2-1تزلزل خانواده ها:

تروی بی حجابی به ویژه در میان زنان نمود یافته و گسترش می

یکی از آثار زیان بار بی حجابی بانوان ،تزلز خانواده هاست ،زیرا

یابد .یکی از جنبه های مهم تهاجم فرهنگی غربی ها علیه کشورهای

آنان با گسترش و رواج مسایل جنسی از خانواده به جامعه ،مرتکب

مذهبی هم چون ایران مبارزه با حجار و از بین بردن امنیت

ظلمی فاح

اجتماعی بوده و هست که این امر مشخصا از زمان رضا خان شروع

زناشویی را در خانواده ها متزلز

شد .به این صورت که تحت عنوان متحد الشکل شدن ،با حجار به

خانوادگی با خطرات جدی از قبیل از هم پاشیدگی بنیان خانواده و

مبارزه برخاستند ،و همچنین برپایی مراسم عزاداری را نیز ممنوع

عقده مند شدن مردان روبرو می شود و این مشکالت زیان بار به

کردند.

محی

و غیر قابل جبران اجتماعی می گردند .ورواب
میکنند .در نتیجه امنیت

جامعه کشیده شده ،امنیت اجتماعی را در نظام اسالمی با

آشفتگی جدی مواجه می سازد .از دیگر آثار سوء بی حجابی وتاثیر

 -1آثارسوء بیحجابی و زوال امنیت اجتماعی:

آن در زوا امنیت اجتماعی می توان به فقدان تعاد  ،روانی ،فکری

بی حجابی یا حضور تحریك کننده زنان در جامعه ,از آثار زیان بار

و اجتماعی افراد جامعه ،ایجاد احساس بی مسولیتی در نسل جوان

اخالقی ,سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی برخوردار است که یکی از مهم

جامعه ،از بین بردن انگیزه های ازدواج مشروع در جوانان و احساس

ترین آن ها زوا امنیت اجتماعی است .بی حجابی با اثرات مهلك

بی ارزشی انسان ها اشاره نمود(مطهری.)12-31:1331 ,

خود که در ذیل آمده باعث از بین بردن بنیه اعتقادی وامنیت

 -1حجاب و عفاف و امنیت اجتماعی:

جامعه اسالمی می شود.

با نگاهی به وضعیت جامعه در دهه های اخیر و خصوصا دهه ، 12

اجتماعی و فردی بشریت و تهدیدی علیه امنیت اجتماعی قشر زنان

پیدای

 -4-1سقوط شخصیت:

تغییراتی در خصوص مفهوم حجار در اذهان و عملکرد

برخی از زنان بوضوح قابل مشاهده است  .مفهوم حجار خانمها

حجار قانون فطرت است و سرپیچی از قوانین فطری ،زن را از

برای بسیاری از دختران و حتی پسران از قالب چادر و مانتوی بلند و

هویت او خارج می سازد و خروج از هویت انسانی همان و سقوط از

گشاد غیر بدننما و تیره خارج شده و تعاریی متفاوت و بعضاً

شخصیت زن ،بی

متضاد با رویکرد گذشته دینی را پیدا نموده است .الزم به ذکر است

بندوباری در جامعه رای و نظام خانوادگی مختل می گردد و در

که این تغییرات مفهومی ،تنها برای کسانی نیست که از دیدگاه و

نتیجه امنیت اجتماعی از زنان سلب می گردد(اکبری-133:1377 ،

پوش

متفاوت با مادران و نسل گذشته خود برخوردارند ،حتی

 .)132سقوط شخصیت زن به دالیل زیر باعث اضمحال امنیت

افرادی هستند که همچون مادران خود در جامعه ظاهر میشوند امّا

اجتماعی می شود:

اعتقاد عمیقی به این شکل و فرم حجار ندارند .هنجارها و الگوهای

جایگاه بلند ارزشی شخصیتی همان ،با افو

الی -زن با از دست دادن شخصیت خوی

ارزش های

منهدم

شده و هوسرانی را در جامعه رواج می دهد ،در نتیجه سالمت
اخالقی و به دنبا آن امنیت اجتماعی نیز کاه

می یابد

ر -زنان با غفلت از اصو اخالقی اسالم ،مسائل جنسی را به محی
جامعه کشانده و زمینه گسترش گناه و از هم پاشیدگی نظم اجتماع
را به وجود می آورند.

رفتاری جوانان و همچنین بزرگساالن ،طبق ویژگیها و موقعیتهای
فرهنگی متناسب با تاریخ نسلشان شکل میگیرند ،بنا بر این
طبیعی است که خرده فرهن

جوانان جامعه از خرده فرهن

بزرگساالن جامعه به دلیل ارتباط بیشتر با فرهن

غرر از مرزهای

طبیعی و تاریخی خود فراتر رفته و به دلیل بی هویتی فرهنگی از
فرهن

رای منطبق با دیدگاه جامعه جهانی الگو برداری نمایند.

ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوش

در عرصه های

گوناگون زندگی اجتماعی ذکرشده ناامنی است .در زمان های قدیم
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بی عدالتی و ناامنی بسیار بوده است .دست تجاوز زورمندان به ما
و ناموس مردم دراز بوده است ،مردم اگر ما و ثروتی داشتند ناچار
بودند در زیر خا

پنهان کنند .همان طور که در مورد ثروت امنیت

 -41حاصل سخن:
از مباحثی که در این پژوه

بیان گردید می توان به رابطه حجار

نبود ،راجع به زن هم امنیت وجود نداشت هر کس زن زیبایی

و امنیت اجتماعی به ویژه در میان زنان در جامعه اسالمی پی برد .و

داشت مجبور بود او را از نظر زورمندان مخفی نگه دارد زیرا اگر آنها

نمایان می شود که اسالم جهت حفظ امنیت اجتماعی طرفدار

او را پیدا می کردند ,او دیگر مالك زن خود نبود(مطهری،

حجار بیشتر و حداکثری بانوان ،به ویژه زنان و دختران جوان در

.)22:1331

بیرون از منز و در مواجهه با نامحرم است .از زمان های گذشته

مسلما حجار های افراطی درباره پوش

زن معلو همین نوع

جریان های تاریخی است .ولی باید ببینیم آیا فلسفه پوش
اسالم همین بوده است؟ مسلما علت دستور پوش

زن در

در اسالم عدم

امنیت نبوده است الاقل علت اساسی و منحصر عدم امنیت نبوده
معرفی نشده و نه

است ،زیرا این امر در اسالم به عنوان علت پوش
با تاریخ تطبیق دارد .در میان اعرار جاهلیت پوش

نبود و در عین

حا امنیت فردی به واسطه زندگی خاص قبیله ای و بدوی وجود
داشت .زندگی اعرار جاهلیت با همه تفاوت فاحشی که با زندگی
زندگی صنعتی عصر ما داشته ،از این جهت مانند عصر ما بوده یعنی
فحشا حتی در مورد زنان شوهر دار هم زیاد بوده با این تفاوت که
نوعی امنیت فردی در زندگی ماشینی امروز هست که در آن عصر
نبود .پس پوش

برای جلوگیری از تجاوز کسانی است که در یك

جا زندگی می کنند و بر اساس فلسفه پوش

اسالمی مساله امنیت

زن از گزند تجاوز مرد مورد توجه بوده است(مطهری.)21-22:133 ،
از آنجاا کاه حجاار موجب برقراری آرام

روانى ،استحکام پیوند

خانوادگى ،استواری اجتماع ،ارزش و احترام زن می شود می تواند
یکی از عوامل مهم برقراری امنیت اجتماعی در سطح جامعه ،باه
ویاژه برای زنان باشد و دقیقاً به همین خاطر است که در اسالم،
رعایت حجاار ازساوی زن درمحی

اجتماع واجب شمرده شده

است چرا که در جامعه ای که امنیت نباشاد ،اساتواری وثبات آن
جامعه دیری نخواهد پایید(فاضلیان .)13:1313 ،همچنین با بررسی
پژوه

های مختلی در این حوزه مشخ

گردیده که بین نوع

حجار فردی و میزان احساس امنیت اجتماعی و امنیت فردی
زنان ،رابطه وجاود دارد ،بادین معنا که هر چه حجار بیشتر با
موازین شرعی مطابق باشد ،امنیت اجتماعی و امنیت فردی احساس
شده نیز بیشتر خواهد بود و هم چنین تعداد و نوع تهدیدها نسبت
به زنانی که حجار نامناسب تری دارند شدت بیشتری
دارد(پیشین).

برخی از مصداق های حجار برتر ،مانند لباس های بلند ،مقنعه و
چادر مشکی ،ضامن امنیت بوده و دارای اصل و ریشه قرآنی می
باشد .با توجه به تعالیم دین مبین اسالم مساله حجار یکی از مهم
ترین چارچور های احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و
اجتماعی بشریت است و اینکه عدهای با استفاده از شبهات وروش
های القایی تبلیغ منفی ،به جای ارائه دادن طرح مشخ
تروی الگوهای مطلور از حجار اصیل و برتر ،به جن

برای

روحی روانی

علیه زنان متدین و عفیی جامعه و اضمحال امنیت اجتماعی اقدام
می کنند .با توجه به واقعیت های موجود از حجار در جامعه باید
تمام ابزارهایی که فرهن

به وسیله آنها اشاعه می یابد مثل کتار،

مطبوعات و صدا و سیما به سوی ارزش های اسالمی که یکی از
بارزترین آنها رعایت حجار و پوش

برتر و امنیت اجتماعی فراگیر

است ،هدایت شوند و همه افراد را به مهم ترین وجهی آگاه ساخته و
رهنمون گردند.
الزم به ذکر است که اگر به دنبا سالمت اخالقی و امنیت اجتماعی
و حتی جسمی شهروندان مان هستیم و حفظ نظام دینی برایمان
مهم است باید تالش کنیم که احکام الهی در جامعه اجرا شود و
یکی از آن هم همین حفظ حجار و عفاف است .باید با استفاده از
مدار

و اسناد معتبر و پروندههای قضایی (قتلها و ضرر و

جرحها و طالقها) عامل بد حجابی در شکل گیری آنها را به مردم
گوشزد کنیم .از زنان بد حجار به عنوان الگو در هنرپیشگی و
ورزش های نمادین استفاده نشود و زندگی زنان با حجار موفق را،
نمای

دهیم .در نهایت با توجه به واقعیّت های موجود از حجار در

جامعه ،باید تمام ابزارهای فرهن

ساز از قبیل کتار ،مطبوعات و

صدا و سیما به سوی ارزش های اسالمی که یکی از بارزترین آنها
رعایت پوش

و حجار برتر و مطلور و امنیت اجتماعی فراگیر

است ،هدایت شوند و همه افراد را به مهم ترین وجهی رهنمون
گردند.
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 -محبوبی من  ،حسین" ،زنان؛ امنیت و انحرافات اجتماعی"،

منابع:

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،سا پنجم ،شماره ،11دبیر
 -قرآن کریم.

خانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان.1311 ،

 -احمدی جلفایی ،حمید ،چهل حدیث پیرامون حجاب و عفت

 -مطهری ،مرتضی ،مسئله حجاب ،تهران ،نشر صدرا.1331 ،

زنان ،قم ،نشر آستانه مقدسه.1332 ،

 -مطهری ،مرتضی ،حجاب و امنیت زنان ،پایگاه فرهنگی و اطالع

 بیانی ،احمد ،روشهای تحقیق و سنجش در روانشناسی وعلوم تربیتی ،تهران ،نشر رهیافت.1371 ،

رسانی تبیان.1332 ،
 -موحد ،مجید و همت ،صغری" ،مطالعه عوامل فرهنگی و

 -حداد عاد  ،غالمعلی ،فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی،

اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان" ،فصلنامه

تهران ،نشر سروش.1332 ،

زن و جامعه سا چهارم ،شماره.1332 ،2

 -حیدری نراقی ،علی محمد ،حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و

 -واینر ،ر ،ج ،اصول آماری در طرح آزمایشها ،ترجمه زهره

عترت ،قم ،نشر نراقی.1313 ،

سرمد و مهتاش اسفندیاری ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1371 ،

 -حسینی دوست ،سیدمرتضی ،بررسی نگرش دانشجویان

منابع اینترنتی:

اجتماعی مؤثر بر آن ،دانشکدۀ علوم اجتمااعی دانشاگاه عالماه

تبلیغات

دانشگاه عالمه طباطبیائی نسیبت بیه پوشش زنان و عوامل
طباطباائی ،مقطاع کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه شناسی.1373 ،
 رضا خانی ,محمد ،پرنیان؛ حجاب ،زن ،بصیرت ،قم ،نشر اشكیاس.1313 ،
 صبوراردوبادی ،احمد ،آیین بهزیستی اسالم ،جلد سوم ،تهران،نشر دفتر فرهن

اسالمی.1372 ،

http://old.ido.ir/a.aspx?a=1389013103
 -اشرفی ،پوش

زنان بعد از اسالم عفاف و حجار ،سایت تبیان،

http://www.tebyan.net/newindex ،1333
-

انواع

روش

تحقیق:

توصیفی،

تجربی،

تاریخی

http://www.phdpars.com/1393/05
 -صفدری ،فاطمه ،حجار گوهر نار،حجار زن ایرانی بعد از اسالم،

 صرفی پور ،محمد تقی ،ارزش و جایگاه حجاب و عفاف دراسالم ،قم ،نشر صرفی پور.1313 ،

http://www.hijab-goharenab.blogfa.com ،1331
-

 فاضلیان ،پوراندخت ،بررسی رابطه نوع حجاب ومیزان امنیتاجتماعی در بین زنان شهر تهران ،پژوه

-

اداره

یزد،

حجار

و

پوش ،

،1332

نامه زنان ،پژوهشگاه

http://www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mav
ara-index

علوم انسانی و علوم اجتماعی.1313 ،
 کرمانشاهیان ،ام البنین،گرایش به حجاب و برداشت از آن دربین دانشجویان دانشگاه های دولتیی و آزاد اسالمی شهر
تهران و علل و عوامل جامعه شناختی آن ،دانشگاه الزهرا ،مقطع
کارشناسی ارشاد ،رشاتۀ پژوهشگری علوم اجتماعی.1377 ،
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برتری اطالعاتی در کسبوکار
(الکس بِرنز)
مترجمان :امیرعسگری ،1رضا

عسگری2

1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی
Asgari.amir89@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه عالمه طباطبائی
Arajan_reza@yahoo.com
تاریخ دریافت1331/1/17:
نهایی1331/12/21:

 -4تعریف برتری اطالعاتی در کسبوکار
این مقاله به بررسی برتری اطالعاتی در کسبوکار و رابطهی آن
با آینادهنگاری راهباردی و تکنیاكهاای مطالعاهی آیناده در
موقعیتهای عملی میپردازد .دان پژوهان چهاار طبقاهبنادی
اصلی را برای برتری اطالعاتی مشخ کردهاند:
 -9برتری اطالعاتی نسبت به رقیبان :بر رقابت میان شارکتهاا
متمرکز است و در زمینهی راهبرد بازار و جایگاهیابی برای برناد
کاربرد دارد.
 -2برتری اطالعاتی رقابتی ( :)CIایان گوردون این مفهوم را باه
عناوان «روشای در طراحاای راهبردهاایی باارای افازای سااهم
شرکت از بازار» تعریی نموده است .جان مكگوناگل و کارولین
وال بر این باورند که برتاری اطالعااتی رقاابتی مادیران را وادار
میکند «فرآیند برنامهریزی تجاری خود را با دقت هرچه بیشتر
تنظیم کنند ».لئونارد فالد نیز این مفهاوم را «اطالعاات بسایار
ویژه و بههنگام در مورد یك شرکت [رقیب]» تعریی میکند.
 -3برتری اطالعاتی در کسبوکار ( :)BIبرای دستیابی به ایان
مفهوم ،از سامانههای اطالعااتی و پایگااه دادههاای مرباوط باه
تراکن هاای پیشاین بارای کماك باه دقات بیشاتر در روناد
تصمیمگیری استفاده میشود؛ به طوری که دادههاای خاام باه
اطالعات قابل بهرهبرداری در یك چاارچور مادیریتی منطقای
تبدیل میشوند .هربارت ماایر ،معااون رئایس آیاناس مرکازی
اطالعات آمریکاا ( )CIAدر اماور شاورای اطالعاات ملای ایان
سازمان ،برتری اطالعاتی در کسبوکاار را برابار باا یاك «رادار
برای تجارت» میداند.
 -2برتری اطالعاتی اجتماعی ( :)SIاین مفهوم توسا اِساتِوان
ددیِر ،استاد دانشگاه الند سوئد ابداع شد و به طور خاص میزان

تاریخ پذیرش

گسترش توانمندیهای باال را در زمینههای گستردهتر اجتماعی
و در دورههای مختلی زمانی بررسی میکند.
مقاالت مربوط به برتری اطالعااتی رقاابتی ( )CIو کسابوکاار
( )BIبی ترین حجم نوشته را در زمینهی مدیریت بازرگانی به
خود اختصاص دادهاند .شرکتها با بهرهگیری از این تکنیكهاا
سعی در دستیابی به برتری اطالعاتی باازار دارناد کاه عباارت
است از «مشاهده و تحلیل روندها و مُدهای بازار برای شناسایی
مشکالت و فرصتهای قابل انتظار در آینده ،و ارائهی اطالعاات
الزم به شرکت برای پی بودن از بازار و داشتن قدرت مانور در
برابر تغییرات احتمالی ».برتری اطالعاتی دفاعی نقاط کور را باه
شکلی هدف میگیرد که یك شرکت بتواند «کسبوکار خاود را
به گونهای که دیگران  -به ویژه شرکتهای رقیب  -آن را مای-
بینند ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد ».بازاریاباان در مالقاات-
های رودررو از فناوریهای ارتباطی مانناد پسات الکترونیکای،
دستگاههای پیجو و تلفن همراه استفاده میکنند؛ به این کن -
ها برتری اطالعااتی فعاا گفتاه مایشاود .از طرفای ،مادیران
شرکتها از حربههای ضداطالعاتی نیز برای مقابله با رقیباان و
جاسوسی صنعتی بهره میبرند .شارکتهاای بازرگ از تحلیال
ریسك بهره میبرند تا «پی زمینهی کلی که یك شرکت برای
عملکارد مطماائن در یاك محاای ناآشانا بااه آن نیاااز دارد» را
بررسی کنند.
مكگوناگال و وِال برتاری اطالعااتی رقاابتی را باه فرآینادهای
بازرگانی موازی مانند برتری اطالعاتی راهبردی مرتب میدانند
(عواماال و روناادهای  ،)STEEPماادیریت بحااران ،الگااوبرداری
رقابتی و مهندسی معکوس .امروزه شرکتها برتری اطالعاتی در
کسبوکار را در همافزاییهای درونسازمانی و نق هاای میاان
کارکردی نیز تلفیق میکنند .به عنوان مثا  ،شارکت مادیریت
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دان لِکسیس نِکسایس ،معیارهاای  ،BIتحلیال  ،CIپاژوه
بازار ،الگوبرداری و راهبرد را در چرخهی پژوهشی خاود تلفیاق
کرده است .این نوع تلفیق نشان میدهد در دههی آینده BI ،با
چارچورها و ابزارهای مرتب پیوند متقابل خواهد داشت.

 -2تاریخچه
بسیاری تحلیلگران اولین کاربردهای مفهوم برتری اطالعاتی در
کسبوکار ( )BIرا در نوشتههای پیشین درباارهی راهبردهاای
نظامی توس سون تزو ،میاموتو موساشای ،نیکولاو ماکیااولی و
کار فونکالزهویتز میدانند .اما ایان نظریاه باه لحااظ زماانی
بسیار پی تر از عالقهای بود که در دههی  1312به نمونههاای
 BIدر آثار شرقی به وجود آمد .گوردون معتقد است در جریاان
جن جهانی دوم ،متخصصان نظامی در هار دو سامت درگیار
«[تحرکات] طرف مقابل را به دقت رصد و شیوههای بهکاررفتاه
در عملیاتهای پیشین فرمانادهان کلیادی دشامن را مطالعاه
میکردند ».اطالعات بهدستآمده از این روش  -که مبتنای بار
تشکیل پرونده برای هریك از فرماندهان دشمن و ثبات شایوه-
های مورد ترجیح آنان بود  -طوری بهرهبرداری مایشادند کاه
«بتوان حرکت بعدی و نتیجهی آن را از ابتدا پی بینی کارد».
(به خصوص در حمله به نورماندی و پرویهی منهتن).
پی بینیهاای حساارشاده ،زیربناای اصالی رشاد اقتصاادی
آمریکاااای شااامالی در دهاااههاااای  1312و  1312باااود و
استراتژیستهای اقتصادی توجه خود را بار بازارهاای جدیاد و
مدیریت سهام متمرکز کردند .با این حا « ،معجزهی اقتصادی»
که در این دو دهه در آمریکا به وقوع پیوسات باا بحاران نفتای
اوپك در سا  1373 ،که به افزای بیسابقهی قیمت حامال-
های انریی و رکود تورمی انجامید ،متوقی شد .تا اوایل دهاهی
 ،1312چند سا بود کاه اقتصااد رقاابتی آمریکاا باهوسایلهی
آزادسازی دادوستد ،جهانیشدن و تغییرات حوزهی فنااوری باه
چال کشایده شاده باود .ایان خطارات باالقوه باعاث شادند
کارشناسان و نظریاهپاردازان بتوانناد حامیاان بیشاتری بارای
نظریههای مدیریت بازرگانی خاود جاذر کنناد .اماا نتیجاهی
منفی این تحوالت ،تبلیغات منفی بهوجودآمده بارای هشادار و
تحریك افراد در مورد نفوذ بیگانگان به اقتصاد کشور بود که در
ملیگرایی بازاحیاشدهی آمریکاییها و تارس بیگاناههراساانهی
آنان از تسل کشورهای دیگر بر اقتصاد آمریکا ،ریشه داشت.
این شکل از تبلیغات منفی که در مورد یكپارچه شدن با دیگار
کشورها هشدار میداد ،بی از هر مورد دیگر ،در واکن دولت
آمریکا به «شرکت سهامی یاپن» نمود یافات .در ساا  1311و
در حالی که یاپن به «بستانکارترین کشور جهان» تبدیل شاده

بود ،ایاالت متحدهی آمریکا یك کشور بدهکار محسور میشد.
در این زمان ،دو بحاث یئواکوناومیکی بسایار مهام در آمریکاا،
سهام در حا افات ساه خودروسااز بازرگ دیترویات (جنارا
موتورز ،فورد و کرایسلر) و ورود فناوریهای هوش مصنوعی باه
عرصهی تجارت بود .شرکتهای بازرگانی یاپنی (سوگو شوشاا)
بر این باور بودند که «برتری اطالعاتی به معنای سازمانیافتگی
اطالعاتی است» و کاه قیمات ،عملکارد رقیباان و تحاوالت
سیاسی را کانون توجه خود قرار داده بودند.
مشهورترین سازمان یاپنای فعاا در برتاری اطالعااتی رقاابتی
( )CIدر این دوره وزارت صنایع و بازرگانی ( )MITIاین کشاور
بود که «بازارهای جهانی را زیر نظر دارد و در نق یك فراهم-
کنندهی اطالعات فعالیت میکند ».تحلیلگران آمریکاایی ادعاا
میکردند  MITIرهبری عملیاتهای جاسوسی صنعتی توسا
یاپن را به عهده دارد و «بر دادوستد آزاد و آزادی سارمایهداری
اثر منفی میگذارد ».تحلیلگران آمریکایی همچناین در ماورد
روند ثبت اختراعات ،بازدید یاپنیها از مراکز صانعتی آمریکاا و
نمایشگاههای بازرگانی پرتعداد ابراز نگرانی مایکردناد .قاوانین
مربوط به جلوگیری از تكقطبیسازی رقابت در آمریکا رقیباان
را از رد و بد کردن اطالعاتی که منجر به تثبیات قیماتهاا و
ایجاد انحصارهای چندجانبه میشد ،بازمیداشت .البتاه از دیاد
یاپنیها ،بهکارگیری اینگونه تاکتیكها تا حدی اجتنارناپاذیر
مینمود ،زیرا آمریکا «بزرگترین بازار و مهمترین رقیب صنعتی»
این کشور به شمار میرفت.
چون وِی چو اشاره دارد که با این واکن  ،دولت آمریکاا ساعی
داشت با تکیه بر «مهارت و تجرباهی خاود در زمیناهی برتاری
اطالعاتی اجتماعی» در مقابل یاپن بایستد؛ و مهمترین شرکت-
هایی که توس دولت آمریکا هدف قرار گرفتند «میتسوبیشای،
صنایع دان بنیان میتسویی و شرکت سهامی نیچیمِن» بودناد.
در این زمینه ،مایر فاش کرد« :کارکنان فعا در حوزهی برتری
اطالعاتی که از طرف شارکت میتسوبیشای یاپان در نیویاور
هستند ،به تنهایی دو طبقه از یك آسمانخاراش را در منهاتن
اشغا کردهاند».
این جن اقتصادی در اوایل دههی  1332شکل جهانی به خود
گرفت و مفهوم دولتملت به جامعهی شبکهای تغییار یافات .از
سویی ،پدیدهی «بینالمللایساازی سارمایه» ،اتحااد دوباارهی
آلمان شرقی و غربی و شکلگیری اتحادیاهی اروپاا ،باار دیگار
توجه تحلیلگران را باه الزاماات یئواکونومیاك جلاب کارد .در
چنین فضایی ،تمرکز شرکتهای آمریکایی به خارج از مرزهاای
این کشور سوق داده شد ،تالش برای برتری اطالعااتی رقاابتی
افزای یافت و بهکارگیری تکنیكهای ایجاد شده باهوسایلهی
این مفهوم توس بانكهای سرمایهگذاری ،شرکتهای حقاوقی
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و پزشکی و صنایع داروسازی بهکارگرفته شد .بر خالف انتظاار،
درگیری ایجادشده میان آمریکاا و یاپان ،باعاث جاذر بیشاتر
مدیران آمریکایی باه سامت مادیریت دانساتههاا ( )KMشاد،
مفهااومی کااه اهمیاات و کاااربرد آن در اواخاار دهااهی  1332از
برتری اطالعاتی رقابتی ( )CIپیشی گرفت.

 -3اولین نمونهها
اولین کارشناسان واحدهای برتری اطالعاتی در کسبوکار ()BI
در شرکتهاا ،روابا تنگااتنگی باا محافال اطالعااتی آمریکاا
داشتند .یان هرین  ،مؤسس واحد  BIشارکت موتاوروال ،یاك
تحلیلگاار سااابق سااازمان ساایا ( )CIAبااود .هرینا همکاااری
نزدیکی با رابرت گاالوین ،مادیرعامل ساابق موتاوروال ،داشات.
گالوین ،که پی تر در شورای مشاورتی اطالعاات بارونمارزی
ریاست جمهوری آمریکا عضو بود ،ایدهی ابتدایی تأسیس واحد
 BIرا در شرکت موتوروال مطارح کارد .سااختار مناابع انساانی
واحد  BIشرکت موتوروال دقیقا باا الگاوبرداری از ساامانههاای
جمااعآوری و تحلیاال داده در «شاااخهی اطالعااات کشااورهای
غربی» آیانسهای اطالعاتی آمریکا ،طراحی شده بود .مایر بیان
میدارد که این واحد ش نفر را مسئو درنظرگارفتن منااطق
مهم به لحاظ یئواکونومیك قرار داده بود و این افراد در بازگشت
از سفرهای خارجی خاود ،جلسااتی تاوجیهی را بارای بقیاهی
کارکنان برگزار میکردند .چنین ارتباطاتی باعث تقویت این باور
اشتباه در میان منتقدان شد که کن گران حوزهی  BIبه طاور
دائم مشغو جاسوسی و سرقت اطالعات صنعتی بودند.
با این حا  ،انجمن کارشناسان برتاری اطالعااتی ( )SCIPایان
ادعاها را رد میکردند .برخالف سازمانهای مهم آینادهپژوهای،
 SCIPاز ابتدا در اعما دستورالعملهای اخالقای خاود موفاق
بوده است .یکی از مهمترین دالیل ایان موفقیات ایان باود کاه
فعالیتهای هر سازمانی در زمینهی برتری اطالعاتی در کسب و
کار ( )BIمیباید در چارچور قانون جاسوسی اقتصادی کنگره-
ی آمریکا (مصور  )1331انجام میشد ،قانونی کاه «باا هادف
محافظت از شرکتهای آمریکایی در برابر اقدامات دولاتهاا یاا
شرکتهای بیگانه برای سرقت فناوریها و اطالعات محرماناهی
این شرکتها تصویب شد».
کن گران  BIاصرار دارند که  32درصد از اطالعات خامی کاه
در اختیار دارند ،در دسترس عموم نیز قرار دارد .در نوع دیگری
از شبکههای سایه ،فِی بریل ،مدیر واحد برتری اطالعاتی رقابتی
( )CIشرکت رایدر سیستمز ،اعتقاد دارد « 12درصاد از آنچاه
می خواهید در مورد رقیبانتان بدانیاد ،هماین حااال در شارکت
خودتان موجود است ».تحلیلگاران اطالعااتی ،تعریای زیار را

برای عبارت «اطالعات در دساترس عماوم» باه کاار مایبرناد:
«تمام اطالعاتی که میتوانیاد باه صاورت قاانونی و باا رعایات
موازین اخالقی شناسایی و پیدا کنید و آزادانه به آن دسترسای
داشته باشید ».لئونارد فالد ،کن گران  BIرا بارای جماعآوری
اطالعااات بااه مطالعااهی تصاامیمات تجاااری درساات گذشااته و
«یافتن منبع اصلی اطالعات» تشویق میکند .وی اضاافه مای-
کند« :کن گران  BIباید از ابتدا بدانند که دقیقا به دنبا چاه
نوع اطالعاتی هستند ،یافتههای خود را تنها در یاك چاارچور
خاص بیذیرناد و باا حفاظ انعطاافپاذیری الزم ،از هار منباع
اطالعاتی تازهای اساتقبا کنناد ».اف.دبلیاو .راساتمَن تحلیال
اثربخ را «فرآیناد ترکیاب و کناارهمچیادن تماام اطالعاات
موجود در مورد یك موضوع خاص و سیس آزمای دقیق آنها
برای دریافتن معنی این اطالعات» تعریی میکند.
گالوین نیز بر این عقیده بود که واحد برتری اطالعاتی در کسب
و کار ( )BIشرکت موتاوروال ،یاك گاروه تحلیالگار اطالعااتی
اخالقمدار بودند که «در راستای پی برد پرویههایی که توس
مدیران ارشد شرکت به آناان ارجااع شاده اسات ،در همکااری
تنگاتن با کارشناسان داخلی خود شرکت ،به فعالیت مشاغو
هستند ».توصایی گاالوین از ایان افاراد ،نمایاانگار ساازگاری
مفهومی قابل قبولی با تکنیك دلفی و روش کار اتاقهاای فکار
است .مِر و نوتراسوئیت ،شرکتهایی بودند کاه در اداماه باه
مشتریان هرین تبدیل شدند و او در مدت کوتاهی باه عناوان
اولین و مهمترین پی رو در این حوزه شهرت یافت.

 -1چرخهی اطالعاتی
بزرگترین خدمت هرینا باه ایان شااخهی نوپاا از مادیریت
بازرگانی ،خالصهی دقیقی بود که وی از چرخهی اطالعاتی ارائه
کرد .این چرخه فرآیند کسب برتری اطالعااتی در کسابوکاار
( )BIرا به پن مرحله تقسیم میکرد .کن گاران  BIمایبایاد
یك ارزیابی کامل از نیازهای شرکت باه عمال مایآوردناد کاه
وضعیت شرکت و شرای بازار را در خود جای داده بود .در ایان
مسیر ،هرین از عبارت «موضوعات اطالعاتی کلیادی (»)KIT
نام برد( .چند نویسندهی دیگار از عباارت «نیازهاای اطالعااتی
بنیادین» استفاده کردهاند ).برخای شارکتهاا از یاك مقیااس
لیکِرت در یافتن  KITکسبوکار خاود بهاره مایبرناد .کِار
تایسون شیوهی «طبقهبندی اطالعات بر اسااس میازان قابال-
اطمینان بودن» را ترجیح میدهد که اطالعات را به چهار گاروه
شایعه ،شایعهی تأییدشاده ،حقیقات و حقیقات غیرقابالانکاار
دستهبندی میکند .برِت بریدین  ،کیفیت اطالعات را ابتادا باا
چهار معیار عمق ،اعتبار ،بههنگام بودن و میزان تمرکز ،و سیس
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بر اساس کسی که باید اطالعات فرآوری شده را برای او فرستاد،
طبقهبندی میکند.
این شیوهها به کن گر  BIاجازه میدهاد ابزارهاای پاژوه و
آزمونهای ارزیابی متوازن خود را از پی مشخ و «دادههای
مورد نیاز و منابع بهدستآوردن این دادهها» را شناساایی کناد.
اف.دبلیو .راستمن بیان میدارد که «ارزیابی میزان اعتبار مناابع
اطالعات یکی از مهمترین وظایی یك تحلیلگر است ».کن گر
 BIساایس اقاادام بااه جمااعآوری اطالعااات از منااابع چاااپی و
غیرچاپی میکند .دادههاای جماعآوریشاده باه لحااظ اعتباار
ارزیابی و «در قالب قطعاات بازرگتاری از اطالعاات تقسایم و
طبقهبندی میشوند ».توانایی حیاتی یك کن گار  BIدر ایان
مرحله «یافتن و تشخی درست عواملی است که موضوع مورد
مطالعه را تحت تأثیر قرار میدهند ».سیس دادهها مورد تجزیاه
و تحلیل قرار میگیرند تا تبدیل به اطالعاتی «بههنگام ،دقیق و
قابل اطمینان» شوند .برنارد لیاتاد ،مؤسس شارکت نارمافازاری
بیزینس آبجکتس ،دادهها و اطالعات را بسیار متفاوت میداند و
میگوید« :دادهها ،خام و تراشنخوردهاند ،اما اطالعاات عباارت
است از مجموعهای داده که دربارهی یك زمیناهی کسابوکاار
خاص و دارای معنا هستند ».تحلیالگاران همچناین «بایاد از
شجاعت کافی برخوردار باشند تا قضاوتهایی کاه خاالف نظار
خود آنهاست را نیز در بررسیهای خود لحاظ کنند».
در پایان ،نتای بهدستآمده به تصمیمسازان و استراتژیستهای
شرکت ارائه میشود تا اطالعاتی کاه مایتواناد در عمال ماورد
استفاده قرار گیرد ،تولید شاود .دادههاای فارآوریشاده زماانی
تبدیل به اطالعات کاربردی میشود که «نیازهای منحصربهفارد
یك مصرفکننده را برآورده کند ».در اینجا تحلیلگر مایتواناد
از برنامهریزی عصبی-زبانی و دیگر تکنیكهای رای برای ارائه-
ی هرچهبهتر نتای کار خود بهره بگیرد ،زیارا سیاساتگاذاران
شرکت اطالعات ارائهشده را از طریق حواس مختلی (دیاداری،
شنیداری و )...دریافت و در میکنند .لیاتااد تأکیاد مایکناد
«اطالعات کاربردی در بخ های عاالیتار یاك ساازمان ماورد
استفاده قرار میگیرد ،ارگانیك است و در ادامه تبدیل به بخشی
از آگاهی جمعی تمام اعضای ساازمان مایشاود ».ایان تعریای
لیاتاد نشان میدهاد مطالعاهی پیادای برتاری اطالعااتی در
کسبوکار ( )BIو «آگاهی انبوه» چگونه مایتواناد در آینادهی
نزدیك باعث گسترش مفهوم و تغییر ماهیت  BIشود.
مایر چرخهی اطالعاتی مورد استفاده در آیانسهاای اطالعااتی
دولتی و واحدهای برتری اطالعاتی رقابتی ( )CIدر شرکتها را
چنین خالصه میکند:
 -1مطالعهی دادههای خام
 -2بحث و تباد نظر در مورد معنای دادهها

 -3بررسی چندینبارهی درستی حقایق
 -2رفع تناق های اجتنارناپذیر موجود در دادهها
 -1زیر سؤا بردن فرضهای اولیه
 -1گفتوگو با کارشناسان
 -7طراحی و توسعهی نظریهها
 -1آزمای پیدرپی برای تأیید درستی نظریهها
دیگر کن گران این حوزه ،فرآیند کلی بااال را باا باهکاارگیری
دانستههای بهدستآمده از پژوه هاای عملیااتی و روشهاای
علمی ،بس دادهاند .معیار بن گیالد برای ارزیابی دادهها ،میزان
تناسب دادهها با موضوع ماورد مطالعاه ،نزدیکای باه حقیقات،
قابلفهم بودن ،اعتبار ،اهمیت و بههنگاام باودن آنهاا را ماورد
بررسی قرار میدهد .چون وی چاو ایان فرآیناد را در پان فااز
جمعآوری ،ارزیابی و تصافیه ،ذخیارهساازی ،تحلیال و انتشاار
طبقهبندی میکند .فرآیند پیشنهادی مایکل اوگاین و تیماوتی
اوگیلوی شامل مراحل طرح کردن فرضیههاا ،جساتوجاو باه
دنبا نشانهها و منابع و سیس بهکارگیری دادهها برای شاواهد
تأییدکنناادهی فرضاایههااای اولیااه اساات .آدریااان اساالیووتزکی
راهبردهایی که با محور برتری اطالعاتی در کسبوکار طراحای
شدهاند را نوعی الگویابی میداند که «از عدسی متفااوتی بارای
نگاه به یك واقعیت پیچیاده و چنادوجهی» بهاره مایگیارد و
تحلیلگر را قادر میسازد بی از پای «از کلّیات مااجرا و آن
چه در حا اتفاق افتادن است ،سر در بیاورد».
تحلیل اطالعاتی بی از هرچیز ،ریشه در دغدغههای معرفات-
شناسانه و هستیشناسانه دارد؛ نکتهای کاه استراتژیساتهاای
تجاری شرکتها همواره سعی در پنهان کردن آن دارند.

 -0برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIو
راهبرد تجاری
دیوید هاسی و پِر یِنستر بیان میدارند که کن گاران حاوزهی
 BIدر حلقههای بازرگاانی مختلای ،هریاك دیادگاه راهباردی
متفاوتی را برگزیدهاند؛ از «دیادگاه متمرکاز بار جایگااهیاابی»
مایکل پورتر و «دیدگاه منباعمحاور» گاری هامال و سایکای
پراهاالد تا پی رفتهای «نظریهی رفتاری» ،ارزیابیهای انجام-
شده در «سیاست عمومی» و موضاع هامافزایاناهی «نظریاهی
بازی».
مد «نیروهای پن گانه» پورتر همچنان از دیدگاه کان گاران
 - BIکه سابقهی مدیریت بازرگانی نیز داشتهاناد  -باه عناوان
تأثیرگذارترین انگاره در «رابطهی میان شرکت و محی فعالیت
آن» شناخته میشود .مد پورتر با بهارهگیاری از آماوزههاای
اقتصاد صنعتی ،شبکهی عرضهکننده و خریدار ،بازیگران بالقوه-
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ی آینده ،محصوالت جدید و رقابت میان شرکتهاا را باا یاك-
دیگر تلفیق میکند .این مد «مرزهای اندیشه در مورد تعاداد
نیروهای مؤثر بر رابطهی میان شرکتها و محی رقابتی بازار و
عوامل درونی هریك از ایان نیروهاا را گساترش داد ».شایوهی
پی بینیشده توس پورتر برای تحلیلهای بعدی حیاتی باود،
زیرا «این مد  ،چارچوبی که پژوه ها میتوانناد در قالاب آن
انجام گیرناد را مشاخ کارده اسات ».اماا در کماا تأسای،
تحلیلگران یکای از توصایههاای مهام پاورتر را کاامال نادیاده
گرفتند که بیان میداشت« :از بین بردن تمام نقاط کور ،پی -
شرطی ضروری برای رویارویی مناسب با واکن رقیبان به راه-
بردهای برنامهریازیشادهی شارکت در یاك موقعیات فرضای
اساات ».بااا ایاان حااا  ،مااد پااورتر از جهاااتی دارای برخاای
محدودیتها بود زیرا «فرضی که به صورت پنهان در این ماد
نهفته بود» بیان میداشت« :تكقطبی ساختن رقابت در بازار به
بیشینهسازی سودآوری شرکت میانجامد ».بر خالف این فرض
ناگفته ،اعتبار برند ،وضعیت شرکت و جایگااه هار محصاو در
بازار هیچگاه ثابت نبودند و از طرفی ،رقیباان مایتوانساتند در
زمینههای راهبردی متفااوت ،در نقا متحادان ،مشاتریان یاا
تأمینکنندگان نیازهای شرکت ظاهر شوند .در باور ذاتی پورتر،
برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIرابطهای مستقیم با کیفیت
برنامهریزی راهبردی داشت؛ نباید از یاد بارد کاه  BIتاا اواخار
دههی  1312هنوز به عنوان حوزهای مستقل از بازرگانی مطرح
نشده بود.
تکامل پسآیند  BIدر پی مطرح شدن مباحث فوق ،به ماوازات
تغییر شکل مطالعاات آینادهپژوهاناه از پای بینای صِارف باه
سناریوهای فرضی ،و سیس به نظریاههاای پساااثباتگرایاناهی
واقعگرایای انتقاادی و سااختوساازگرایی اجتمااعی ،در حاا
شکلگیری بود .با این وجود ،تکامل  BIدر هماهنگی با تحوالت
یرف سیاسایاجتماااعی و یئواکونومیااك آن دوران نیااز بااود .در
طو دههی  ،1312برتری اطالعااتی در کسابوکاار ( )BIباه
صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در چندین شاخه به کاار گرقتاه
میشد .کاربرد او  BIبه راهبردهای نظامی و تحلیل جنا هاا
مربوط بود و طی تحوالتی تبدیل به زیرشاخههایی شد که برای
تحلیل پی گیرانهی تهدیدها و عوامل ناشناخته به کاار گرفتاه
میشدند .در کاربرد دوم ،از شکلهای متفاوت اینیاگرام در بستر
روانشناسی عامه و مایرز بریگز به عنوان ابزاری بارای تشاکیل
پرونده برای رقیبان و ذخیرهی اطالعات آنان بهرهبارداری مای-
شد .کاربرد سوم این مفهوم نیز سامانههای اطالعاتی مادیریت،
 BIو پااژوه در بااازار را در قالااب یااك سااامانهی اطالعاااتی
کاربردی ،تلفیق و یكپارچهسازی میکرد.

اما کاربرد چهارمی نیز برای  BIبه وجود آمده بود که در آن باه
خطرات ناشی از نقاط کور ،تعصبات و جهتگیریهای شناختی
و تصمیمگیری گروهی سازمانیافته ،اذعان شاده باود .در ایان
مکتب ،بر توانایی فطری ذهن انسان در مرتبساازی دادههاا از
طریق قوهی خیا  ،تشخی الگو ،تست کفایت دادهها و انتقااد
از فرضهای پیشین تأکید میشد .مهمترین خدمت این مکتاب
به تکامل  ،BIبه چال کشیدن باورهای جمعای یاك ساازمان
«از طریق تحلیل موشکافانهی دادهها باود» تاا باه آناان اثباات
کنند که «هرکسی ممکن است گاهی اشتباه کند ».با این حا ،
بر خالف مطالعات آیندهپژوهی پساااثباتگرایاناه ،ایان مکتاب
روانشناسی تحلیلی و شكگرایی تجربی را به عنوان مد هاای
ایدهآ خود برگزیده بود.
تأکید ویژه بر توانمندیهای اصلی در اوایل دههی  BI ،1332را
به عنوان تکنیکی بازتعریی نمود که به واحد تجاارت راهباردی
کمك میکند «به اهداف نهایی خاود ،یعنای ساودآوری ،تاوان
رقابت و اساتقال برساد ».کان گاران  BIرونادهای باازار ،از
ساختارهای شبکهای گرفته تا برونسیاری ،ماورد بررسای قارار
دادند .انتقا از سامانهی اطالعاتی اجرایی ( )EISبه برنامهریزی
منابع سازمانی ( )ERPمهمترین روند طیشده در دههی 1332
بود؛ انتقالی که تأکید محافل اطالعاتی ایاالت متحدهی آمریکاا
بر زیرنظرگرفتن دقیق فناوریها و نشانههای قابل ردیاابی را در
خود گنجانده و ترکیب کرده بود .بهرغام مشاکالتی کاه در راه
«مدیریت انبوه دادههای انتشاریافته» وجود داشت ERP ،بارای
ساختارهای سازمانی تخت ،بینق به نظر میرسید .این شیوه
باعث احیای دوبارهی «فناوریهای هوش مصانوعی در خادمت
کشی دان » و بروز عالقهی بی ازپی به شبکههاای عصابی
شد.
در پایان دههی  ،1332زیرشااخهی تکنیاكهاای اساتخراج از
معدنِ دادهها شامل مواردی مانند« :تشاخی تعامال خودکاار
مجذور کای ،استدال موردمحور و الگوریتمهای ینتیکی» مای-
شد .نقطهی مقابل این زیرشاخه از بسیاری جهات ،تمرکز هوش
انسان بر مدیریت دانستههاا ( )KMو یاادگیری ساازمانی باود.
یادگیری سازمانی عبارت است از تکنیكهایی کاه باه تحلیال-
گران یادآوری میکرد« :تجربیات شما میتوانند به عنوان یکای
از منابع داده ،و در ادامه به عنوان عااملی پشاتیبان در فرآیناد
تحلیل دادهها ،به کار بروند ».زمانی کاه ایان تحاوالت در یاك
چارچور علمی جامع و کلینگارانه تلفیق شوند ،موارد استفاده-
ی عملی از  BIافزای چشامگیاری خواهناد داشات .یکای از
نمودهای چنین مواردی« ،ماتریس توسعهای ملتها» است کاه
توس بومار ابداع شد .بومار توانمنادیهاای باالقوهی  BIرا در
یك ماتریس اثرات متقابل از راب هاای زیساتی و مصانوعی باا
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ابعاد فردی و دولتی ،مورد بررسی قارار مایدهاد .آینادهی BI

میتواند در این انتقا مهم از پدیدهی هوش مصنوعی به تقویت
و برتری اطالعاتی ،نهفته باشد.

 -6آیندهنگری راهبردی و مدیریت پیش-
بینانه
کاربرد اصالی برتاری اطالعااتی در کسابوکاار ( )BIاغلاب در
بخ های پژوه بازار و برنامهریزی راهبردی سازمانهاا دیاده
میشود .در حا حاضر تکنیكهای  BIهمچنین در موقعیات-
های خاصی در مبحث مدیریت ریسك به عناوان ابازاری بارای
ضدحمله و جهت پی بینی راهبردهای یك ساازمان رقیاب باه
کار میروند .از همین روی ،مدیران اغلب  BIرا با تحلیل برون-
نگارانهی رقیبان اشتباه و ارتباط آن را با تقویت توانمنادیهاا و
یادگیری سازمانی نادیده میگیرند .لئونارد فالد اشاره مایکناد
که حساررسی اطالعاتی  -که به تعریی او «تهیاهی لیساتی از
داراییهای اطالعاتی شارکت شماسات»  -یکای از ایان اثارات
متقابل است .سردرگمی مدیران به علات پنهاان شادن مکتاب
جایگاهیابی پورتر و راهبرد نظامی در زیر نظریهی بازی و داشتن
دیدگاه منبعمحور نسبت به توانمندیهای اصلی است.
تحلیلگرانی کاه در عرصاهی  BIفعاا هساتند و نقا هاای
متفاوتی را در سازمان بر عهده دارند ،بایاد از ایان انگاارههاای
مختلی تجااری آگااه باشاند .تحلیالگاران موضاوعاتی کاه در
صورتجلسه آمده است ،دادههاای موجاود و روش جماعآوری
دادهها را به دقت زیر نظر میگیرند و تاالش مایکنناد راهبارد
پیشنهادی خود را تا حد ممکن با طرز فکار تصامیمگیرنادگان
اصلی سازمان ،هماهن کنند .این مهارت کاه باه وسایلهی آن
تحلیلگر «مساألهی برتاری اطالعااتی را باا توجاه باه شارای
موردنظر تصمیمسازان بازتعریی مایکناد» در مبحاث تحلیال
موقعیت ،حیااتی باه حساار مایآیاد .باا ایان حاا  ،یکای از
دشوارترین جنبههای این نق  ،توانایی پی بینی «تصمیمهای
مهم آینده» است .یك تحلیلگر معتقاد باه اصاو طارحشاده
توس ماکیاولی ،باید بتواناد دیادگاهی کاالن نسابت باه کال
شرکت را با دیدگاهی خرد نسبت به سلسلهمراتاب مادیریتی و
درگیریهای موجود در شرکت ،درهمآمیزد .هرین بر این باور
است که  BIباید با «مشارکت مستقیم و فعاالنهی تیم مدیریتی
شرکت» تحقق یاباد .ایان امار مساتلزم فهام دقیقای از نقا
مدیریت پی بینانه و آیندهنگاری راهباردی در افازای میازان
اثرگذاری  BIاست.
ایاان چااارچورهااا و حااوزههااای ماادیریتی ،ساااختار ماادیریتی
خِردگرایانه و زمینهی سازمانی مناسب را برای فعالیت اثربخ

تحلیلگر  BIفراهم میکند .در کنار نوشتههای استوان ددیر در
زمینهی برتری اطالعااتی اجتمااعی ( ،)SIتحلیالگاران باعاث
ایجاد در و تصور بهتری از فرصتهای پی ِ رو و انجام بسیار
دقیقتر عملیات روزانهی شرکت با استفاده از تاکتیكهاا و راه-
بردهای ازپای تعیاینشاده در راساتای دساتیابی باه اهاداف
سازمانی میشوند .از دیدگاه هرین  ،توانایی پای بینای ،یاك
استعداد ویژه و به معنای «قابلیت ارزیابی یك موقعیت در زمان
حا بهوسیله ی یك ذهن قوی و هوشمند ،و توانایی قارار دادن
همان موقعیت در بستری مشابه در آینده» است که بهکارگیری
موفق آن در یك شرکت به تنهایی یك دستاورد محسور مای-
شود .هرین این چاارچور فکاری را باه ساه گاروه کااربردی
تقسیمبندی میکند که عبارتاند از کن ها و تصمیمگیریهای
راه بردی ،هشدارهای پی از وقوع و توصیی افراد و عوامل مؤثر
بر موضوع مورد پی بینی.
ریچارد اسالتر آیندهنگری راهبردی را به عنوان «توانایی ترسایم
و بهبود یك تصویر منسجم ،واضح و کاربردی از آینده ،و بهاره-
گیری از آگاهی ایجادشاده باهوسایلهی ایان تصاویر باه ساود
سازمان ».کن گران بسیار دیگری نیز بر اهمیت نقا آیناده-
نگری در سازمان تأکید نمودهاند .مكگوناگال و وِال بیاان مای-
دارند که برتری اطالعاتی رقابتی ( )CIمیتواناد «باه شناساایی
بهتر روندهای پی ِ روی فناوری در آینادهی نزدیاك و میاان-
مدت کمك کند و موجب چیرگی بر رقیباان مساتقیم شارکت
شود ».آنها باور دارناد برتاری اطالعااتی راهباردی «دادههاای
ارزشمندی را در مورد روندهایی که در آینده بر فعالیت شارکت
اثرگذار خواهند بود ،فراهم میکند» و «داشتن دید بلندمادت»
باعث تقویت و بهبود برنامههای شرکت بارای مادیریت بحاران
میشود .آیندهنگری راهبردی همچنین منجار باه تکامال واحاد
برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIشرکت و تبدیل آن از یاك
«کتارخانهی پژوهشی اطالعاتمحور» صِرف به یك «دساتگاه
قدرتمند پی نگر در تحلیل راهبردی» میشود.
بسیاری از کن گران حوزهی  BIدر عمل با مفاهیم آیندهنگری
و تکنیكهای آیندهپژوهی روبهرو شدهاند .آیندهنگری در هنگام
مطالعهی منابعی که در دسترس عموم قرار دارند باه کان گار
 BIاجازه میدهد «اطالعات غیرچاپی را باه شاکل مساتقیم از
منبع دریافت کنند ».معموال فرضیههای اولیاه در چرخاهی BI
بهکمك تحلیل عوامل موسوم به ( STEEPاجتماعی ،فنااوری،
اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی) و تکنیكهای پای بینای،
طرح میشوند .میتوان از موقعیتهای فرضی خاص نیز با هدف
«تکمیل چندینباارهی پااز اطالعاات»  -هرباار از دیادگاهی
مختلی  -بهره برد .باه بیاان دیگار ،بهارهگیاری مفهاوم  BIاز
موقعیتهای فرضی بیشتر به یك فیلتر اطالعاتی شابیهساازی-
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شده یا ابزار تمرین و یادگیری مصانوعی شابیه اسات تاا یاك
شیوهی برنامهریزی.
سامانهی ( FAROUTآیندهمحور ،دقیق ،منبعکارا ،هدفمناد،
سودمند و بههنگام) که توس کری فالیشر و بابِت بِنسوساان
طراحی شده است یکی از آشکارترین نتاای اقادام در راساتای
ترکیب مفاهیم آینادهنگاری راهباردی باا برتاری اطالعااتی در
کسبوکار ( )BIاست .اولین ویژگی این سامانه ،آینادهمحاوری
است .نویسندگان مقاله ،هدف از طراحی این سامانه را «کماك
به تحلیلگران در یافتن و بهکارگیری مناسبترین تکنیكهاای
تحلیل برای هرگونه شرایطی» ذکر کردهاناد .از نظار فالیشار و
بنسوسان « BIباید آیناده را در اولویات قارار دهاد ،آینادهی
نامعلوم پی رو را با نگاهی کلینگر و در عین حا عمیق ببیند
و با ترکیبی از پی نگری و خالقیت باال ،آمادگی ریسكپاذیری
را داشته باشد ».این دو پژوه گر تأکید دارند که عملکرد مؤثر
در حوزهی  BIباید «آیندهمحور ،و نه گذشتهمحور» باشد.
ترکیب ساامانهی  FAROUTباا دیادگاههاای عماقنگاراناه و
بلندمدت مورد نظر اسالتر ،نویدبخ تقویت و پیشرفت بیشاتر
کاربردها و راهبردهای  BIدر آینده است .علت این امر آن اسات
که بهکارگیری موفقیتآمیز آیندهنگاری راهباردی باعاث فراتار
رفتن از تحلیل صِرف میشود و چاارچور مفهاومی و بنیاادین
پدیدهها را آشکار میکند .آیندهنگری تحلیالگاران و تصامیم-
سازان عرصهی  BIرا قادر میسازد «اندیشههای خود را بای -
ازپی به سمت موضوعات آیندهنگارانه سوق دهند ».اما چناان
که راستمن بیاان مایدارد ،تحلیالگاران اطالعااتی تأثیرگاذار
همواره تفاوت میان «حقایق اثباتشده ،یافتهها ،پی بینیهاا و
پی گوییها» را به دقات درنظردارناد .از دیادگاه کان گاران
حوزههای برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIو آیندهنگری راه-
بردی« ،مشکل اصلی زمانی به وجود میآید که تحلیلگر پی -
بینی علمی را رها میکند و به سمت پی گویی بیاساس مای-
رود».

 -7ویژگیهای شخصی تحلیلگران اطالعاتی
فرانااك واتانااابی ،از اعضااای هیئااتماادیرهی ادارهی اطالعااات
سازمان سیا اظهار میدارد که ارائهی تحلیلهای دقیق رابطاهی
مستقیمی با تعادادی ویژگای شخصایتی خااص ،مهاارتهاای
مدیریت پرویه و آگاهی کامال شاخ تحلیالگار از ابزارهاای
ضروری تصمیمسازان اطالعاتی اسات .فالاد نیاز معتقاد اسات
تحلیلگران موفق خالقیت ذاتی و استعداد حل مسألهی خود را
با توان باالی کسب اطالعات از افاراد و مهاارتهاای نوشاتاری
ترکیب میکنند .کن گران اطالعاتی معموال از پستهای رده-

باالی مدیریتی به این حوزه روی میآورند و تجربهی بااالیی در
زمینهی کاری قبلی خود داشتهاند .به طور مثا  ،کارکنان بخ
برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIدر شرکت مِر «باه طاور
میانگین بی از  21سا تجربه در صنعت داروسازی داشتند».
مایر بیان میدارد که نیروهای اطالعاتی اغلب با سیاستگذاران
و تصمیمسازان اجرایی شرکت دچار مشااجره و درگیاری مای-
ش وند ،زیرا معموال مسئولیت اعالم خبرهای بد باه آناان واگاذار
میشود .مایر میگوید« :یك مأمور اطالعاتی خور اصوال فاردی
ناراحت و معترض است ،اما دقیقا همین ویژگی اسات کاه او را
در کار خود ممتاز میکند .افراد ناراضی و عصبی همان کساانی
هستند که بیشترین انعطاف را در برابار اطالعاات و ایادههاای
جدید دارند».

 -1ایجاد واحد  BIدر سازمانها
پرسکات و گیبونز کاربرد برتری اطالعاتی در کسبوکار ( )BIرا
در سازمانها را اینگونه تعریی میکند« :یاك فرآیناد تثبیات-
شده اما در حاا تکامال کاه تایم مادیریتی ساازمان کیفیات
محصوالت و پیشرفت توانمندیها و همچنین نحاوهی فعالیات
رقیبان را به وسیلهی آن ارزیابی میکند تا بتواند جایگااه خاود
در بازار را حفظ یا بهسازی کناد ».گایالد اشااره مایکناد کاه
«ایدهی ایجاد یك واحد  ،BIفرآیندی تحو گرایاناه اسات کاه
میتوان آن را در قالب هریك از بخ های ساازمان تأسایس و
اداره کرد».
تایسون دریافت که واحد  BIساازمان معماوال کاار خاود را باه
شکل «یك شبکهی بایسروصادا و محرماناه» آغااز مایکناد.
مسئو گردهماییهای پرویه ،در ابتادا شابکههاای جماعآوری
اطالعات سازمان را که متشکل از «یك شماره تلفن ،یك پسات
الکترونیکی اختصاصیافته باه واحاد برتاری اطالعااتی رقاابتی
( ) CIو جلسات توجیهی اصولی با موضوع بازاریاابی و فاروش»
هستند ،به وجود میآورد .این مسئو  ،معماوال بسایار کنجکااو
است و «پرس هایی را مطارح مایکناد کاه ممکان اسات تاا
حدودی از حوزهی اختیارات شغلیاش نیز فراتر باشاد ».واحاد
 BIسازمانها در فاز او فعالیت خود ،تنها مراکزی موقت برای
جمعآوری پرس نامههای هدفمند و درخواستهای همکااری
درونسااازمانی هسااتند .تحلیاالگااران  - BIکااه بااه تااازگی در
سازمان استخدام شدهاند – در ابتدا به دنبا بررسای شااخ -
های جمعیتی و اجتماعیاقتصادی ،گازارشهاای تحلیالگاران
حوزهی سارمایه و فعالیاتهاای ساازمانهاای نیماهدولتای؛ و
جستجوی اخبار و مقاالت علمی مرتب میروند.
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گوردون اظهار میدارد که با تکامل واحاد  BIساازمان ،کان -
گران این بخ اهداف واحد خود را با تمرکز ویژه بر  CIدنباا
میکنند« :اهدافی از جمله شناسایی و تحلیل وضعیت شارکت-
های کوچكتری که شرکت قصد خریداری آنها را دارد ،حفاظ
سهم شرکت از بازار ،یافتن رویکردهای مناساب بارای افازای
سودآوری کلی شرکت ،دستیابی به نکاات ریاز و مفیاد بارای
اسااتفاده بااه عنااوان پوشا امنیتاای در آینااده ،یااافتن رقیااب
تاکتیکی شرکت در باازار و اطالعاات مهام در ماورد مشاتریان
شرکت ».لیاتاد کاربردهای متعاددی را در شارکت خاود بارای
واحااد  BIیافاات ،از کاربردهااای درونبخشاای و پیچیاادهی BI
گرفته تا فعالیاتهاای متمرکاز و غیرمتمرکاز درونساازمانی و
کمكرسانی به سایر بخ ها در نقا یاك «واحاد پشاتیبانی
فنی».
چنان که لیاتاد دریافت ،کاراترین واحدهاای  BIدر ساازمانهاا
نمونهی بارز پیروی از آرمان «دموکراسی اطالعاتی» بودند و تاا
حد ممکن از «خودسری اطالعاتی» یا «دیکتاتوری اطالعااتی»
دوری میکردند .هرین قاطعانه معتقاد اسات کاه یاك واحاد
اثربخ  BIباید چهار معیار کمی را به طور کامال در عملکارد
خود لحاظ کند :صرفهجویی در زمان ،کاه هزینههای فعلای،
پی گیری از هزینههای بیماورد در آیناده و افازای درآماد.
دلیل این امر آن است که چرخهی اطالعاتی مایتواناد حاصال
یك تباد و تعاد میان کارایی و اثربخشی باشد.

 -1عدم موفقیت در برتری اطالعاتی در
کسبوکار ()BI
شاید با نگاهی به فراز و نشیبهای فرآیند برنامهریزی راهبردی،
پژوه گران حوزهی بازرگانی و برتری اطالعاتی رقابتی ( )CIبا
مواردی از شکست پرویهها مواجه شده باشند .مایر خالصهای را
از شکستهای معمو در  BIارائه نموده است که ممکن اسات
در نتیجهی عملکرد تحلیلگر یا تصمیمسازان اجرایای ساازمان
رخداده باشند .سیاستگذاران سازمان میتوانند با نادیده گرفتن
گزارشهای اطالعاتی (غیرفعا ) یا عمل بر خالف توصایههاایی
که دریافت کردهاند (فعا ) ،فرآیناد اطالعااتی را دچاار مشاکل
کنند .لو دادن برنامهریزیشدهی اطالعات یا رعایات مالحظاات
سیاسی نیز میتواند اجرای فرآیند را از مسیر درسات منحارف
کند .تحلیلگران اطالعاتی نیز میتوانند با «خودداری از ارائهی
تحلیلها و قضاوتهای درست خود به سیاستگذاران شرکت به
دالیل مختلفی از جمله یقین داشتن به خودرأیی مدیران و بی-
توجهی آنان به نظر تحلیلگران» زحمات خود را به هدر بدهند.
تحلیلگران همچنین مم کان اسات باا توجاه بای از حاد باه

اطالعات رمزآلود ،از دادههایی کاه باه راحتای قابال دسترسای
هستند و باید مورد توجه بسیار باشند ،غافال شاوند .و بااالخره
این که سیاستگذاران سازمان اغلب تالش میکنند نق خاود
را در موفقیتهای اطالعاتی بهدستآمده کمرن جلاوه دهناد.
آنان تصور میکنند مخفی بودن این عملیاتها به این معناسات
که «ممکن است بعدا آیانسهای اطالعاتی مسئولیت یك عمال
خالف قانون احتمالی را متوجه ایشان بدانند».
از دیدگاه پوالرد ،بیشتر شکساتهاایی کاه در حاوزهی  BIرخ
میدهد «در مجموع شکست تلقی نمیشوند ،بلکه عدم موفقیت
در سازماندهی و ارزیابی دقیق هستند؛ و به همین علات اسات
که معرفتشناختی در ایان حاوزه ایانقادر پراهمیات اسات».
بنابراین دغدغههای معرفتشناختی ،ناوع هساتیشناسای تایم
مدیریت سازمان و نقاط کور نیز میتوانند طراحی یاك الگاوی
 BIرا تحاات تااأثیر قاارار دهنااد .باارای جلااوگیری از مشااکالت
ذکرشده در باال ،پوالرد روش برنامهریازی معکوسای را توصایه
میکند که تمام فرآینادهای جماعآوری اطالعاات و همچناین
تعیین اهمیت ،اهداف و اندازهی پرویه را دربرمیگیارد .برناماه-
ریزی معکوس به این شکل اسات کاه مادیران در ابتادا هادف
نهایی مورد نظر را مشخ و سیس قدم به قدم به عقب حرکت
کنند تا مسیر رسیدن از هدف تا مبدأ  -که نقطهی فعلی اسات
 به طور کامل مشخ شود .تایسون و سوانساون نیاز توصایهمیکنند «یك بیانیهی مأموریت برای فرآیناد اطالعااتی ماورد
نظر تنظیم شود» تا اطمینان حاصل شاود کاه جنباهی برتاری
اطالعات رقاابتی ( )CIدر پارویه باا «هادف تجااری ساازمان»
سازگاری کامل داشته باشد.
تایسون و سوانسون هشدار میدهند که مدیران ارشد واحاد BI
سازمان نیز ممکن است بی ازحد به فناوریهای نو عالقه نشان
دهند و روی برخی اصاو ضاروریتار تمرکاز نکنناد .ایان دو
پژوه گر اشتباهات رایجی را در برخی پرویهها مشاهده کردند
که با محوریت برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPدر حا انجام
بودند :سامانهی اجرایی این پرویهها «بار اسااس دادههاا ،و ناه
اطالعات معنادار ،طراحی شده بود» ،کارکنان سازمان «انتظارات
غیرواقعبینانه» داشتند« ،سرمایهگذاری اولیهی پارویه ناکاافی»
بود و «مدیر ارشدی در پرویه فعالیت نداشت ».اسلیووتزکی باه
ما یادآور مایشاود کاه نقشاهی راه هار واحاد  BIمتشاکل از
«الگوهای رفتار درونسازمانی کارکناان» اسات «کاه ریشاه در
فطرت انسان دارند».
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 -41کاربردهای برتری اطالعاتی در کسب-
وکار ( )BIو آیندهنگری  -بخش  :4ادغام و
تغییرمالکیت
 BIو  CIدر پیشنهادهای مالی ارائهشده برای ادغام دو شارکت
یا پیشنهاد خرید یك شرکت توس شرکت دیگر ،بیشتر توس
مشاوران به کار میروند .طباق تخماین کاار آلبرشات ،ارزش
معامالت ادغام یا خرید شرکتها در ساا  1331بای از 2/2
تریلیون دالر بوده است.
شرکتی که در یك بازار پویا به فعالیت مشغو است میتواند از
 BIاستفاده کند تا «باهوسایلهی بررسای دقیاق شارای باازار،
صنایع سودآور و شرکتهای مناسب بارای خریاداری را پیادا و
بازارهای جدیدی را برای فعالیت خود پیدا کناد ».اگار کان -
گران  BIشرکت به دنباا شارکتهاای ناوآور یاا «خریاداری
شرکتهایی باشند که از زمینهی کسبوکار سنتی شرکت بی
از حد فاصله دارند» ،بررسی انجامشده نسبتا بینظام و سااختار
خواهد بود .شرکتهایی که با دیگاران وارد همکااری راهباردی
میشوند نیز میتوانند از  BIبه عنوان یك ابزار کنتر اطالعات
در طو مذاکرات بهره بگیرند .آنها میتوانند با اساتفاده از BI
«از رساایدن ناخواسااتهی برخاای اطالعااات بااه طاارف مقاباال
جلوگیری کنند» و در مقابل «بی ترین اطالعات ممکان را در
مورد طرف مقابل به دست آورند».
کن گران همچنین میتوانند با بهرهگیری از تکنیكهای  CIاز
«سوءمدیریتها یا رواب شرکت طرف مذاکره با دیگر شارکت-
ها»  -که ممکن است به سادگی موجب لغو ماذاکرات شاوند -
پرده بردارند .با این تکنیكها میتوان تیم مدیریت و سهامداران
شرکتهای دیگر را نیز به دقت بررسی و تحلیل کرد تا رقیباان
و شرکتهایی که مایتوانناد گزیناههاای مکمال خاوبی بارای
معاملهی احتمالی باشاند را شناساایی نماود .کاارگروه بررسای
ادغام و خریداری شرکت میتوانند از سامانههاای شابیهساازی
رایانهای و موقعیتهای فرضی نیز استفاده کنند.

 -44کاربردهای برتری اطالعاتی در کسب-
وکار ( )BIو آیندهنگری  -بخش  :2بررسی
محیط کسبوکار و رادار سازمانی
کن گران  BIدانستههای بهدستآمده از طریق بررسی محای
کسبوکار ( )ESو فعالیتهای مربوط به برنامهریازی و برتاری
اطالعاتی راهبردی را برای باهکاارگیری در ابازار رادار ساازمانی
( )CRاقتباااس و هماهن ا سااازی کااردهانااد .آلبرشاات  CRرا

«فرآیند نظاممند تحقیق ،مطالعاه ،تحلیال و اندیشاه در ماورد
ابعاد مختلی محی کسبوکار خود» تعریی و توصیه مایکناد
که این رادار «همیشه روشن و در حا رصد محای باشاد ».از
دیدگاه چو ،امتیاز اصلی  CRاین است که «به کماك آن مای-
توان اطالعات بهدساتآماده از مناابع مختلای را در یاك کالِ
منسجم تلفیق و از آن برای برنامهریزی راهبردی استفاده کرد».
از طرفی ،هرین  ESرا به نمونههای اولیهی سامانههای اعاالم
خطر و ارزیابی تهدیدها که در آیاناسهاای اطالعااتی از آنهاا
استفاده میشد ،مرتب میداند .تحلیلگران باید «به طور دائام
در جستوجوی نشانههای ایجاد و رشد این تهدیدها باشند ،تاا
بتوانند در صورت مشاهدهی اولین مورد ،در ساریعتارین زماان
ممکن برای مقابله با آن دستبهکار شوند».
محی کسبوکااری ( )ESکاه در آن از رادار ساازمانی ()CR
استفاده میشود ،به کن گاران اجاازه مایدهاد «هایچگااه از
واقعیت فاصله نگیرند و آنان را قادر میسازد چیزهایی را ببینند
که رقیبان نمیبینند ».رادار سازمانی «رقیبانی که پی از ایان
هرگز دیده نشده بودند» را آشکار میسازد؛ «شارکتهاایی کاه
میتوانند با ظهور ناگهانی خود ،صنعتی کاه در آن مشاغو باه
کار هستند را دستخوش تحولی بنیاادین کنناد ».یاك «تایم
مدیریتی پی رو و آیندهنگر» با رصاد فعاالناهی باازار و یاافتن
«ترکیبی از شرای و محر هاای مناساب» و «باهوجاودآوردن
موقعیتهایی برای افزای ارزش سهام خود و در دست گارفتن
کنتر راهبردی بازار» میتواند آنچه هیچکاس دیگاری حتای
متوجه آن نیست را به خوبی ببیند و در کند .این توانمنادی
آیندهنگارانه  ESرا با تحلیال ساهام درمایآمیازد ،زیارا هاردو
تکنیك «میتوانند منجر به یافتن ابزارهای مورد نیاز برای رصد
و ردیابی مداوم محی رقابت شود ».شرکت لِکسایس نِکسایس
به همین شکل از  ESمجهز باه  CRبهاره مایگیارد تاا ارزش
برَندها ،فناوریهای نو ،طراحی محصوالت تازه و قوانین جدید را
زیر نظر داشته باشد و اطالعات کاربردی دیگاری را در زمیناه-
های مختلی (مشتریان ،فروش و بازاریابی) به دست آورد.
در این مباحث ،اغلب پاسخ «درست» یا «غلا » وجاود نادارد،
زیرا هر موقعیت میتواند الگوهای تازه و خاصی را «با توجه باه
دیگر شرای یا محر هایی که با آن ترکیب مایشاوند» ایجااد
کند .اندی گراو ،رئیس ساابق شارکت اینتال ،در ماورد «نقااط
عطی راهبردی» هشدار میدهد که مایتوانناد خا سایر یاك
صنعت و مسایر تکااملی فنااوریهاا در آن را باازتعریی کنناد.
تحلیلگران بایاد «ناه تنهاا آنچاه رخ داده را در نظار داشاته
باشند ،بلکه چگونگی ،سرعت وقوع و میزان تاأثیر آن رخاداد را
نیز مورد مطالعه قارار دهناد ».باا ایان حاا  ،مادیران شارکت
پروکتور و گمبل یك راهحل برای رویارویی با «نقاط عطی راه-
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بردی» ارائه نمودهاند :آنان از مفهوم برتری اطالعاتی در کسب-
وکار ( )BIبرای ارتقای «کیفیات تجزیاه و تحلیال گزیناههاای
پی رو» بهره بردهاند.
با این که  ESیکی از پرکااربردترین ابزارهاای آینادهنگاری در
میان شرکتها محسور میشود ،اما خطرات قابل توجهی را نیز
متوجه شرکت میسازد .محی کسبوکاری ( )ESکاه باه رادار
سازمانی ( )CRمجهز است ،حتماا بایاد «باه طاور دائام ماورد
نظارت و مراقبت باشد تا نتای پایداری را در بر داشاته باشاد».
اما این تن ادامهدار ممکن است باعث انباشته شدن بی ازحد
اطالعات و به زحمت افتادن واحد  BIشرکت شود .فرآیناد ES
میتواند باعث اختال و خرابای «اطالعاات ورودی ،خروجای و
دیگر فرآیندهای در دست اجرا» شود که نتیجهی آن ،غیرقابل-
اطمینان بودن دادهها خواهد بود .تحلیلگران  ESوضعیتهاای
بیخطر را بررسای نمایکنناد و بایاد هماواره بارای تشاخی
اطالعات گمراهکننده و نادرست گوشبهزن باشند.
در انتها باید گفته شود که داشتن  ESمجهز به  CRتنها یکای
از مؤلفههای مدیریت موفق اسات .اسالیووتزکی بااور دارد کاه
کارکنان بخ  ESدر یك شرکت تجاری باید «درکی جاامع و
راهبردی از مشتریان خود» داشته باشند و از «الگوهای تغییر مُد
در صنایع مختلی» به خوبی آگاه باشاند .شارکت موتاوروال در
زمینهی بهرهگیری از محی کسابوکاار ( )ESمجهاز باه رادار
ساازمانی ( )CRو مادیریت کیفیات تماام اجازا ( )TQMیاك
نمونهی بینق محسور میشود .به عنوان مثاا  ،کارشناساان
موتوروال برای بهبود روند تحویل کاالها به مشتریان و مادیریت
پشتیبانی و تدارکات بخ تلفان هماراه شارکت ،ساامانههاای
انتقا و تحویل کاالی رستوران پیتزا دومیناو و شارکت پساتی
فدرا اکسیرس را مورد مطالعه قرار داد.

 -21کاربردهای برتری اطالعاتی در کسب-
وکار ( )BIو آیندهنگری  -بخش  :3بازاریابی
سایه
برتری اطالعاتی و فعالیتهاای بازاریاابی در مفهاوم  BIاغلاب
رابطهی بسیار نزدیکی باهم دارند .پژوه گران تازهکاار ممکان
است مفاهیم پژوه بازار و برتاری اطالعااتی رقاابتی ( )CIرا
یکسان بدانند .نتای یاك پاژوه در زمیناهی تعیاین معیاار،
میزان کاربرد  BIرا در بخ بازاریابی (یا پاژوه بازاریاابی) و
بخ فروش شرکتها به ترتیاب  %21و  %12نشاان داد .بایاد
گفت که این دو حوزه با یكدیگر تفاوت بسیاری دارند.
در مورد یکای از نموناههاای باارز ترکیاب  BIو تکنیاكهاای
بازاریابی مطالب بسیاری نوشته شده است :استفاده از بازاریاابی

سایه به عنوان یك «تکنیك معکوس برتری اطالعاتی رقاابتی».
به گفتهی کارشناسان ،برای طراحی این تکنیك از مفهوم دولت
سایه در نظام حکومتی وستمینساتر در بریتانیاا الهاام گرفتاه
شده باشد.
به باور گوردون ،بازاریابی سایه عبارت است از راهی برای «زیار
نظر داشتن و تحلیل اقادامات یاك رقیاب مهام ،جلاوگیری از
غافلگیریهای ناخوشایند ،آمادهساازی برناماههاای تجااری و
پیشنهاد تغییر شیوههای موجود در راستای بهرهبرداری بیشینه
از نقاط ضعی آشکارشدهی رقیب ».کارشناسان معموال در ایان
مبحث به استفاده از اصطالحات ورزشی روی میآورند ،زیرا باه
گفتهی آنان ،تحلیلگرانی کاه در حاا رصاد وضاعیت رقاابتی
شرکت متبوع خود در بازار هستند «باید به معنای واقعی کلمه،
تبدیل به رقیب شرکت خود شوند».
این مشاهده ،بدون کاوش دقیق مسأله ،به ارتباط مفهومی میان
بازاریابی سایه ،شبیهسازی بازاریابی از طریق نق بازی کردن و
تکنیكهای آموزشی عملای اشااره دارد .در باهکاارگیری روش
آموزش عملی ،شرکتها در بهترین حالت میتوانند اتاقهایی را
با عنوان اتاق شبیهسازی ایجااد کنناد کاه در آنهاا بازاریاباان
شرکت تالش میکنند محصوالت شرکت رقیاب را باه خریادار
فرضی بفروشند .این محی شبیهسازیشده به کن گران اجازه
میدهد شارکت رقیاب را در قالاب جلساات تاوجیهی و تحات
عنوان یادگیری سازمانی به تصمیمسازان ارشد شرکت ،معرفای
کنند.
به این ترتیب ،محبوبیت بیسابقهی نظریههای مدیریت راهبردی
که در دههی  1312توس پژوه گران یاپنی ارائه شاده باود،
باعث سوق داده شدن توجه شرکتها از شیوهی تصامیمگیاری
به سبك نظامی و از باالبهپاایین باه شایوهی دانا بنیاان و از
پایینبهباال شد .ارتباط میان  ،BIاهاداف راهباردی« ،یاادگیری
مستقیم و غیرمستقیم» و «توانمندیهای یادگیری» در دهاهی
 1332از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
فرآیندهای  BIو بازاریابی معماوال دارای باناكهاای اطالعااتی
آنالین هستند ،و در غیر این صورت از روش «تشکیل پرونادهی
معنایی» اساتفاده مایکنناد کاه عباارت اسات از ماد ساازی
الگوهای زبانی و تشخی محل کاربرد هریك از این الگوهاا در
بخ های مختلی بازار BI .و آینادهنگاری راهباردی همچناین
تحلیل ارزش مشتری را بهباود مایبخشاند زیارا «بارای در
ارزش یك مشتری ،باید نه تنها به ساابقهی خریادهای او نگااه
کنید ،بلکه برای پی بینی پتانسیل سودرساانی او باه شارکت،
باید نگاهی نیز به آینده داشته باشید».
یکی دیگر از این ترکیبها نشان میدهد چگونه  BIو بازاریاابی
میتوانند در آینده در کنار یكدیگر تکامل یابند .در اوایل دهه-
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ی  ، 1332بازاریابان برندهای مشهور برای یافتن مُادهای ماورد
پسند روز و ردیابی فرآیند انتقا نگارههاای محباور از خارده-
فرهن ها و جمعهای کوچكتر به سطح کالن جامعه ،به بهره-
گیری از تکنیكهای مردمشناسانه در سطح انبوه روی آوردناد.
 BIنیز از یافتههای مردمشناسانه بهره برده است ،اما ایان کاار
تنها با هدف ثبت ،کدگاذاری و انتقاا دانا در محای هاای
مختلی انجام گرفته است .گالوین معتقد است «همچنان که ماا
آگااهی خاود از ایاان جهاان باینهایاات پیچیاده و چناادوجهی
گسترش میدهیم» ،اهمیت دان مردمشناسی بیشتر و بیشاتر
خواهد شد.

 -43کاربردهای برتری اطالعاتی در کسب-
وکار ( )BIو آیندهنگری  -بخش  :1مجوز و
نوآوری
با وجود آنچه گفته شد ،اگر بخا بازاریاابی ساازمان ارتبااط
خود را با دیگر بخ ها قطع کناد ،امکاان وقاوع فاجعاه بارای
سازمان وجاود دارد .زماانی کاه در ساا  1331باه مسائوالن
شرکت نوتراسوئیت گفته شد ادارهی موادغذایی و دارویی ایاالت
متحاادهی آمریکااا ( )FDAتصاامیم دارد بااه سااوکرالوز ،رقیااب
شرکت جانسون و جانسون ،مجوز فعالیت اعطا کند ،این شرکت
توانست در چند قدمی فاجعهی مورد اشاره ،از گرفتار شادن در
دام آن بگریزد .در آن زمان ،نوتراسوئیت صاحب «دو سوم از این
بازار  1/1میلیارد دالری» بود .بخ بازاریابی شارکت پیشانهاد
داد تا به عنوان یاك تاکتیاك دفااعی ،شارکت نوتراساوئیت در
حرکتی برقآسا یك کارزار تبلیغاتی و بازاریابی چندین میلیاون
دالری را ساماندهی کناد .اماا در عاوض ،کارکناان بخا BI
نوتراسوئیت با انجام یك تحقیق میدانی ،به این واقعیات دسات
یافتند کاه احتماا دادن مجاوز باه ساوکرالوز توسا ،FDA
نزدیك به صفر است.
شرکتهای دارویی و فناوریهای پیشرفته با تالش در زمیناهی
گرفتن مجوزهای متعدد برای مقاصد مختلی ،اقدام باه تحلیال
رقابت بازار فناوری میکنناد و بازارهاای ساودآور جدیاد بارای
فعالیت خود را شناساایی ماینمایناد .ایان ناوع از کااربرد ،BI
نوآوری آیندهنگارانه ،چرخههای کمدوام بازار و حوزهی قادیمی
پی بینی فناوریهای آینده را در هم میآمیزد .با ایان وجاود،
شیوههای موجود نیاز توساعه یافتاهاناد .اماروزه باا اساتفاده از
اعالمیههای هیئتمدیرههاا ،باازخورد گرفتاهشاده از تاالرهاای
گفتگوی اینترنتی و گوش فرا دادن به سکوت پرمعناای محای
کسبوکار» شرکتها «زمینههای علمی کاه رقیباان باه دنباا
پیشرفت در آنها هستند» را شناسایی و ارزیابی میکنند .مر

و اسمیتکالین بیچام ،دو شرکت فعا در زمینهی فرصتهاای
در دسترس و یاافتن مجوزهاای موردنیااز از طریاق مطالعاهی
پژوه های مختلی هستند که به آنها کمك میکناد نمایاه-
های استنادی که بی از بقیه استفاده شدهاند را شناسایی و در
مورد آنها تحقیق کنند.
از سویی ،کن گران راهبردهای جساتوجاوی مجاوز حااال باا
مسألهی فعالیتهای ضدجاسوسی و اطالعات گمراهکنناده نیاز
روبهرو هستند .گوردون اشاره میکند که «شرکتهای فعاا در
صنعت داروسازی اغلب با رد درخواست مجوز خود روبهرو مای-
شوند ،یك احتما این است که آنها میخواهند رقیبان خود را
سردرگم کنند؛ و احتما دیگر این است کاه ایان یاك شاگرد
بازاریابی است و آنها قصد دارناد دارویای کاه بارای آن مجاوز
صادر نشده را در آیندهی نزدیك اصالح و پس از گرفتن مجاوز،
روانهی بازار کنند ».در طوالنیمدت ،این راهبرد منجر به ایجااد
محیطی در این صنعت میشود که در آن «برخی شرکتها کم-
تر به دنبا گرفتن مجاوز بارای ناوآوریهاای خاود هساتند و
ترجیح میدهند با غافلگیر کردن بازار و انداختن نام خاود بار
سر زبانها ،رقیب خود را دستپاچه کنند و حتی فرصت تقلیاد
را از آنها بگیرند».
درهمآمیختن مباحث مربوط به مجوز با تجزیه و تحلیل کااال و
فعالیتهای بازاریابی میتواند باعث ایجاد یك راهبرد گساترده و
دفاعی شود .به عنوان مثا  ،شرکت زیراکس پی از فاش شدن
خبر ،پی برد که مسئوالن فاروش دساتگاههاای کیای شارکت
کدا  ،همزمان در حا تعلیم دیدن برای تعمیر این دستگاههاا
نیااز هسااتند .زیااراکس بااا بهاارهگیااری از مهندساای معکااوس،
محصوالت شرکت کدا را تحلیال ،خادمات پاسازفاروش آن
شرکت را بررسی و سیس به سارعت از طرحای مشاابه باا ناام
«برنامهی تضمین رضایت کامل مشتریان» پردهبارداری کارد و
در این زمینه چند ماه از شرکت کدا جلو افتااد .در نتیجاهی
این ضدحمله ،کدا نتوانست از عامل غافالگیاری ماورد نظار
خود بهرهبرداری کند و مدتی بعد ،بخ تولید دساتگااههاای
کیی خود را به شرکت دانکا بیزینس سیستمز فروخت .جسات-
وجااو در مجوزهااا و نااوآوریهااای رقیااب همچنااان یکاای از
پرکاربردترین ابزارهای دستیابی به برتری اطالعاتی در پای -
بینی اقدامات رقیب است که میتواند وضعیت صنایع و بازارهای
مختلی را به کلی دگرگون کند.
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بررسی نقش های جنسیتی
در کتاب های درسی بخوانیم اول تا پنجم دبستان
شیما ساریخانی قلعه

باباخانی1

1کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری،دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا،طلبه سطح  ،2حوزه علمیه نورالهدی  ،ماهدشت
sh.sarikhani@Gmail.com

تاریخ دریافت1331/12/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/12:

چکیده:
در این مقاله به بررسی جامعه پذیری جنسیتی دختران و پسران در کتابهای بخوانیم اول تا پنجم دبستان سال 4311-4311
پرداخته شده است  .از آنجا که جامعه پذیری جنسیتی عمدتاً در دوران کودکی و سنین مدرسه از خانواده شروع میشود و
با عوامل دیگری چون نظام های آموزشی (آموزش و پرورش) شکل میگیرد وبسط مییابد  .تحقیقاتی رسمیو نیمه رسمیدر
داخل و خارج از کشور درباره ی محتوای کتاب های درسی از جمله مقطع دبستان صیورت گرفتیه اسیت کیه نقیش هیای
جنسیتی  ،جامعه پذیری و  ...را مورد مطالعه قرار داده اند .در این تحقیق از روش تحلیل محتوای تصاویر کتاب های بخوانیم
اول تا پنجم دبستان استفاده شده به طور نسبی می توان گفت نتایج این تحقیقات حاکی از آن است کیه جینس میذکر در
محتوای کتاب های درسی به وضوح بیشتر از جنس مؤنث است  ،به عبارتی میتوان گفت نقش های جنسیتی مردان بیشیتر
از نقش های جنسیتی زنان در محتوای کتاب های درسی گنجانده شده است.
مهمترین فرضیه ها در این تحقیق آن است که تا چه اندازه نقش های ارائه شده در کتاب جنسیتی است ؟ آیا تفاوتی بین
بروز نقش های جنسیتی وجود دارد ؟ مهمترین نقش های جنسیتی برای دو جنس چیست ؟ بیشترین نقش های جنسییتی
برای دو جنس چیست ؟

کلمات کلیدی
جنسیت  ،جامعه پذیری  ،نقش های جنسیتی
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-4مقدمه
پسر یا دختر به دنیا آمدن تأثیر مهمی بار زنادگی یاك فارد دارد و
جنبه های مهمی از زندگی او را از جمله انتظاراتی کاه دیگاران از او
دارند  ،رفتاردیگران از فرد  ،رفتار فارد باا دیگاران و همچناین ناوع
شکل گیری شخصیت فرد را دربر می گیرد  .این امار صارف نظار از
جامعه ای که فرد در آن متولد می شود و زندگی می کند در همه جا
مصداق دارد  .هر چند پیامد های این موضوع در جوامع مختلای باا
یکدیگر متفاوت باشند اما قریب به اتفاق تمام جوامع بار پایاه هاای
تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد سازمان یافته اند  ،باه عباارتی
این تفاوت ها هستند که جامعه را شکل مای دهناد و باعاث تعامال
افراد با یکدیگر میشوند .
حا اگر این تفاوت ها در نق های جنسیتی به گونه ای باشد کاه
جنسیت و نق های جنسیتی یکای ار آنهاا کمتار یاا باه تعبیاری
نادیده گرفته شود باعث بوجود آمدن نابرابری میشود .
این پدیده  ،درجامعه پاذیری کودکاان اصال ناابرابری جنسایتی را
ایجاد میکند که باعث تداوم آن در نسل های آتی خواهد شد .
فاصله گرفتن از جامعه ی ساده ی سنتی و نزدیك شدن باه جامعاه
ی صنعتی و مدرن از سویی عالوه بربیشتر شدن و پیچیده تر شادن
ارزشها  ،هنجارها و قوانین  ،امر جامعه پذیری روزبه روز سخت تر و
پیچیده تر می شود  .از سویی دیگر در جامعاه هاای مادرن نفاوذ و
قدرت خانواده ها در امر جامعه پذیری و اجتمااعی کاردن کودکاان
کمتر شده و آموزشگاه ها (مدرسه  ،کالساهای مختلای آموزشای و
هنری) مجری و عامل تمام وکما اجتماعی شدن گشته اند .
نق های جنسیتی  ،که خود نوعی از جامعه پذیری اسات  ،بادین
معناست که چگونگی دختران و پسران امتیازها و رفتارهای مناساب
از نظر جنسیتی را که بر نگرش جنسیتی آنهاا اثار مای گذارناد فارا
میگیرند (هومین فر . )32: 1312 ،
همانطور کاه دیاده مای شاود آماوزش و پارورش در امار جامعاه¬
¬پذیری کودکان می تواند نق بسزایی را ایفا کند و با توجه به این
موضوع از زمانی که آموزش و پرورش به صورت رایگاان  ،اجبااری و
همگانی به عنوان بخشی از راهبرد های توسعه در بیشتر کشور های
جهان معرفی و اجرا شده است  ،محتاوای مناابع آموزشای نیاز باه
عنوان یکی از مهمترین و حسااس تارین مباحاث در برناماه ریازی
درسی مورد توجاه قارار گرفتاه اسات  .در میاان مجموعاه عناصار
تشکیل دهنده ی برنامه ی درسی  ،محتوا جایگاه ویژه ای را به خود
اختصاص داده است  ،تا آ نجا که بسیاری برنامه ی درسی را معااد
محتوا می پندارند  .هم اکنون در کشور ما نیاز ایان حساسایت از دو
جنبه قابل توجه است  :یکی ظهاور تفکار "مهندسای اصاالحات در
آموزش و پرورش" و دیگری وجود " نظام تعلیماتی متمرکز حتای
در تادوین کتااب درساای " کااه جنبااه ی دوم تقریبااً تمااام عواماال

آموزشاای را باار اساااس محتااوای آن تعیااین و اجاارا ماایکنااد
( .) http://anthropology.irدر این میان دوره ی دبستان مقطعای
است که کودکان به تازگی از محی خانه جدا شده و بنابر مقتضیات
سنی هنوز تجربه ی الزم و کافی برای قضااوت درسات را ندارناد و
استعداد فراوان برای تأثیرپذیری را دارا می باشند  .از این رو محتوای
کتابهای درسی دوره ی ابتدایی اهمیتی دو چندان پیادا مای کناد .
زیرا منشأ بسیاری از نگرش ها و باورهای جنسیتی انساانها ناشای از
تفکری است که از بدو تولد در خانه و در ادامه از طریق کتار هاای
درسی در مدرسه به آنان آماوزش داده مای شاود باه هماین خااطر
محتوای کتار های درسی محرکای اسات کاه مایتواناد در میازان
موفقیت یا عدم موفقیت باورهاای جنسایتی دانا آماوزان اعام از
دختر یا پسر مؤثر باشد  .بنابراین مدارس و کتاار هاای درسای باه
عنوان اولین و مؤثرترین مرجاع رسامی آماوزش و انتقاا انتظاارات
اجتماااعی نقشاای مهاام در توسااعه ی هویاات جنساایتی کودکااان و
نوجوانان ایفا میکنند .
در جامعه ی امروز دیده می شود که دختران برخالف نقا هاای
جنسیتی خود رفتاری مرد گونه از خود نشان می دهند  ،تاا بتوانناد
خود را در جامعه مطرح کنند و این مسائله موجاب فاصاله گارفتن
دختران از نقا جنسایتی اصالی خاود شاده و باا ناوعی ابهاام و
سردرگمیدر نق خود دچار میشوند .
از آنجا که در کشور ما ،نیمی از جمعیت فعا جامعه زن هساتند
؛ بر همین اساس باید دیاد کتاار هاای درسای چاه معرفای بارای
جنسیت و نق های جنسیتی زنان ارائه میدهند و آناان را چگوناه
به جامعه می شناسانند  .بنابراین در این مقاله به بررسی نق هاای
جنساایتی در کتااار هااای درساای بخااوانیم او تااا پاانجم دبسااتان
میپردازیم  ،تا میزان نابرابری جنسیتی و نوع نابرابری ها را در کتار
های درسی آنان بسنجیم.

 – 2مفهوم جامعه پذیری از نظر دانشمندان
علوم اجتماعی
در بخ دوم این تحقیق ابتدا باه صاورت کلای اشااره ای باه
مفاهیم جامعه پذیری و جنست داریم  .سیس چهارچوبهاای نظاری
مربوط به این بحث را که شامل  :نظریاه ی میاد  ،فمنیسات هاای
لیبرا  ،کاستلز  ،دیدگاه زمینه گرایی  ،دیدگاه شناختی – اجتماعی
بندورا و گرت می شود  ،توضیح و به جمع بندی آن می پردازیم و در
آخرنیز تعدادی از تحقیقات پیشینی که در این زمینه انجام شده اند
را بیان میکنیم .
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 -4-2مفاهیم کلی
-4-4-2جنسیت
جامعه شناسان تمایز مهمی میان جنس و جنسیت قایل اناد .
اصطالح جنس بر تفاوت های بیولوییك میان زن و مرد داللت دارند
،حا آنکه جنسیت ناظر بر ویژگی هایی شخصی و روانی اسات کاه
جامعه آن را تعیین می کند و با مارد یاا زن باودن  ،و باه اصاطالح
مردانگی و زنانگی همراه است (گرت . )3 : 1373 ،

-2-2-2تفاوت های جنسیتی
تفاوت های جنسی طبیعی هستند اما تفاوت هاای جنسایتی
ریشه در فرهن دارند ناه در طبیعات و از ایان رو تغییار پذیرناد ،
تمایزاهای جنسیتی با تشکیل چهارچوبی بی چون وچرا کاه جامعاه
ازدریچه ی آن به زن و مرد می نگردجنبه های زندگی افرادرا شاکل
میدهند (.)www.pajoohe.com
صفات جنسیتی در فرهن و سنت تعریی مای شاوند باه طوریکاه
جوامع گوناگون نق ها و خصوصیات زناان و ماردان را متفااوت و
گاهی کامالً مغایر با یکدیگر تعریی میکنند .
مفهااوم جنساایت نااه تنهااا بااه زن از جنبااه ی تفاااوت هااای
زیست¬شناختی با مرد  ،بلکه به زن در رابطه با مارد و ناوع روابا
این دو از نظر اجتماعی و ساختاری می نگرد (هاومین فار : 1312 ،
. )33
جامعه پذیری یا اجتماعی شدن عمل یا فعاالیتی اسات کاه انساانِ
بادون شخصایت خااص و بادون هویات خااص را کاه فاردی غیار
اجتماعی و فاقد ویژگی مشخ است باه فاردی اجتمااعی  ،دارای
شخصیت مشخ و هویت متمایز از دیگران تبدیل میکند .
امروزه  ،از عمده ترین مسائلی که مورد توجه قرار مای گیارد بحاث
جامعه پذیری یا به عبارتی آشنا کردن افراد یك جامعه باا ارزشاها ،
هنجارها  ،قوانین و آدار و رسوم آن جامعه است  .هرچقادر جامعاه
پذیری در یك جامعاه بهتار و موفاق تار صاورت بگیارد  ،یگاانگی
اجتماعی بیشتر و به دنبا آن انسجام اجتمااعی مساتحکمی باین
مردم بوجود می آید  ،در نتیجه افراد بهتر می توانند به اهداف از قبل
تعیین شده ی خوی دست یابند به این ترتیاب جامعاه باه ساوی
توسعه ی پایدار حرکت میکند از ایان روسات کاه فعالیات جامعاه
پذیری و تمام بخ های آن یعنی منابع  ،مکانیسم هاا و محتاوای
آن حائز اهمیت است . )www.entekhab.com( .

-3-4-2جامعه پذیری
جامعه پذیری یا اجتماعی شدن معاد  ،socializationاز نظر
لغوی به معنای انطباق با جامعه و آشنا سازی باا جامعاه اسات  .در
جامعه شناسی این مفهوم به فرایندی اطالق میشود که باه موجاب
آن افراد ویژگی هایی را که شایسته ی عضویت آنها در جامعه اسات

را کسب می کنند  .به عبارت دیگر جامعه پذیری نوعی فرایند کن
متقابل اجتماعی است که در خال آن فرد هنجارها  ،ارزشها و دیگر
عناصر اجتماعی  ،فرهنگی و سیاسی موجود در گاروه یاا پیراماون
خود را فرا گرفته  ،درونای کارده و آن را باا شخصایت خاود یگاناه
می سازد  .اگر چه در فارسی مفاهیم جامعه پذیری و اجتماعی شدن
معاد یکدیگر به کار میروند لکن از نظار هربارت بلاومر اجتمااعی
شدن به معنی ذور شدن و یکی شدن و جاا افتاادن در جامعاه ی
کالن است و تنها بعد از جامعه پذیری اسات کاه فرایناد اجتمااعی
شدن میتواند رخ دهد (.)www.pajoohe.com
هورتون معتقد است جامعه پذیری فرایندی است که به موجاب آن
شخصی هنجارهای گروه هایی را که در میان آنها زندگی مای کنناد
درونی می کند باه طاوری کاه یاك خاود واحاد پدیادار مای شاود
(. )www.entheropology.ir
مراحل جامعه پذیری:در دو مرحله کلی صورت میپذیرد:
.1جامعه پاذیری نخساتین :فراینادی اسات کاه میاان فارد و
گروهی که با وی در تماس نزدیك و صمیمی هستندو غالباً در ساا
های اولیه ی زندگی  ،رخ می دهد  .عوامل اصلی این مرحله خاانواده
و گروه همساالن هستند.
.2جامعه پذیری ثانویه :این فرایند در وضعیت هاای رسامی تار
روی می دهد ولی هیچ یك از این وضعیت هاا شخصای نیسات  .در
این مرحله عوامل جامعه پذیری بخشی از مسئولیت های خانواده را
برعهده می گیرند  .عوامل اصلی در این مرحله مدرسه و رسانه هاای
جمعی عستند .
عوامل و کارگزاران جامعه پذیری :عوامل جامعه پاذیری ،گاروه
ها یا زمینه های اجتمااعی مای باشاندکه فراینادهای مهام جامعاه
پذیری درآن ها به وقوع میپیوندد .مهمترین این عوامل عبارتند از :
.1خانواده :خانواده مسئولیت جامعه پذیری کودکان را در ساا
هااای اولیااه و حیاااتی زناادگی برعهااده دارد .ارزش هااایی کااه فاارد
میپذیرد و نق های گوناگونی که از او انتظارمیرود انجامشان دهد
 ،نخست در چهارچور محی خانواده آموخته میشود.
.2گروه همساالن :گروه همساالن بیشاترین نفاوذش را در دوره
ی نوجوانی اعما می کند  .در این دوره ماورد پساند دیگاران قارار
گرفتن  ،معرف اصلی نوجوانان می شاود و پاذیرش و نماای ارزش
های گروه همساالن در پذیرش ارزشهای اجتمااعی از ساوی فارد ،
نقشی تعیین کننده دارد  .عضویت در گاروه همسااالن  ،کودکاان را
برای نخستین بار در زمینه ای قرار می دهاد کاه بیشاترین قسامت
جامعه پاذیری بادون هایچ گوناه طارح سانجیده ای در آن اتفااق
میافتد .
.3رسانه های ارتباط جمعی :مانند تلویزیون  ،فایلم کتاار و ...
نق بسیار مهمی در القای ارزش های جامعه به افراد دارند  .نگارش
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ها و الگوهای رفتاری ما از اطالعات داده شده و شیوه های ارائه شده
توس این رسانه ها تأثیر میپذیرد .
.2مدرسه :عاملی است که به طور رسمی توس جامعاه موظای
به اجتماعی کردن کودکاان و نوجواناان در زمیناه ی مهاارت هاا و
ارزش های خاصی گردیده است .
عناصر اساسی جامعه پذیری :جامعه پذیری افراد مستلزم سه عنصر
اساسی است :
الی .کن متقابل انسانی :فرد تنها در جریان کن متقابال باا
دیگر انسان ها الگوهای رفتاری را یادگرفته و درونی میکند .
ر .زبان :به انسان ها اجازه می دهد که فرهنا را بیافرینناد ،
تجربه را انباشته کنند و شیوه های رفتاریشان را از نسالی باه نسال
دیگر انتقا دهند .
ج.تجربه پذیری عاطفی :یادگیری شایوه ی اباراز احساساات و
رواب عااطفی عنصاری الزم بارای یاادگیری و انتقاا ارزش هاای
فرهنگی است .
کارکردهای جامعه پذیری :
.1زمینه ی انتقا فرهن جامعه  ،از یك نسال باه نسال بعاد
فراهم می شود و بدین شاکل بقاای جامعاه و اساتمرار آن تضامین
میگردد .
.2بااا توسااعه ی توانااایی هااای شااناختی (در کااردن  ،بااه
خاطرسیردن  ،استدال کردن  ،محاسبه کاردن  ،باورداشاتن و  )...و
استعدادهای عاطفی (عشاق  ،تنفار  ،همادردی  ،اعتمااد و حساد)
شخصیت فرد شکل میگیرد و کما مییابد .
.3رسوم ،عادات و آرزو های افراد شکل مییابد .
.2فرد با شیوه های پذیرفته شده زندگی اجتماعی آشنایی پیدا
می کند و می آموزد که نیاز های خوی را به شیوه های قابل قباو
جامعه برآورد .
.1ارزش ها و باورهای اساسی جامعه را در ذهان متمرکاز و آن
ها را درونی میکند .
.1مهارت هایی را که برای زنادگی در جامعاه ضاروری اسات ،
کسب میکند .
.7با دیگران به گونه ای مؤثری ارتباط برقرار مای کناد و نقا
های اجتماعی  ،نگرش ها  ،انتظارات و گرای های وابسته باه آن و
همچنین هنجارها  ،ارزش ها  ،زبان ها  ،عقاید و الگوهاای فکاری و
عملی را فرا میگیرد (.)www.pajoohe.com

-1-4-2نقش های جنسیتی
نق های جنسیتی یکی از پیامادهای آشاکار فرایناد جامعاه
پذیری است  ،بدین معناست که چگونه دختران و پسران امتیازها و
رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را که برنگرش جنسی آن هاا اثار
می گذارند فرا می گیرند.بار فرصات هاایی کاه فارد مای تواناد از آن
بهره¬مند یا محروم شود تأثیر خواهد گذاشت  .اندیشه هایی که در

ذهن فرد در حا رشد در ماورد جنسایت و نقا هاای جنسایتی
شکل می گیرد  ،در آینده جهت دهنده ی اناواع فعالیات  ،عالیاق و
دست آوردهای بعدی اوست  .در فرایند رشد  ،بافت های اجتمااعی
با تکرار پیام های جنسی  ،باورهاا و ارزش هاای فارد و نیاز جهات
گیری¬های فکری او را دربرخورد با نقا هاای جنسایتی و عادم
تساوی جنسیت شکل و تغییر شکل میدهند (هاشمی. )21 :1317،

-2-2چهارچوب نظری
 -4-2-2جرج هربرت مید
از نظر مید  ،جامعاه پاذیری باا آماوختن معاانی و نمادهاا در
مراحل متفاوت صورت می گیرد که دستاورد آن ادرا منسجم تری
از خود است او مراحل جامعه پذیری را دارای اهمیت خاصی میداند
 .در مرحله ی نمایشی  ،کود نق آدم هایی را کاه بارای مهام
هستند مانند پدر  ،مادر  ،برادر یا خواهر یاد می گیرد  .این مرحله ی
مهم در چرخه ی زنادگی ادرا متناوعی از زنادگی اجتمااعی باه
کود می بخشد ،اما او ادرا منسجم و یکیارچه ای از خاود نادارد
تا آنکه وارد مرحله ی بازی می شود  .کودکان در این مرحله تواناایی
بدست آوردن نظر تعمیم یافتاه تاری دربااره ی موقعیات و (خاود)
خوی پیدا میکنند .
به تعبیر مید  ،آنها در این مرحلاه پاذیرش نقا (دیگاری تعمایم
یافته)را یاد میگیرند (ریتزر . )271 : 1377 ،
مید معتقد است خود در فراگارد تجرباه و فعالیات اجتمااعی رشاد
مییابد و شکل میگیرد.شکل گیری خود ناشی از رابطه¬ی فارد باا
این فراگارد اجتمااعی و نیاز باا افاراد دیگار در درون ایان فراگارد
اجتماعی است (هومین فر . )37 : 1312 ،
خود در نظریه ی مید از دو عنصر بنیادی تشکیل شده اسات  :مان
فاعلی ((Iو من مفعولی (( ، Meمن فاعلی پاسخ ارگانیسم به نگارش
های دیگران است و من مفعولی مجموعه ی سازمان یافته ی نگرش
دیگران به خود است  .به عباارت دیگار نگارش هاای دیگاران مان
مفعولی را می سازد و واکن و عکس العمل فرد نسابت باه نگارش
هااای دیگااران ماان فاااعلی او را شااکل ماایدهااد  .ماان فاااعلی در
برگیرناادهی مفهااوم آزادی و خالقیاات اساات  .خااود از فراگردهااای
اجتماعی ناشی می شاود  .ایان فراگردهاا در جاوامعی کاه ناابرابری
جنسیتی شاخ مهم آنها قلمداد می شود و پیامد آن حاشیه باودن
و فرودست انگاشته شدن زنان است  ،به خود و من زنان لطمه هاای
عمیق وارد میسازد (همان . )37 :

-2-2-2فمنیستی – رادیکالی
جامعه شناسی فمنیستی نشان می دهد که زناان باه گوناه ای
جامعه پذیر می شوند که خودشان را از چشم مردها ببینند تجربه ی
زنان درمورد یادگیری ایفای نق تحات تاأثیر ایان واقعیات شاکل
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می گیرد که آنها بر خالف مردان باید ایفای نقا دیگاری اصایل را
یاد بگیرند  ،نه دیگری اجتماعی که کم و بی مانند خودشان باشد
( .دیگری) برای زنان یك مرد و یك هویت بیگانه است  .اما دیگاری
برای مردان در درجه ی او ماردان دیگاری اسات کاه تاانادازه ای
مانند خودشان هستند  ،همان کسانی که فرهن برای جانس آنهاا
اهمیت واالیی قائل است (ریتزر . )123: 1377 ،
فمنیست های لیبرا نشان می دهند که تفاوت بین زناان و ماردان
ناشی از تفاوت در نوع تربیت دختر و پسر و همچنین ناشی از تفاوت
انتظارات جامعه از آنان و وجود الگوهای رفتااری و قاوانین تبعای
آمیز است.
تبیین فمنیستی – لیبرالی از نابرابری جنسیتی متکی بر ساه عامال
است :
.1وجود تقسیم کار جنسی .
.2وجود دو عرصه ی عمومی و خصوصی  ،که ماردان بیشاتر در
عرصه ی نخست و زنان در عرصه ی دوم جای دارند .
.3اجتماعی کردن منظم کودکان باه گوناه ای کاه بتوانناد در
بزرگسالی نق هایی متناسب با جنسشان ایفا کنند.
فمنیست های لیبرا برای از میان برداشتن نابرابری جنسیتی
پیشنهاداتی دارند :
.1بس امکانات موجود سیاسی و قانونی که درحا حاضر برای
تغییر وضعیت در دسترس است .
.2تاأمین فرصات هاای براباار اقتصاادی و ایجااد دگرگااونی در
خانواده و مدرسه .
.3پیام های رسانه های همگانی تا مردم دیگار در نقا هاای
جنسیتی شدید ودر بسته  ،جامعه پذیری نشوند(همان .)277 :

 -3-2-2امانوئل کاستلز
برای در نظریه ی کاستلز در زمینه ی تحو جامعه پاذیری
جنسیتی در عصر مدرن  ،باید به نظریه ی میاد توجاه کارد کاه در
جامعه ی مدرن فردیت انسانها  ،بی از آنکه حاصل ساازگاری بای
چون و چرای آنها باشد  ،ناشای از فاصاله گارفتن آنهاا از الگوهاای
جامعه و تعدیل این الگوها و ارزشهای اجتماعی اسات  .بناابراین در
این جامعه من فاعلی قادرت بیشاتری بارای ماانور مای یاباد  .مان
مفعولی اساساً عضوی از یك گروه اجتماعی است و بیانگر ارزشاهای
آن گروه است که ریشه در ارزشهای جامعه دارند اما ارزشاهایی کاه
با من فاعلی همراه است کامالً متضاد با ارزشهای من مفعولی است .
این ارزشها کاه گااه در نگارش هنرمنادان  ،ناوآوران  ،مخترعاان و
دانشمندان یافت میشود  .به طور کلی برخاسته از کن من فااعلی
است .که غیرقابل محاسبه و پی بینی است و باعث تجدید ساختار
میشود (هومین فر . )31 : 1312 ،
بازاندیشی در هویت جنسی  ،که با تغییر نق های جنسیتی همراه
است  .به فروپاشی نظاامی مای انجاماد کاه در آن  ،زن در موقعیات

فرودست به ایفای نق های محادود مطاابق باا تعریای جنسایتی
جامعه محکوم بود  .نظر کاساتلز درایان بااره ایان اسات کاه ابعااد
دگرگون شدن آگاهی زنان و ارزشهای اجتماعی در اکثر جوامع  ،آن
هم در کمتر از سه دهه  ،شگفت انگیاز اسات و پیامادهای بنیاادی
برای کل تجرباه ی بشاری  ،از قادرت سیاسای گرفتاه تاا سااختار
شخصیت  ،به همراه داشته است.
به عقیده ی وی  ،فرایندی که این دگرگاونی را خالصاه و متمرکاز
می سازد گسساتن خاانواده ی پدرسااالری اسات  .اگار خاانواده ی
پدرساالر متزلز شود  ،کل نظام پدرساالری و کل زنادگی ماا  ،باه
تدری اما به یقین دگرگون خواهد شد  .این چشم انادازی هولناا
است نه فق برای مردان بلکه برای آحاد جامعه  .باه هماین دلیال
است که مبارزه با تزلز پدرسااالری یکای از نیرومنادترین عوامال
محر نهضت های بنیادگرایی است که در پی حفظ و احیای نظاام
پدرساالری هستند با این حا  ،شاخ های فعلی نشاان از تحاو
محسوس در الگوی سانتی خاانواده ی پدرسااالر دارد  .در نهایات ،
دگرگون شدن شخصیت  ،نتیجه ی دگرگون شدن ساختار خانواده و
هنجار های جنسیتی است  .زیرا میتوان گفت که خانواده مکانیسام
پایه ای جامعه پذیری را بوجود می آورد و جنسیت نیز تاا حادی باا
شخصیت ارتباط دارد  .بادین گوناه اسات کاه تعااد میاان تغییار
ساختاری و نهضت های اجتماعی یعنی تعامل میان جامعه ی شبکه
ای و قدرت  ،هویت ما را دگرگون می سازد  .از سوی دیگر  ،زنان در
سراسر جهان  ،از رهگذر کن جمعی خود  ،مبارزه با ساتمی را کاه
به آنها می رود به زندگی روزانه شان مربوط می کنند  .آنها دگرگونی
شرای خود را در خاانواده باا مداخلاه در حاوزه ی عماومی مارتب
میدانند (همان . )122 :

 -1-2-2دیدگاه زمینه گرایی
از نظر این دیدگاه  ،فرد در محی اجتماعی ریشه دوانده اسات
و عوامل مختلی جامعه پذیری  ،اعم از خاانواده  ،نهادهاا و ساازمان
های ساطوح مختلای بافات اجتمااعی – فرهنگای در شاکل دهای
چهارچور های ذهنی او دخالت دارند (هاشمی. )23 : 1317 ،

 -0-2-2آلبرت بندورا
به طور یقین یکی از عوامل تبیین کننده ی درهام پیچیادگی
رو به افزای فرایند جامعه پذیری  ،عاملیت انسانی است  .بر اساس
دیدگاه شناختی – اجتماعی بندورا  ،عاملیت انسانی به عناوان یاك
سازه ی چندوجهی ،درهدف گزینی  ،انتظارات و هدایت فرد نقشای
مهم ایفا می کند  .تحت تأثیر این نوع نگاه و نفاوذ انساان در فرایناد
جامعه پذیری ،جامعه پذیری دیگر نه تنها یك فرایناد انتقاا باین
نسلی یك سویه نیست  ،بلکه فرایندی پویا و همراه با تغییرات باین
نسلی است که در نتیجه ی تعامل بین عامل¬های انسانی نهادهاای
اجتماعی گوناگون و فرد در حا رشد پدیدمیآید.
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فرایند جامعه پذیری در چهارچور بندی تفکر و شناخت نق
آن در شکل دهی باورهای جنسیتی و نیز با در نظر گارفتن عوامال
جامعه پذیری  ،که عبارتند از  :خانواده (والدین) و نظام آموزشی باه
طور عام و کتار های درسی کشورمان به طور خاص اهمیت بسزایی
دارد (هاشمی. )23 : 1317 ،

 -6-2-2استفانی گرت
گرت معتقد است که در عرصه ی کار  ،سیاست  ،آماوزش و ...
قوانینی که در تایید نابرابری های جنسیتی تدوین و اجرا مای شاوند
سبب خانه نشینی گروه کثیری از زنان و دختران توانمند شده است.
از نظر وی تفاوت های اجتماعی مبتنی بر جنسیت  ،کاامالً سااخته
ذهن انسان است و تحلیل آن نیز از منظرهای گوناگون امکان پاذیر
است ؛ تحلیل مبتنی بار کنکااش در جنباه هاای مختلای زنادگی
اجتماعی  ،فرهنگی  ،اقتصادی و سیاسی  .این نوع نگارش کاامالً در
مقابل با دیدگاه های کسانی است که از عوامل زیست شناختی برای
توجیه تبعی جنسیتی سود جسته اند و برای مثا میگویند اندازه
ی کوچکتر مغز زنان نشان ضعی فکری آنان نسبت به مردان است و
با چنین دیدگاهی برخوردهایی نابرابر و اعطای فرصت های شغلی و
تحصیلی به مردان را موجه جلوه داده اند)www.pajoohe.com( .

-3-2جمع بندی نظریه ها
به طور کلی در برداشتی که از نظریات شاده مای تاوان چناین
گفت که :
مید به شکل گیری شخصیت افاراد در فرایناد جامعاه پاذیری
می پردازد  .او معتقد است جامعه پذیری در مراحل متفاوتی صاورت
می گیرد  ،مرحله ی او نمایشی است که کود نق آدم هایی که
برای او مهم هستند میپذیرد اما ادرا منسجم و یکیارچه ای ندارد
 .مرحله ی دوم  ،مرحله ی بازی اسات کاه کاود در ایان مرحلاه
(خود) خاوی را پیادا مای کناد و نقا دیگاری تعمایم یافتاه را
می پذیرند  .او معتقد است خود از رابطه ی فرد با دیگران در فرایناد
اجتماعی شدن شکل می گیرد که دو عنصر بنیادی دارد من فاعلی و
من مفعولی  .من فاعلی :عکس العمل فارد نسابت باه نگارش هاای
دیگران است و من مفعولی که آن را نگرش های دیگران می سازند .
در جوامعی که نابرابری جنسیتی وجاود داشاته باشاد باا توجاه باه
نگرشی که جامعه از فرد دارد و در صورتی کاه ایان نگارش باا مان
فاعلی فرد تفاوت داشته باشد  ،به من فاعلی فارد لطماه عمیقای را
وارد میکند .
جامعه شناسی فمنیستی – رادیکالی معتقد است کاه تفااوت هاای
جنسیتی ناشی از نحوه ی جامعه پذیری و شرطی سازی نق هاای
جنسیتی است و به عبارتی تفاوت در جامعه پاذیری ماردان و زناان

ناشی از تفاوت در نوع تربیت دختر و پسر توس خانواده و نهادهای
آموزشی است و انتظارات متفاوتی است که جامعه از آنها دارد .
کاستلز نیز معتقد است که فردیت انسانها به دلیال فاصاله گارفتن
آنها از الگوهای جامعه و تعدیل این الگوهاست  .دراین جا من فاعلی
با من مفعولی حالتی بیگانه دارد .زیرا من مفعولی ریشه در ارزشهای
جامعه دارد  .کاساتلز معتقاد اسات کاه ایان ناابرابری جنسایتی از
خانواده و جامعه ی پدرساالری شروع می شود و شکل می گیارد  .در
صورت آگاهی زنان پایه های جامعه¬ی پدرساالری متزلز می شود
که این باعث دگرگون شدن کل نظام پدرساالری می شود .پس برای
دگرگون کردن شخصیت باید ساختار خانواده و هنجارهای جنسیتی
جامعه را تغییر داد .
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که شاکل گیاری نقا هاای
جنسیتی و نوع جامعه پذیری و نابرابری جنسیتی از خانواده شاروع
میشود و در جامعه که شامل نهادهاا و ساازمان هاای آموزشای و...
میشود شکل میگیرد و برای از بین بردن ناابرابری جنسایتی بایاد
نگرش ها و هنجارها و به عبارتی ساختار جامعه را تغییر داد که این
کاری بس مشکل و سخت و زمان بر میباشد .

 -3پردازش و تحلیل فرضیات
 )4-3تحلیل آماری داده ها
از مجموع تصاویر کتابها ی او تاا پانجم دبساتان کاه شاامل
 1222تصویر می باشد  312تصویر آن مربوط به جنسایت اسات باه
این معنا که در  312تصویر از جنسایت دختار و پسار و در ماابقی
تصاویر از اشکا دیگر استفاده شده است و این حاکی از آن است که
به جنسیت و نق های جنسیتی کودکان کمتر توجه میشود.

 -4-4-3محتوای تصاویر
در کتار بخوانیم او تا پنجم دبستان بیشترین تصویر و متنی
که جنسایت پسار یاا دختار درآن باه کاار رفتاه  ،دارای محتاوایی
علمیاست باا 32,2درصاد و سایس بُعاداخالقی تصااویر وماتن هاا
بیشترین درصد را با  21,1درصد به خود اختصااص داده اسات  .در
محتوای تصاویر  ،مقادیر مذهبی – اخالقی و تاریخی دارای کمترین
فراوانی و درصد را دارا میباشند .این مطلب حاکی از آن است که در
تصاویر و متن های کتار بخوانیم او تا پنجم دبستان بیشتر به بعد
علمیو کمتر به ابعاد دیگر پرداخته میشود .
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 -3-4-3فضییای محیطییی کییه بییرای پسییران
درنظرگرفته اند

نمودار )4-4-3توزیع نمونه آماری برحسب محتوای تصاویر

از مجموع تصاویر مورد تحلیل در زمینه ی نوع فضای محیطی
پسران می توان به این نتیجه رسید که فضای محیطی معرفای شاده
در تصاویر کتار ها  ،پسران بیشتر در فضای محیطی تنها هستند به
عبارتی همانطور که درجدو نشان داده شده گزینه ی به تنهایی با
فراوانی  71و درصد  13,1دارای بیشترین درصد نسبت به دیگر گرو
هاست  .گروه بعدی که در الویت دوم قرار میگیرد بایك نفار 13,3
میباشد که این یك نفر در اکثر تصاویر جنسیت پسر میباشد .
الویت های سوم و چهارم به ترتیاب در جماع دوساتان و بعاد
خانوادگی با درصد های 11,1و 12,1هستند؛ بناابراین باا توجاه باه
تحلیل صورت گرفته پسران بیشتر در تنهایی و یا با دوستان هستند
و در الویت چهارم خانواده قرار دارد که این موضوع در نق پاذیری
پسران و توجه و الویت داشتن خانواده را دچارخدشه می کند.

 -2-4-3جنسیت
جنسیت از جمله متغیر های اسمی است ؛ در بررسی داده های
آماری متغییر جنسیت به سه گویه (پسر  ،دختار و هاردو) تقسایم
بندی شده اسات  .تحلیال مجماوع داده هاا گویاای آن اسات کاه
جنسیت پسر در تصاویر کتار باا درصاد  12,1بیشاتر از جنسایت
دختر 11,2درصدبه کار رفته شده است .اما در گزیناه ی هاردو کاه
جنسیت پسر و دختر در کنار هم به تصویر کشایده شاده اسات باا
درصد  33,3از فراوانی بیشتری نسبت به گزینه ی قبلای برخاوردار
است  .و این میتواند نشان دهنده ی این موضوع باشاد کاه دراکثار
مواقع  ،فردی در کنار دختران است اما پسر هاا بیشاتر باه صاورت
فردی در تصاویر نشان داده شده اند .

نمودار )3-4-3توزیع نمونه آماری برحسب فضای محیطی که برای
پسران درنظرگرفته اند

نمودار)2-4-3توزیع نمونه آماری برحسب جنسیت
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 -1-4-3دختران همیراه چیه کسیانی بیه گیردش
میروند
بیرون رفتن از خانه برای هر دو جنسیت و اینکه چه کسی آنها
را همراهی میکند می تواند بر رفتار دختاران و پساران تاأثیر گاذار
باشد و نوع رواب  ،رفتار و دید آنان را نسبت به اطرافیان تغییر دهد
از بین مجموع دختران تنها  12نفر به گردش میروند .
و آنانی که به گردش می روند بیشتر همراه دوستان اند و کمتار
در کنار خانواده هستند و این خود دوری از پدر و مادر را می طلباد
 .همراه پدر و یا به تنهایی رفتن به گردش تنها دو دهم درصد با هم
تفاوت دارند .

نمودار  )0-4-3توزیع نمونه آماری برحسب همراهی کردن پسران
در گردش

 -6-4-3شغل معرفی شده برای دختران

نمودار )1-4-3توزیع نمونه آماری برحسب همراهی کردن دختران

شغل هایی که در کتار های بخاوانیم بارای دختاران معرفای
می شود  ،پذیرش حضور آنها را در صحنه ی جامعه و مؤثر بودن آنها
در پیشرفت کشور نشان می دهد .با توجاه باه ایان مطلاب در 27,1
درصد تصاویر بررسی شده شغلی برای زنان مشخ نشده و گزیناه
ای که در الویات دوم قارار دارد خاناه داری باا  3,2درصاد اسات و
سیس دان آموز بودن و باالخره در الویت چهاارم شاغل معلمای را
شغلی مناسب با  2,2درصد در نظر گرفتاه اناد وبااالترین موقعیات
شغلی پایین ترین درصد نشان داده اند ،که عبارتند از دکتر  ،کارمند
 ،پرستار.

درگردش

 -0-4-3پسران همیراه چیه کسیانی بیه گیردش
میروند
پسران برای گردش رفتن  ،بیشتر به تنهایی می روناد و سایس
همراه دوستان هستند و در آخر همراه مادر باودن را بارای گاردش
رفتن انتخار کرده اند و کمترین گرای نسابت باه هماراه باا پادر
بودن است.

نمودار  )6-4-3توزیع نمونه آماری برحسب شغل معرفی شده برای
دختران
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 -7-4-3شغل معرفی شده برای پسران
از آنجا که معرفای ناوع شاغل و آشانا کاردن کامال آن بارای
کودکان می تواند در انتخار آناان بارای شاغل آتیشاان ماؤثر باشاد
بنابراین  ،باید شغل هایی برای کودکاان معرفای شاود کاه مناساب
مقتضیات جامعه ی امروز ما باشد .
در جدو ذیل شغل هایی که برای پسران معرفی شده  ،نشاان
داده شده اسات کاه بیشاترین شاغل معرفای شاده باا درصاد 7,1
کشاورزی است و درالویت سوم شغل نظامی مورد اهمیت قرار گرفته
اساات  1,1درصااد .کمتاارین فراواناای هااا مربااوط بااه شااغل هااای
فیلمبرداری و پستچی هستند که فراوانی آن  3است .
در این نماودار نیاز ،شاغلی مشاخ
فراوانی است .

نشاده  ،دارای بیشاترین

نمودار  )1-4-3توزیع نمونه آماری برحسب نوع ورزش معرفی شده
برای دختران

 )1-4-3ورزش هایی که برای پسران معرفی شده
ورزش های فوتبا و اسب دوانی الویت او ورزش های پسرانه
هستند و الویت دوم والیبا ،کوهنوردی و قایقرانی است ورزش های
معرفی شده برای این جنسیت نیز دارای فراوانی پایینی هستند .

نمودار  )7-4-3توزیع نمونه آماری برحسب شغل معرفی شده برای
پسران

 -1-4-3ورزش هایی که برای دختران معرفی شده
توجه کردن به ورزش و گنجاندن آن در کتار های درسی همه
ی مقاطع باه خصاوص مقطاع ابتادایی نشاان از اهمیات دادن باه
سالمتی و تندرستی افراد جامعه به ویژه کودکان است .
متأسفانه در کتار هاای درسای او تاا پانجم دبساتان باه
ورزش توجه چندانی نشده است .
در کتار های درسی بخوانیم او تا پنجم برای دختاران فقا
سه ورزش مشخ شده که بیشترین فراوانی را والیبا با 1,2درصد
دارد .

نمودار  )1-4-3توزیع نمونه آماری برحسب نوع ورزش معرفی شده
برای پسران
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-2-3خالصه ی آمارهای توصیفی
از پن کتار بخوانیم او تا پانجم دبساتان کاه شاامل 1222
تصویر است در  312مورد آن نق جنسایت باه کاار رفتاه اسات .
سهم جنسیت مرد از تصاویر ماورد مطالعاه  321نقا جنسایتی و
سهم زناان از  312تصاویر تنهاا  113نقا جنسایتی مای باشاد .
اختالف در تعداد ارائه نق های جنسیتی به  131تصویر می رسد و
این رقم قابل توجهی میباشد .
در بین سنینی که جنسایت دختار در آن معرفای شاده کاودکی و
نوجوانی و جوانی بیشترین گروه سنی است که نشان داده شده اناد.
اما مکانی که دختران در آن به تصویر کشیده شده اناد محال خاناه
است در زمینه ی فضای محیطی و نوع رفتار خانوادگی و مادر بودن
مطرح میباشد در نوع رواب و خصوصیات اخالقای مایتاوان گفات
دختران بیشتر عاطفی و مهربان هساتند و شاغل¬هاایی کاه بارای
دختران معرفی شده خانه داری و دان آموز بودن یك دختر اسات
و در ورزش به ورزش والیبا اکتفا کرده اند  .اما در گردش بر خالف
آنچه انتظار می رفت دختران بیشتر هماراه دوساتان هساتند تاا در
کنار پدر و مادر و این خاود دوری از پادر و ماادر را مای طلباد.اماا
جنسیت پسران در مقابل دختران نوع مکانی کاه بیشاتر از بقیاه ی
مکان ها برای آنها در نظر گرفته شده در طبیعت باودن آن هام باه
تنهایی است و این نیز نوعی اساتقال طلبای و دوری از خاانواده را
برای آنها تداعی می کند  .رواب پسران در کتار های درسی بیشاتر
از نوع رسمی است به عبارتی رواب آنها با اطرافیان حتای باا پادر و
مادر به صورت رسمی دیده می شود و نیز رفتار پسران بیشتر به کاار
کردن وکمك کردن به دیگاران معطاوف شاده اسات .در زمیناه ی
شغل و ورزش هم می توان گفت در کتاار هاای درسای کودکاان ،
شغل کشاورزی و دان آموزی و سیس نظاامی و و رزش فوتباا و
اسب دوانی دارای بیشترین درصد هستند.

-1نتیجه گیری
تفاوت هایی ذاتی و فطری بین دو جنسایت مارد و زن وجاود
دارد و این تفاوت ها هستند که جامعه را شاکل مای دهناد و باعاث
پیشرفت یك جامعه می شوند و نیاز توجاه باه ایان موضاوع کاه دو
جنسیت چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی برخی از کارهاای
یکدیگر را نمیتوانند انجام دهند حائز اهمیت و تأمل است  .اما بایاد
این نکته را در نظر داشته باشیم  ،در صورت درست نشان ندادن این
تفاوت ها  ،وظایی و نق های جنسیتی باعث تشادید اختالفاات و
ناتوانی افراد در جامعه خواهیم شد .
براساس نظریه هایی که در این تحقیاق اساتفاده شاده مای تاوان
چنین نتیجه گیری کرد که در کتار های درسی حجم تتصااویر باه
کار رفته شده 1222تصویر است که  312مورد نق های جنسیتی

در آن مشخ شده که این موضوع نشان از عدم توجه باه مسائله
نق پذیری در این دوره را می رساندو نیز به جنسیت دختر نسبت
به جنسیت پسر کمتر توجاه شاده و دختاران هناوز در خاناه و در
مسائل عاطفی درگیرند  .اما پسران بیشتر در مکان هایی باز و دارای
نوعی استقال هستند  .با توجه به اینکه برای هر دو جنسیت شاغل
های پی و پا افتاده ای مطرح شده اما بارای دختاران ایان امار از
وضوح بیشتری برخوردار است .
بنابراین از آنجا که معموالً شامار زناان و ماردان جواماع گونااگون
تفاوت قابل توجهی باا یکادیگر ندارناد بطاوری کاه شااید نیمای از
انسان¬های هر جامعه را زنان تشکیل می دهند  .اما به نظر می رسد
واقعیت این موضوع از لحاظ کمیو کیفی در کتار های درسی چیاز
دیگری است .
باید به این نکته توجه داشت که با اینکه کودکان پیام های دیداری
را بهتر از پیام های شنیداری در مایکنناد و همچناان کاه چیاز
هایی که در تصویر می توان نشان داد  ،نمی توان آن را در ماتن یاك
موضوع نوشت و به کودکان گفت با این حا نمی توان هماه چیاز را
در تصااویر خالصااه کاارد و بااه دان ا آمااوزان نشااان داد زیاارا هاام
محدودیت تصاویر و هم به نوعی نوع و لحن صحبت کردن را نشاان
نمی دهد بلکه از متن تصویر که در زیر آن نوشته می شود می توان به
آن پی برد و نوع نگاه را از تصویر متن  .پس در اینجا دیده می شاود
که تصویر در کنار متن معنا پیدا می کند صرف توجه به تصویر کتار
نمی تاوان آن را باه طاور کامال تحلیال کارد و نیاز یکای دیگار از
محدودیت های تحقیق کم بودن معرف هاا و شااخ هاایی چاون
رابطه ی دختران با پسران که در تصاویر گنجانده شده  ،ناوع رفتاار
پدر و مادر  ،وسایل بازی کودکان و نیز نوع برداشت خود کودکان از
تصاویر که بر جامعه پذیری آنها تأثیر بسزایی دارد  ،میباشد .
پس در کل می توان گفت با بازتار اند زنان در کتاار هاای
درسی  ،هساتی عینای و عملای زن را در شارق  ،غارر  ،شاما و
جنور ایران نمی توان انکار کرد  .کمترین نتیجه ی این سهو انگاری
 ،این می تواند باشد که دختر بچه ها گمان برند که فق مردان جزو
ملت ایران هستند و اگر آنان نیز بخواهند عضوی از ملات باه شامار
آیند  ،باید به کسوت مردان درآیند !
پس توصیه می شود با تأملی دقیق "فرهن توسعه " را در البه الی
متون بگنجانیم  ،بطور مثا در فرهن توسعه  ،کار  ،پاس¬اناداز ،
وقت ارزش دارد  .اما در تمامی کتار ها این مطلب بسیار ساایه ای و
کمرن منعکس شده اند  .اما واقعیت این است کاه محادود کاردن
واقعیت ها برای کودکان ما به نفع هر یاك از دو جانس  ،زیاان باار
است و جامعه را متحو نمیسازد و برای این
تحو باید در تدوین کتار ها از نقاشان متعهاد و کاود شاناس و
روان شناس استفاده کنیم تا تصاویر آمیخته ای از علم و هنر باشد و
قصه های نو و جذار و متناسب با زمان حا در کتار های درسای
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بگنجانیم.به دلیل آنکه نظام آموزش و پرورش کشورمان یاك نظاام
کتااار محااور اساات و کتااار مساایر فراینااد یاااددهی -یااادگیری را
مشخ می سازد  ،بهتر است قالب کتار های درسی از بیان صارف
یك سری وقایع اجتماعی  ،تااریخی و فرهنگای فراتار رود و دانا
آموزان را به قضاوت،ارزشیابی و ارائه ی اساتدال و تصامیم گیاری
برای حل مسائل ترغیب کند.
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بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در
شرکت سهامی آب منطقهای گیالن
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تاریخ دریافت1331/22/22:

تاریخ پذیرش نهایی1331/12/21:

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان میباشد .روش تحقییق از نظیر
شیوۀ گردآوری اطالعات ،توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف ،کاربردی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کارکنان شیرکت
سهامی آب منطقهای گیالن است که تعداد آنها  311نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونۀ آماری از فرمول کوکران اسیتفاده شیده
است که تعداد نمونه برابر  412نفر می باشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سیاده انتخیاب شیدهانید .روش جمیعآوری
اطالعات پرسشنامه بوده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است .برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش-
های ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سکوت سیازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی
رفتار شهروندی سازمانی ،سکوت تدافعی ،سکوت مطیع ،سکوت نوعدوستانه.
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 -4مقدمه
امروزه در سراسر جهان ،کسبوکار بسیار چال انگیز و رقاابتی
شده است .به منظور سودآور ماندن در چنین وضعیتی بایاد تماامی
عوامل تولیدی درسات و عاقالناه اداره شاوند [ .]1در میاان عوامال
تولیدی ،بیشترین چال و تالش صرف اداره و مدیریت منابع انسانی
میشود؛ زیرا سازمانها برای انجام وظایفشان نیازمند منابعی هستند
که مهمترین منباع هار ساازمان نیاروی انساانی آن اسات .در و
نگهداری نیروی انسانی نه تنها شامل حفظ آنان نیست بلکاه تاالش
برای ایجاد ارتباط و همبستگی بین کارکنان و سازمان است [.]12
امروزه در بسیاری از سازمانها شاهد امتنااع کارکناان از ارائاۀ
عقیدهها و نظرات خاود در ماورد مشاکالت ساازمانی هساتیم و در
سازمانها جوی به وجود آمده اسات کاه اغلاب موجاب مایشاود،
کارکنان احساس کنند که عقیدۀ آنها باارزش نبوده و کارکنان را از
ابراز ایدهها باز میدارد .بنابراین در عصر حاضر سازمانها بارای بقاا،
نیازمند افرادی هستند که برای چال های محی واکن مناسابی
از خود نشان دهند ،از به اشترا گذاشتن دان و اطالعات ترسای
نداشته باشند و برای باورهای خوی و باورهای گروهشان ثابت قدم
باشند [ .]13سکوت سازمانی یك فرآیند ناکارآمد اسات کاه مای-
تواند تمام تالشها و هزینههای سازمان را هدر دهد و ممکان اسات
به اشکا مختلفی مانند سکوت جمعای در جلساات ،ساطح پاایین
مشارکت در طرحهای پیشنهادی ،پایین بودن سطح صدای جمعی و
غیره آشکار شود [.]11
ایان موضاوع در ساازمانهاای خادماتی همچاون شاارکت آر
منطقهای که نیازمند تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین
ماهیت خدمات ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .یکی از مهاارتهاایی
که میتوان د به کارکناان در ایان راه کماك کناد ،رفتاار شاهروندی
سااازمانی اساات .رفتااار شااهروندی افعااا و اقاادامات ایثارگرانااه و
تمایالت به از خودگذشتگی کارکنان را به منظاور تاأمین آساای و
رفاه دیگران تبیین میکند ،به عالوه محی های رقابتی کسابوکاار
امروز کارکنانی را میطلبد که شهروندان خوبی باشند ،به شکلی کاه
کارکنان تمایل به گسترش همیاری و کمك به همکاران ،کارفرمایان
و اربار رجوع از خود بروز دهند[.]1
بنابراین بررسی این موضوع که آیا بین سکوت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد یا خیر ،ضروری به نظر میرسد.
مطالعههای انجام شده در خصاوص ساکوت ساازمانی گویاای ایان
واقعیت است که آثار قابل توجهی بر رفتاار کارکناان در ساازمانهاا
دارد .این تأثیرات سبب شده است تا بررسی دقیاقتاری در شارکت
آر منطقهای استان گیالن به عمل آید.
در این تحقیق فرضیهها عبارتنداز:

فرضیۀ اصلی :بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی ساازمانی
رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی :بین سکوت مطیع و رفتار شهروندی سازمانی
رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین سکوت تدافعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ معناداری
وجود دارد.
بین سکوت نوع دوساتانه و رفتاار شاهروندی ساازمانی رابطاۀ
معناداری وجود دارد.

 -2پیشینه پژوهش
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توس ارگان()1337
مطرح شده است .از نظر وی رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری کامالً
داوطلبانه است که نظام پاداشدهی قابلیت شناسایی آن را باه طاور
مستقیم و ضمنی ندارد .اما به طور کلی این رفتارها موجب افازای
عملکرد مؤثر سازمان خواهند شد [ .]3رفتاار شاهروندی ساازمانی،
مفهومسازی متداو از فرانقشی است(باتمن و ارگان )1313 ،که در
حیطۀ وظایی رسمی کارکنان قارار نمایگیارد و باه منظاور یااری
رساندن به همکاران و یا سازمان انجام میشاود .ایان گوناه رفتارهاا
فراتر از عملکرد وظیفهای و سطح مهارت فنی فرد قرار دارد [.]1
به طور کلی عناصر کلیدی رفتاار شاهروندی ساازمانی عباارت
است از:
 رفتاری است ،فراتر از آن چاه کاه رساماً توسا ساازمان بارای
کارکنان مشخ شده است.
 کامالً ارادی و بر اساس ارادۀ فردی است.
 توس ساختار رسمی سازمان پاداش داده نمی شاود و یاا ماورد
قدردانی قرار نمیگیرد.
 برای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان بسایار مهام و ضاروری
است [.]2
ارگان( ) 1311رفتار شهروندی سازمانی را در پن بعد خالصه کارده
است:
 نوعدوستی :به رفتار یاری دهندۀ افراد به صورت کامالً داوطلباناه
و به منظور کمك به همکاران ،نوع دوستی میگویند.
 جوانمردی :تأکید بر جنبههای مثبت سازمان به جای جنبههاای
منفی.
 فضیلت مدنی :باه رفتارهاایی کاه حااکی از مشاارکت فعاالناه و
مسئوالنۀ فرد در حین انجام وظایی است و موجب افزای وجهۀ
سازمانی میشود .مستلزم حمایت از عملیاتهای اداری ساازمان
است.
 ادر و مهربانی :عبارت است از رفتارهای مؤدباناهای کاه ماانع از
ایجاد مشکل و مسئله در محی کار میشود .این بعد بیانکنندۀ
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نحوۀ رفتار افراد با همکاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است
[.]3

 وظیفه شناسی :انجام وظایی تعیین شده به شیوهای فراتار از آن
چه انتظار میرود(همانند کار در بعد از ساعات اداری برای ساود
رساندن به سازمان) [.]7
ارگان( )1311معتقد است در صورت تقویت ویژگیهای مذکور
در سازمانها ،کارکنان به دنبا اصالح عملکرد خود در حین انجاام
وظایی و فعالیتهای سازمانی خواهند بود و نق خود را به خاوبی
ایفا خواهند کرد [.]3
مفهومی به نام صدای سازمانی (آوای سازمانی) وجود دارد؛ باه
این معنا که کارکنان آزاد هستند تا نظرهاای خاود را بیاان کنناد و
اقدامات سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند .با این که صدای ساازمانی
یکی از منابع قدرتمند برای تغییرات سازمانی محسور میشود ،اماا
کارکنان اغلب تمایلی به بیان عقاید و دیدگاههای خود ندارند و ایان
عملی درست در مقابل صدای سازمانی است که سکوت سازمانی نام
دارد [.]3
در تعاریی اولیۀ سکوت ،این وایه معاد وفاداری در نظر گرفته
میشد و معتقد بودند که بیان نکردن نگرانیها و نظرها در واقع کاار
اشتباهی نیست ،اما مطالعات جدید نشان می دهد که جو سکوت در
سازمانها می تواند به ستادههاای ناامطلور ساازمانی منجار شاود
[.]11
برینس فیلد و همکاران ( )2223سکوت را خودداری افاراد از
بیان ایده ها ،اطالعات ،عقاید یا نگرانیهاا تعریای مایکنناد کاه از
سطح فردی آغاز می شود و ممکن است اعضاای تایم و ساازمان را
تحت تأثیر قرار دهد [.]22
موریسون و میلیکن( )2222بر این باورند که سکوت ساازمانی
اصطالحی است که برای سطحی از اجتماعی شدن به کار میرود که
به خاطر واکن های منفی درباارۀ مشاکالت و مساائل قابال توجاه
سازمان سخن کمی گفته میشود .در واقاع ،زماانی کاه بسایاری از
کارمندان ترجیح میدهند که دربارۀ مسائل سازمان ساکوت کنناد،
در این حالت این پدیدۀ جمعی سازمانی ،ساکوت ساازمانی نامیاده
میشود [.]12
ابعاد سکوت سازمانی شامل ساه بعاد مطیاع ،تادافعی و ناوع-
دوستانه میباشد که به توضیح هر یك میپردازیم:
سکوت مطیع  :هنگامی که اکثریت افراد ،فاردی را باه عناوان
فرد ساکت نام مینهند ،منظور آنها اغلب آن است که وی باه طاور
فعا  ،ارتباط برقرار نمیکند .سکوت حاصل از این نوع رفتار ،سکوت
مطیع نام دارد [ ]1و به خودداری از ارائۀ ایدهها ،اطالعات یا نظارات
مربوطه بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطاالق مای-
گردد .بنابراین سکوت مطیع ،نشان از رفتاار کناارهگیراناه دارد کاه
بیشتر انفعالی است تا فعا [ .]13از ویژگیهای رفتاری افاراد دارای

این نوع سکوت می توان مشارکت کام ،اهماا  ،مساامحه ،غفلات و
رکود را نام برد [.]1
سکوت تدافعی  :انگیزۀ این نوع سکوت ،احساس ترس در فارد
از ارائۀ اطالعات است .در واقع گاهی ممکان اسات افاراد باه دلیال
محافظت از موقعیت و جایگااه خاود از بیاان ایادههاا ،اطالعاات یاا
دیدگاههایشان خودداری کنند .این نوع ساکوت بار عکاس ساکوت
مطیع ،بیشتر حالت غیرانفعالی دارد و دربرگیرنده آگااهی بیشاتر از
شااقوق و گزینااههااای موجااود در تص امیمگیااری و در عااین حااا
خودداری از ارائۀ ایدهها ،اطالعات و نظرها به عنوان بهترین راهبارد
در زمان مقتضی است .سکوت تدافعی شبیه حالتی است که افراد از
انتشار خبرهای بد به دلیل آشفته شدن افاراد یاا ایجااد پیامادهای
منفی برای شخ خبررسان دوری میکنند [.]2
سکوت نوعدوستانه  :سکوت نوعدوستانه مبتنی بر ادبیات رفتار
شهروندی است و عبارت است از امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات و یا
نظرات مرتب با کار با هدف سود بردن دیگر افراد در ساازمان و بار
اساس انگیزههای نوع دوستی ،تشریك مساعی و همکاری .ایان ناوع
سکوت ،تعمدی و غیرمنفعالنه است که اساساً بار دیگاران تمرکاز و
تأکید دارد [.]1
مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که در مطالعاات محادودی
به بررسی رابطۀ بین سکوت ساازمانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی
پرداخته شده است.
سینار ،کارسل اغلو و علی اغوالری( ،)2213سهی تقلو(،)2212
رودز و ایساااانبرگر( )2222و کرپرانااااز و همکاااااران( )1337در
تحقیقاتشان نشان دادهاند که یك رابطۀ قوی و منفای باین ساکوت
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجاود دارد .ایان بادین مفهاوم
است که اگر کارکنان نتوانند ایدههای خاود را بیاان کنناد ،در ایان
صورت ساطح رفتاار شاهروندی ساازمانی کااه ماییاباد .رفتاار
شهروندی سازمانی برای بهبود عملکرد و تداوم ساازمان یاك رفتاار
مهم در سازمان است [.]12
ارگان( )1311در تحقیق خود نشان می دهد که یکی از هفات
بعد رفتار شهروندی سازمانی که روحیاۀ جاوانمردی اسات ،ارتبااط
مستقیم با سکوت نوعدوستانه دارد .روحیۀ جوانمردی به عنوان عدم
وجود وجود شکوه و شکایت ها ،تحمل زحمات ،مشکالت و تکلیای-
های کاری بدون ناله کردن و گالیه میباشد .امتناع از بروز شکوههاا
و شکایت ها ،خود شکلی از سکوت است و از آن جا که منافعی برای
دیگران دیگران دارد ،دیگرخواهانه است .لذا خودداری از بروز نالاه و
شکوه(سکوت) نشانۀ روی گرداندن از توجه صرف به مسائل شخصی
و نشان دادن اهاداف دیگرخواهاناۀ صابر ،ادر و تواضاع نسابت باه
دیگران است [.]1
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تحقیقاتی که در  22سا گذشته انجام شده است ،نشان مای دهاد
که رفتار شهروندی سازمانی باعث افزای عملکرد شغلی و سازمانی
کارکنان شده است [.]12
انوری پور ،بالسمی ،حیدری و سهرابی پور( )1333در تحقیقی
که با عنوان بررسی رابطۀ بین ویژگیهای فاردی کارکناان ،ساکوت
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت پتروشیمی ایاالم بار
روی  111نفر از کارکنان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین
سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطاۀ معناادار
معکوس وجود دارد .یعنی کاه ساکوت ساازمانی باعاث افازای
رفتار شهروندی سازمانی میشود [.]1
سکوت مطیع
رفتار شهروندی سازمانی

سکوت تدافعی
سکوت نوع دوستانه

شکل ( :)4مدل مفهومی تحقیق []41

روششناسی پژوهش
پژوه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی مایباشاد .جامعاۀ
آماری در این پژوه کلیۀ کارکنان شارکت آر منطقاهای گایالن
میباشد که تعداد پرسانل جااری و طارح  312نفار اسات .در ایان
پژوه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .جهت
تعیین حجم نمونه از فرمو نمونهگیری کوکران ،فرمو ( )1استفاده
گردیده است:
()1

که در آن:
 :nحجم نمونه :N ،جامعۀ آماری :P ،نسبت موفقیت در جامعاۀ
آماری :)1-p( ،نسابت عادم موفقیات در جامعاۀ آمااری :d ،دقات
برآورد و  :Zسطح اطمینان
با استفاده از رابطۀ ()1ا ،حجم نمونه برابر  132نفار باه دسات
آمده است.
در این پژوه برای جمعآوری دادهها از پرسشانامه اساتفاده
شده است.
پرسشنامه شامل سه بخ است:




بخ ا او ش اامل مشخصااات دموگرافیك(جنساایت ،میاازان
تحصیالت و سابقۀ خدمت) است.
بخ دوم پرسشانامۀ ساکوت ساازمانی کارکناان اسات کاه
برگرفته از پرسشنامۀ استاندارد واکوال و بورادوس( )2221می-
باشد .این بخ شامل سه بعد سکوت تدافعی ،مطیاع و ناوع-
دوستانه است که سکوت تدافعی و مطیاع هار کادام دارای 2
سؤا و سکوت نوعدوستانه دارای  1سؤا میباشد .سؤاالت با
مقیاس بسته پاسخ و بر اساس طیی  1درجهای لیکرت اسات
که به صورت درجات کامالً موافق ،موافق ،تا حدودی ،مخاالی
و کامالً مخالی طراحی شده است و نحوۀ امتیازدهی به ترتیب
 2 ،3 ،2 ،1و  1میباشد.

 بخ سوم پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است
که برگرفته از پرسشنامۀ استاندارد پادساکی ،مك کنزی ،پاین
و باچراچ( )1331میباشاد کاه بار اسااس طیای  1درجاهای
لیکرت است که به صورت خیلی زیااد ،زیااد ،متوسا  ،کام و
خیلی کم طراحی شده است .بعد از جمعآوری پرسشنامهها به
هر یك از پاسخها نمرۀ  1تا  1داده شد.
قابلیت اعتماد که وایههایی مانند پایایی  ،ثبات و اعتبار بارای
آن به کار برده مایشاود ،یکای از ویژگای هاای ابازار انادازهگیاری
(پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمونهاای علاوم اجتمااعی) اسات.
پادساکی ،مك کنزی ،پااین و بااچراچ ( )1331پایاایی مؤلفاههاای
پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی را در دامنۀ بین  2/72تاا 2/12
گزارش کرده اند و پایایی پرسشنامۀ سکوت سازمانی کارکناان 2/13
است.

یافتههای پژوهشی
بر اساس نتای توصیفی پژوه  11/7،درصد پاسخ دهندگان را
مردان و  33/3درصد را زنان تشکیل دادهاند .اکثر پاساخ دهنادگان
دارای مدر لیسانس با فراوانی  17/3درصد بودند و بیشترین سابقۀ
خدمت بین  1تا  12سا با فراوانی  12/7درصد میباشد.
با اجرای آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،به بررسی نرما بودن
متغیرها پرداخته شد که نتای آن در جدو ( )1آورده شده است.
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جدول ( :)4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تعیین نرمال
بودن دادهها
نام متغیر

سکوت

میانگین

انحراف معیار

1/3112

2/1121

کولموگروف-

مقدار سطح

اسمیرنوف z

معناداری

1/321

2/211

است و همچنین باا توجاه باه جادو ضاریب همبساتگی برابار باا
 -2/332اساات ،بااه ایاان معنااا کااه بااین سااکوت سااازمانی و رفتااار
شهروندی س ازمانی رابطۀ معکوس وجاود دارد و ایان رابطاه باا 33
درصد اطمینان پذیرفته شده است.

 بین سکوت تدافعی و رفتار شاهروندی ساازمانی رابطاۀ معناادار

وجود دارد.

تدافعی
سکوت

11/312

2/2321

1/313

2/212

مطیع
سکوت

رفتار شهروندی سازمانی(متغیر وابسته)
ضریب همبستگی

نام متغیر
21/131

2/2771

1/322

سکوت تدافعی و رفتار
21/371

2/1313

1/332

2/217

سطح معناداری

پیرسون

2/212

نوعدوستانه
سکوت

جدول ( :)3آزمون همبستگی سکوت تدافعی(متغیر مستقل) و

-2/313

رابطۀ
معنادار

2/222

وجود دارد

شهروندی سازمانی

سازمانی
رفتار

121/13

3/1317

1/213

2/217

بر اسااس آزماون پیرساون میازان ساطح معنااداری  2/222و
میزان ضریب پیرسون  -2/313گزارش شده است ،لذا با  33درصاد
اطمینان ،بین متغیر ساکوت تادافعی و رفتاار شاهروندی ساازمانی
رابطۀ معنادار منفی وجود دارد.

شهروندی
سازمانی

 بین سکوت مطیع و رفتاار شاهروندی ساازمانی رابطاۀ معناادار
وجود دارد.

با توجه به نتای جدو ( ،)1سطح معناداری برای دادهها بیشتر
از مقدار  2/21است ،بنابراین میتاوان گفات کاه کلیاۀ متغیرهاا از
توزیع نرما برخوردار هستند.
نتای فرضیههای تحقیق به صورت زیر میباشد:
 بین سکوت سازمانی و رفتاار شاهروندی ساازمانی کارکناانرابطۀ معنادار وجود دارد.

نام متغیر

جدول ( :)2آزمون همبستگی سکوت سازمانی(متغیر مستقل) و

سکوت مطیع و رفتار

رفتار شهروندی سازمانی(متغیر وابسته)

شهروندی سازمانی

جدول ( :)1آزمون همبستگی سکوت مطیع(متغیر مستقل) و رفتار
شهروندی سازمانی(متغیر وابسته)
ضریب همبستگی

سطح معناداری

پیرسون

نام متغیر

سکوت سازمانی و

ضریب همبستگی

سطح

رابطۀ

پیرسون

معناداری

معنادار

-2/332

2/222

وجود دارد

رفتار شهروندی
سازمانی

همان طور که در جادو ( )2نشاان داده شاده اسات ،ساطح
معناداری محاسبه شده از سطح معناداری استاندارد( )2/21کوچکتر

-2/322

رابطۀ
معنادار

2/222

وجود دارد

بر اسااس آزماون پیرساون میازان ساطح معنااداری  2/222و
میزان ضریب پیرسون  -2/322گزارش شده است ،لذا با  33درصاد
اطمینان ،بین متغیر سکوت مطیع و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ
معنادار منفی وجود دارد.

 بین سکوت نوعدوستانه و رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ معنادار
وجود دارد.
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جدول ( :)0آزمون همبستگی سکوت نوعدوستانه(متغیر مستقل) و
جدول ( :)7آنالیز واریانس

رفتار شهروندی سازمانی(متغیر وابسته)
ضریب

سطد

رابطه

همبستگی

معناداری

معنادار

نام متغیر

مد

توانهای

پیرسون
سکوت نوعدوستانه و

2/222

2/371

آزادی

توان-
های

رگرسیون

11272/3

()F

معناداری

دوم

دوم

وجود دارد

رفتار شهروندی

جمع

درجه

میانگین

واریانس

سطح

3

1232/1

1/223

2/222

سازمانی

براساس آزمون پیرسون میزان سطح معناداری  2/222و میزان
ضریب پیرسون  2/371گزارش شده است ،لذا با  33درصد اطمینان،
بااین متغیاار سااکوت نااوعدوسااتانه و رفتااار شااهروندی سااازمانی
رابطۀمعنادار مثبت وجود دارد.
برای تعیین اثر هرکدام از متغیرهای پی بین(سکوت تادافعی،
مطیع و نوعدو ستانه) بر متغیر مال (رفتاار شاهروندی ساازمانی) از
تحلیل رگرسیون چند گانه با روش  ENTERاستفاده شده است.
برای تعیین شدت رابطۀ متغیرهای (سکوت تادافعی ،مطیاع و
نوع دوستانه) بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی از ماد Summary
رگرسیون بهره میگیریم.

خطا

172/2

111

جمع کل

11322/7

131

واریانس محاسبه شده درجدو فوق برابر با  F=1/223با سطح
معنادار 2/222گویای آن است کاه رگرسایون و رابطاۀ خطای باین
متغیرهای پژوه با 33درصد اطمینان معنادار است.
جدول ( :)1ضرایب
مد

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب
استاندارد
شده

میزان بتا

میزان
انحراف
معیار

میزان
بتا
استاندارد

-11/331

11/273

جدول(Model Summary :)6
میزان R

میزان

ضریب

تعیین شده

ضریب

میزان

تعیین تعدیل

میزان خطای
معیار

3/177

ضریب ثابت

آزمون t

-2/371

سطح
معناداری

2/333

شده
2/373

2/311

2/317

1/1312

خروجی جدو رگرسیون  Model Summaryنشان می دهاد
که سه متغیر(سکوت تدافعی ،مطیع و ناوعدوساتانه)  2/317درصاد
تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.

سکوت نوعدوستانه

2/111

2/123

1/111

3/227

2/222

سکوت مطیع

2/331

2/311

2/227

3/127

2/222

سکوت تدافعی

-2/372

2/112

-2/213

-2/731

2/211
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خروجی جدو ضرایب میزان بتاهای محاسبه شده متغیرهاای
مال و پی بین و میزان  Bبرای محاسبه معادلۀ رگرسیون را نشان
می دهد .لذا برای محاسبۀ معادلۀ رگرسیون با اساتفاده از میازان B
معادلۀ رگرسیون را می توان بدین گونه نوشت:
(سکوت مطیع)(+2/331سکوت نوعدوستانه)Y = -11/331+2/111
(سکوت تدافعی)(+)-2/372

مقدار بتای استاندارد نشان دهنادۀ اهمیات نسابی متغیرهاای
پی بین در پیشگویی متغیر مال است .لاذا متغیار ساکوت ناوع-
دوستانه با  1/111در مقایسه با سکوت تدافعی و مطیع در پیشگویی
رفتار شهروندی سازمانی سهم بیشتری دارد.

نتیجهگیری
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی است .در جهان رقابتی امروز ،تهدیدهای بسیاری
برای سازمانها در محی کسبوکار وجاود دارد .در چناین حاالتی
سازمانها برای موفقیت و تداوم مستمر در کسبوکار و برای رسیدن
به مزیت رقابتی پایدار نیازمند منابع انسانی هستند .سازمانهاا نیااز
به کارکنانی دارند که دارای اعتماد باه نفاس بااالیی باشاند و از باه
اشترا گذاشتن دان  ،افکار و ایدههای خود ترسی نداشته باشاند.
صدا(آوا) یك راه برای به دست آوردن افکار و ایادههاایی اسات کاه
ممکن است به اهداف استراتژیك سازمان کمك ارزشمندی کند.
در مدیریت استراتژیك ،مدیران باید کارکنان را تشویق به بیان
ایدهها ،نظرات و دیدگاههایشان در مسائل ،برای دستیابی به اهاداف
سازمانی کنناد .در ایان زمیناه ساازمان نیااز باه رفتاار شاهروندی
سازمانی کارکنان دارد ،زیارا رفتاار شاهروندی ساازمانی باه بهباود
عملکرد سازمان ،هماهنگی فعالیتهای درون ساازمان و گاروههاای
کاری و فعا کردن سازمان برای انطباق هر چه بیشاتر باا تغییارات
محیطی کمك میکند.
در این مطالعه نتای زیر به دست آمد:
بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ
منفی و معناداری وجود دارد.
بین سکوت تدافعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطاۀ عکاس و
معناداری وجود دارد.
بی ن سکوت مطیع و رفتار شهروندی ساازمانی رابطاۀ عکاس و
معناداری وجود دارد.
بین سکوت نوعدوستانه و رفتار شاهروندی ساازمانی کارکناان
رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
نتای این پژوه با نتای تحقیقات آکارای و آکتاوران()2211
و صوری زهی ،جباری و تربتی( )1332همخوانی دارد.
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الگوي تهيه مقاالت براي نشریه سازمان بسيج علمی پژوهشی و
فناوري استان البرز
نام و نامخانوادگي نويسنده اول ،1نام و نامخانوادگي نويسنده دوم ،2نام و نامخانوادگي نويسنده

سوم3

 1رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر،
آدرس پست الکترونيکي
 2رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي
 3رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي

چكيده
در این مقاله ،شيوه تهيه یك مقاله براي نشریه سازمان بسيج علمی پژوهشی و فناوري استان البرز تشرری مریشرود
روش قالببندي مقاله ،بخشهاي مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها ،به طور كامر مشرخش شرده اسرل كلير سربك
()Styleهاي مورد نياز براي بخشهاي مختلف مقاله ،از جمله عنوانها ،نویسندگان ،چكيده ،متن ،و

از پيش تعریف شدهاند

و تنها كافی اسل سبك مورد نظر را براي بخشی از مقاله انتخاب كنيد نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشرند،
سازمان از پذیرش مقاالتی كه خارج از این چارچوب تهيه شده باشند ،معذور اسل
چكيده مقاله باید در یك یا دو بند تهيه شود و حداكثر شام  044كلمه باشد چكيده باید بطور صری و شفاف موضروع
پژوهش و نتایج آن را مطرح كند؛ یعنی بيان كند چه كاري ،چگونه ،و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاص شده اسرل
در چكيده از ذكر جزیيات كار ،شك ها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع پرهيز كنيد ترجمه انگليسی چكيرده در قالرب فایر
 wordجداگانه ارسال شود

كلمات كليدي
حداكثر  7كلمه بعنوان كلمات كليدي انتخاب شود این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند


 -1مقدمه
اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت نشريه سازمان بسیي علمیي
پژوهشي و فناوری استان البرز را نشان ميدهد .برای نگارش مقاله
از نرمافزار  Microsoft Office Word 2007يا نگارشهای بعدی
آن استفاده كنيد .نکته مهمي كه بايد مورد توجه قیرار گيیرد ايین
است كه تمام سبك ()Styleهای مورد نياز برای كليه قسمتهیای
مقاله در اين سند تعريف شده اند و تنها الزم است سبك مناسب را
برای هر بخش انتخاب كنيد .برای تهيه مقاله به میوارد زيیر توجیه
كنيد:






اندازه صفحات  A4و حاشيههای باال ،پايين ،چپ ،و راست هر
صفحه به ترتيیب برابیر بیا  ،2/5 ،2/5 ،3/5و  2/5سیانتيمتیر
انتخاب شود.
تعداد صفحات مقاله حداقل  6صفحه باشد.
مقاالت بايد به صورت دو ستوني تهيه شود .عرض هر سیتون
برابر  8/2سانتي متر و فاصله بیين دو سیتون  0/6سیانتيمتیر
است.
اندازه و نوع قلمهای پارسي مورد اسیتفاده بیرای هیر يیك از
بخشهای مقاله در جدول ( )1آورده شیده اسیت .بیرای قلیم
التين همواره از  Times New Romanاستفاده كنيد .اندازه
قلم التين يك واحد كمتر از اندازه قلم پارسي در هر موقعيت
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است .بیرای اسیامي متريرهیا میيتیوان از قلیم كی ()Italic
استفاده كرد.
صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد.
در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداری كنيد .همچنين
تمام موارد صفحه اول بايد در همیان صیفحه آمیاده و نوشیته
شوند.
جز در صفحه اول مقاله ،هيچ زيرنويسي 1وجود نیدارد .بایای
آن بايد از آخرنويس 2استفاده كنيد.
4
از شماره گذاری صفحات و بکیاربردن سرصیفحه 3و پاصیفحه
خودداری كنيد.
فراموش نکنيد كه اطالعات بخش مالکيت ( )Propertyسیند
را بطور كامل پر كنيد.
جدول ( : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

18
12
14
13
12
11
10
10
9
11
10
11

بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عناوين بخشهای سطح 1
عناوين بخشهای سطح 2
عناوين بخشهای سطح 3
متن چکيده و كلمات كليدی
زيرنويس و آخرنويس
عناوين شکلها و جدولها
متن شکلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

 -2تقسيمات مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشهای اصیلي باشید :چکيیده ،كلمیات
كليدی ،مقدمه ،مطالب اصلي ،نتياه ،و مراجع .ساير بخشها مثیل
سپاسگزاری ،ضمايم ،و زيرنويسها اختياری است .اين بخشها بايد
در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند ،باز بخش زيرنويسها كه
پس از مراجع آورده ميشود.
شماره گذاری بخشها از مقدمه شروع مي شود .مقدمیه دارای
شماره  1است .آخرين شماره نيز مربوط بیه بخیش نتيایه اسیت.
ساير بخیشهیای قبیل از مقدمیه و پیس از نتيایه ،دارای شیماره
نيستند .هر بخش مي تواند شامل چند زيربخش باشد .زيربخشهیا
نيییز دارای شییماره هسییتند كییه از  1شییروع مییيشییود .هنگییام
شمارهگذاری زيربخشها دقت كنيد كیه شیماره بخیش در سیمت
راست قرار گيرد .مثالً برای شمارهگیذاری زيیربخش  3از بخیش 2
بنويسيد .3-2 :برای نوشتن عنوانِ يك بخش از سیبك Heading
 ،1و اگر بخش دارای شماره نيست از سبك  Heading 0اسیتفاده

كنيد .عنوان زيربخشها (سطح  )2بیا سیبك  Heading 2نوشیته
شوند .بیرای سیطح  3نيیز از سیبك  Heading 3اسیتفاده كنيید.
معموالً نيازی به زيربخشهای سطوح بعدی وجیود نیدارد ،بیا ايین
حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشها را بدون شماره و تنها بصورت
متن پررنگ بنويسيد.
در هر بخش يا زيربخش يك يا چنید بنید (پیاراگراو) وجیود
دارد .دقت شود كه جمالت هر بند زنايروار به هم مربوط باشند و
يك موضوع را دنبال كنند .اولين بند هر بخش يا زيیربخش بیدون
تورفتگي ( )Intendاست .برای نوشتن اولين بند ،از سیبك Text1
استفاده كنيد .ساير بندها دارای تورفتگي به اندازه  0/5سانتيمتیر
است كه برای نوشتن آنها بايد سبك  Textرا انتخاب كنيد .سیعي
كنيد از نوشتن بندهای طیوالني پرهيیز كنيید .يیك بنید حیداكثر
ميتواند  10تا  15سطر را از يك ستون ،به خود اختصاص دهد.

 -1-2ویژگیهاي عنوان و نویسندگان مقاله
عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگيهای كار پژوهشیي را
نشان دهد .عنوان مقاله را در يیك يیا دو سیطر و بیا سیبك Title
بنويسيد .در صورتي كه عنوان مقاله شما دو سیطری اسیت ،دقیت
كنيد كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد.
پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند .در
هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذكر عناويني مثیل اسیتاد ،دكتیر،
مهندس ،و  ...خودداری كنيد .برای نوشتن نام نويسندگان از سبك
 Authorاستفاده كنيد .در صورت تمايل ميتوانيد سِمت يا مرتبیه
علمي هر نويسنده را به شکل زيرنويس تهيه كنيید .همچنیين نیام
دانشگاه يا محل اشترال نويسنده به همراه نشاني ،تلفین تمیاس ،و
آدرس پست الکترونيکي ميتوانند ذكر شوند.

 -2-2ویژگیهاي چكيده و كلمات كليدي
چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتاي كار پژوهشیي انایام
شده را بيان كند .در چکيده تنها بايد به اصل موضوع مقالیه توجیه
شود و در آن از ذكر جزييات كار ،شکلها ،جدولها ،فرمیولهیا ،و
مراجع خودداری شود .چکيده را حداكثر در  200كلمه و در يك يا
دو بنیید (پییاراگراو) تهيییه كنيیید .عنییوان چکيییده بايیید بییا سییبك
 Heading 0نوشیته شیود .بیرای نوشیتن میتن چکيیده از سیبك
 Abstractاستفاده كنيد .در صیورتي كیه چکيیده دارای بنید دوم
است ،آن را با سبك  Abstract2بنويسيد.
برای هر مقاله حداكثر  10كلمه كليدی انتخاب كنيد ،و آنهیا
را با ويرگول از هم جدا كنيد .اين كلمات بايد موضیوعات اصیلي و
فرعي مقاله را دسیتهبنیدی كننید .كلمیات كليیدی را بیه ترتيیب
وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني كلماتي كه مرتبطتر هستند،
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اول نوشته شوند .اگر از مختصر نويسي در چکيده يا كلمات كليدی
استفاده شده است ،بايد شکل كامل آن در داخل يك جفت هاللين
(پرانتز) آورده شود.

 -3-2ویژگیهاي مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا بايد كليیات موضیوع پیژوهش عنیوان شیود.
سییپس تاريخچییهای از كارهییای مشییابه اناییام شییده بییه همییراه
ويژگيهای هر يك بيان شود .در ادامیه مقدمیهای از تیالش انایام
گرفته در مقاله برای حل كاستيهای موجود ذكر شود.
مقدمه دارای شماره  1اسیت و از ابتیدای صیفحه دوم شیروع
ميشود .برای نوشتن عنوانِ بخیش مقدمیه از سیبك Heading 1
استفاده كنيد.

 -0-2ویژگیهاي مطالب اصلی
پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته
شود .اين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز ،طیرح
مسأله ،و راه حل پيشنهادی باشند .در نوشتن مطالب اصیلي مقالیه
دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداختیه شیود تیا ذهین
خواننده از انحراو به سمت مطالب جانبي مصون بماند .همچنیين
سعي شود مطالب اصلي مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنايروار به
هم مربوط باشند.
بخشهای مطالب اصلي مقاله از شیماره  2شیروع میيشیوند.
بخشهای بعدی نيز به ترتيب شمارهگذاری ميشوند .برای نوشتن
عنوان بخشهای اصلي از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -5-2ویژگیهاي نتيجه
در بخش نتياه ،نکات مهم اناام شده در كار بصورت خالصه مرور
و نتاي به دست آمده توضيح داده شوند .همچنين در ايین بخیش
بايد سهم علمي مقاله ( )Contributionبصورت واضح بيیان شیود.
هرگز عين مطالب چکيده را در ايین بخیش تکیرار نکنيید .نتيایه
مي تواند به كاربردهای پژوهش اناام شده اشاره كند؛ نکات مبهم و
قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را بیه
زمينههای ديگر پيشنهاد دهد .برای نوشتن عنوانِ بخش چکيده از
سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -6-2ویژگیهاي مراجع
بخش مراجع در انتهای مقالیه قیرار میيگيیرد و عنیوان آن دارای
شماره نيست .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و بعید مراجیع
انگليسي را ذكر كنيد .ترتيب نوشتن مراجع نيز بر اين اساس باشد:
( )1كتابها )2( ،پاياننامهها و طیرحهیای پژوهشیي )3( ،مقیاالت

مندرج در ماالت و كنفرانسهای علمي معتبر ،و ( )4ساير مقاالت
و منابع اينترنتي .تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجیاع
واقع شده باشند.
عنوان بخشِ مراجع را با سبك  Heading 0بنويسیيد .بیرای
نوشتن مراجع به زبان پارسي از سبك  REFو برای مراجع به زبان
انگليسییي از سییبك  EN_REFاسییتفاده كنيیید .عنییوان كتییاب،
پايان نامه ،يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد .بیرای
عناوين مراجع انگليسي نيز از قلم ك ( )Italicاستفاده كنيد .نحوه
نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.
برای ارجاع به يك مرجیع تنهیا از شیماره آن در داخیل يیك
جفییت قییالب اسییتفاده كنيیید ] .[1مراجییع انگليسییي را بییا شییماره
انگليسي ارجاع دهيد ] .[6نيازی به ذكیر كلمیه «مرجیع» نيسیت،
مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود« :مرجع ] .»... [1بیرای
ارجاع به چند مرجع از ويرگول اسیتفاده كنيید ] .[1,2اگیر تعیداد
مراجع زياد است از خط تيره استفاده كنيد ] .[1-5مراجعي كه در
انتهای جمله ميآيند قبل از نقطه قرار ميگيرند.

 -3قواعد نوشتاري
شيوايي و رسايي نوشتار در گرو سادهنويسي است .تیالش شیود در
متن مقاله از جمالت رسا ،گويا ،و كوتاه استفاده شیود و از نوشیتن
جمالت تودرتو پرهيز شود .به اين جمله دقت كنيد« :آهنگیي كیه
شما از فروشگاه  iTuneدريافت ميكنيد توسط قالیب  DRMاپیل
كه يك قالب فايل  AACانحصاری و محافظت شده است كیه اپیل
ماوز استفاده از آن را به هيچ كس نميدهد ،محافظت ميشیود».
اين جمله در واقع از سبك نگارش زبان انگليسي پيروی ميكنید و
به هيچ وجه برای جمالت پارسي مناسب نيست .به راحتي ميتوان
اين جمله را به اين صورت بازنويسیي كیرد« :آهنگیي كیه شیما از
فروشییگاه  iTuneدريافییت مییيكنيیید توسییط قالییب  DRMاپییل
محافظت مي شود .اين قالیب يیك قالیب فايیل  AACانحصیاری و
محافظت شده است ،و اپل ماوز اسیتفاده از آن را بیه هیيچ كیس
نميدهد».
جداسازی اجزای مختلف يك جمله نيز نقش زيیادی در فهیم
آسان آن دارد .ويرگول ميتواند اجزای يك جمله را در جیايي كیه
نياز به مکث هست ،ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول برای
جداسازی دوجمله كه با هم ارتباط معنیايي دارنید ،بکیار میيرود.
نقطه نيز برای جدا كردن جمالت میورد اسیتفاده قیرار میيگيیرد.
دركاربرد هاللين (پرانتز) بايد توجه شود كه عبارت داخل آن برای
توضيحي است كه از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذو
خللي به آن وارد نميشود .در مقابل ،گيومه برای برجسیته كیردن
جزيي از جمله بکار ميرود.
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تییا جییای ممکیین از بکییار بییردن كلمییاتي مثییل «مییيباشیید»،
«گرديد» ،و «بوده باشد» پرهيز شود .به جای آنها اغلب ميتوان از
كلمات ساده و روان مثل «است» و «شد» استفاده كرد .بکیارگيری
كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده شدن جمله و دشوار
شدن فهم آن ميشود.
نشانه مفعول (حرو «را») بايد بالفاصله پیس از مفعیول قیرار
گيرد .به اين جمله دقت كنيد« :ايین شیکل تنظيمیات الزم بیرای
صفحهبندی را نشان ميدهد» .بهتر است اين جمله را بصورت زيیر
بازنويسي كنيم« :اين شکل تنظيمیات الزم را بیرای صیفحهبنیدی
نشان ميدهد».
برای كلمات فني تا حد امکان از معادلهای پارسیي اسیتفاده
شود .بدون ترديد كلمه «پردازش» زيباتر از «پروسس» است ،و يیا
كلمه «ريزپردازنده» از «ميکروپروسسور» مناسبتر است .در چنين
مواقعي اگر احتمال مي دهيد خواننده با معادل پارسي آشنا نيست،
از آخرنويس برای نوشتن معادل انگليسي استفاده كنيد .اين كار را
در اولين كاربرد معادلهای پارسي اناام دهيد.
تا حد امکان از كلمات انگليسي در جمیالت اسیتفاده نکنيید.
مثالٌ باای نوشتن  Microsoftميتوانيد بنويسيد« :ميکروسافت».
اگر ناچار شديد در يك جمله از كلمات انگليسیي اسیتفاده كنيید،
حتماً فاصله كافي بين آنها و كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 -1-3عالملگذاري
برای خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمتگذاری
متن مقاله بدرستي اناام شود .دقت كنيد تمام عالمتهیايي مثیل
نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه
قبل از خود چسبيده باشند ،و از كلمه بعدی تنهیا بیه انیدازه يیك
فضای خالي فاصله داشته باشند .عالمت خط تيره بايید بیه انیدازه
يك فضای خالي از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر
اين كه كلمه قبلي يا بعدی يك عدد باشد ،كه در اين صورت بايید
به آن بچسبد .بين كلماتي كه جدا هستند بايد يیك فضیای خیالي
فاصله باشد.

 -2-3امال
درستي نوشتار بر پاية امالی زبان پارسیي ضیروری اسیت .در ايین
بخش برخي از موارد اشتباه متداول را يادآوری ميكنيم .ميتوانيد
اطالعات دقيقتر را با مراجعه به كتیابهیای نوشیته شیده در ايین
زمينه پيدا كنيد.
در افعال حال و گذشته استمراری بايد دقت شود كه «مي» از جزء
بعدی فعل جدا نماند .برای اين منظور از «فاصله متصل» اسیتفاده
كنيد .برای نوشتن فاصله متصل از «كليد  »Ctrlبه همراه «كليد -

» استفاده كنيد .همچنين دقت كنيد كه جزء «مي» و جزء بعیدی
فعل را بصورت يکپارچه ننويسيد .بنابراين «مي شود» و «ميشیود»
اشتباه ،و درست آن «ميشود» است.
در مورد «ها»ی جمع نيز دقت كنيد كه از كلمه جمع بسیته
شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هاايي مثل «آنها» .برای
جدانويسي نيز از فاصله متصل استفاده كنيد .مثالٌ «پردازنده ها» را
بصورت «پردازندهها» بنويسيد.
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه
است .بنابراين «پيشینهادات» و «اسیاتيد» اشیتباه و درسیت آنهیا
«پيشنهادها» و «استادان» است.
بهتر است همواره حرو اضافه «به» از كلمه بعدی خیود جیدا
نوشته شود ،مگر آن كه اين حرو جزء يك فعل يا صیفت يیا قيید
باشد؛ مانند« :بکار بستن»« ،باا» و «بندرت».
در مورد كلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد كه پیرداختن
به آنها دراين مقاله نميگناد ،اما بیرای نمونیه بیه امیالی كلمیات
«مسأله»« ،منشأ»« ،رئيس» ،و «مسؤول» دقیت كنيید .همچنیين،
همزه در انتهای كلماتي كه به الف ختم ميشوند ،نوشته نميشیود
و درصورت اضافه شدن به كلمه بعدی ،از «ی» استفاده میيشیود:
«اجرا شده» ،و «اجرای برنامه».

 -0شك ها و جدولها
شکلها و جدولها بايد دارای عنوان باشند .عنوان شکلها در زيیر
شکل و عنوان جدولها در باالی جدول قرار ميگيرند .در صیورتي
كه از شکلها يا جدولهای ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً
شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول ذكر كنيد.
بییرای نوشییتن عنییوان شییکل يییا جییدول از سییبك Figure
 Captionاستفاده كنيد .برای نوشتن میتن داخیل شیکلهیا و يیا
جدولها نيز از سبك  Figure Textاستفاده كنيید .هیر شیکل يیا
جدول بايد دارای يك شماره باشد كه برای هیر كیدام از  1شیروع
مي شود .شماره شکل يا جیدول را در داخیل يیك جفیت هاللیين
بنويسيد .در هنگام ارجاع به شکل يا جدول از شیماره آن اسیتفاده
كنيد و از بکار بردن عباراتي همچون «شیکل زيیر» پرهيیز كنيید.
تمام جدولها و شکل ها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرنید .يیك
جدول يا شکل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.
شکلها و جدولها بايد در وسط ستون ها قیرار گيرنید .بهتیر
است شکل ها در يك خط جداگانه با حالت وسطچين درج شوند و
ويژگیي طیرحبنیدی ( )Layoutآنهیا بصیورت In line with text
انتخاب شود .شکل ( )1نمونه ای از چنين تنظيمي اسیت .چنانچیه
شکل يا جدولي در يك ستون جا نشد ،ميتوان آن را بصورت تیك
ستوني رسم كرد ،مشروط بر اين كه شکل يیا جیدول در ابتیدا يیا
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انتهای صفحه و يا در انتهای مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار
گيرد .ميتوان همه شکلها را در يك جا و قبل از مراجع نيیز درج
كرد.
CIM

درصورتي كه يك رابطه رياضي طیوالني بیود و دريیك سیطر
جا نشد ،ميتوان آن را در دو يا چند سطر نوشیت .در ايین حالیت
بايد سطرهای دوم بیه بعید بیا تیورفتگي شیروع شیوند .همچنیين
مي توان شماره آن را نيز در يك سطر مستقل نوشت .فرمول ( )2را
ببينيد.
]) F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0

CIM to PIM mapping
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يك فرمول يا عبارت رياضي حتماٌ بايید بعید از ارجیاع آن در
متن ظاهر شود .الگوريتم های مقاله را نيز همانند عبیارات رياضیي
شمارهگذاری كنيد و به آنها ارجاع دهيد.

PIM to PSM mapping

 -6نتيجه

PSM

PSM to code mapping

Code

شك ( : )1فرایند توسعه در [6] MDA

 -5فرمولها و عبارات ریاضی
بییرای نوشییتن فرمییولهییا و عبییارات رياضییي بهتییر اسییت از ابییزار
 Equation Editorاستفاده شود .برای هر فرمول بايد يك شیماره
در نظر گرفته شود .اين شماره را در داخیل يیك جفیت هاللیين و
بصورت راستچين قرار دهيد .تمام متريرها ،پارامترها ،و نمادهیای
يك عبارت رياضي بايید توضیيح داده شیوند .اگیر قبیل از نوشیتن
فرمول اين كار اناام نشده است ،بايد بالفاصله پس از فرمیول ايین
توضيحات بيان شوند .مانند:
()1

r2

 X x   1  0x fˆ  d

كه درآن ˆ fچگالي تخميني و   Xتابع توزيع امکیان اسیت.
اگر تعداد متريرها و پارامترها برای تعريف در ادامة متن زياد است،
از فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرسیت در
زير رابطه تعريف شود.
برای نوشتن روابط رياضیي میيتیوان بیدون بکیارگيری ابیزار
 ،Equation Editorاز باالنويسي ،5زير نويسي ،6و نمادهای يونیاني
بهره گرفت .ايین روش بيشیتر بیرای ارجیاع بیه متريرهیا در میتن
مناسب است .مثالٌ ما تابع توزيع امکان را در متن توضيحي فرمیول
( )1با اين شيوه نوشتيم .ايین روش موجیب میيشیود كیه فاصیله
سییطرها بیه دليییل اسییتفاده از ابییزار فرمییولنويسیي زيییاد نشییود و
تنظيمات صفحه بهم نريزد.

در اين مقاله ،مشخصات يك مقاله قابل چیا در نشیريه سیازمان
بسي علمي پژوهشي و فناوری استان البیرز بيیان شید .مهمتیرين
مشخصات عبارتند از :ابعاد و حاشيههای صفحه ،نحوه آماده كیردن
صفحه اول ،بخشهای اصلي مقاله ،نحوه شمارهگذاریها ،شکلهیا،
جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله.
نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تمام موارد ذكر شده را
دقيقاٌ رعايت كنند ،و از همين سند بعنیوان الگیوی نگیارش مقالیه
خود استفاده كنند.

سپاسگزاري
بخش سپاسگزاری در صورت نياز بصورت كوتاه و در يك بند آماده
شود .بخش سپاسگزاری دارای شماره نيست بنیابراين عنیوان ايین
بخش را با سبك  Heading 0بنويسيد .نويسندگان ايین مقالیه از
همفکری تمام اعضای كميته علمي سازمان بسي علمي پژوهشي و
فناوری استان البرز كمال سپاسگزاری را دارند.

ضمایم
بخش ضمايم يك بخیش اختيیاری اسیت و دارای شیماره نيسیت.
عنوان آن را با سبك  Heading 0بنويسيد .موضیوعات میرتبط بیا
مقاله كه در يکي از گروه های زير قرار گيرند ،ميتواننید در بخیش
ضمايم آورده شوند.
 اثبات رياضي فرمولها يا الگوريتمها
 دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه موردی
 نتاي كار ديگر محققان و دادههای مربوط به مقايسه آنها
 ساير موضوعات مرتبط كه جزء بخشهای اصلي مقاله نباشند.
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فرم همکاری با نشریه
شما میتوانید در بخش های گوناگونی نظیر ارسال اخبار علمی ،ارسال عکس ،ارسال مقاالت ،طراحی گرافیک و ...با این نشریه
همکاری داشته باشید.
جهت همکاری با نشریه فرم زیر را تکمیل و در بخش توضیحات نحوه و نوع همکاری خود را بیان نمایید و پس از تکمیل برای
ما به آدرس روابط عمومی سازمان بسیج علمی  ،پژوهشی و فناوری استان البرز ارسال و یا اطالعات زیر را با عنوان همکاری با
نشریه به ایمیل  Alborz.basijelmi@chmail.irارسال نمایید.
فرم همکاری با نشریه داخلی سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری استان البرز
نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره تلفن :

تلفن همراه :

رشته و مقطع تحصیلی :

ایمیل :

شماره ملی :

نوع همکاری :

توضیحات :

* در صورت لزوم عکس ،مقاله ،اخبار و  ...پیوست شود.
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سازمان بسیج علمی،ژپوهشی و فناوری استان البرز رد یک ن گاه
الف -علمی ،پژوهشی و فناوری
هدف :شناخت ،جذب ،حمایت و هدایت استعدادهای برتر علمی ،پژوهشی و فناوری
ردیف عنوان

هدف

شرح

 )1ک مک به رشییید علمی مراک
تحقی قاتی و کا مل کردن چر خه
علم ،فناوری ،صنعت و تجارت.
 )2کارآفرینی
 )3اشتغال زایی
 )4تولید ثروت

شامل علوم مهندسی و پایه :مکانیک ،برق و رباتیک،

1

راه ا ندازی خا نه نخب گان
علمی بسییییج و تشیییکیل
کارگروه های تخصییصییی و
کاربردی در رشییی ته های
مختلف.

2

راه ا ندازی مراک رشیییید ،ج هت هدایت و ح مایت مادی و فردیس -ساوجبالغ
معنوی از مخترعان و پژوه شگران
خالقیت و نوآوری.
به منظور تولید محصییول اولیه از
ایده آنان.

3

راه اندازی رده های اجرایی جهت گسیییتر مباحث علمی و در شهرهای کرج ،ساوجبالغ ،نظرآباد ،طالقان ،فردیس،
مهرشهر ،محمدشهر  ،اشتهارد.
در نوا حی و حوزههییا و پژوهشی در استان.
پایگاه ها جهت گسیییتر
مباحث علمی و پژوهشی.

4

اجرای بر نا مه های مختلف هدایت جامعه به سمت خودباوری  )1چاپ مقاالت در نشریه علمی
و بییالنییدگی علمی و همچنین  )2نشستهای علمی
علمی.
 )3کارگاههای توانمندسازی تخصصی و تکمیلی
استقالل همه جانبه اقتصادی.
 )4جشنوارههای تقدیر از مخترعان و مبتکران
 )5بازدیدهای علمی
 )6حمایت از طرحها و پایان نامههای علمی
 )7برگ اری همایشهای علمی

انرژی های نو ،کشیییاورزی ،صییینعت و معدن ،دفاعی،
ریاضییی ،عمران ،معماری و شییهرسییازی ،کامریوتر ،نانو،
مهندسی مواد و مهندسی هستهای.
علوم ان سانی :اقت صاد ،روان شنا سی ،مدیریت ،حقوق،
علوم سیاسی و اجتماعی.

ب -پژوهشکده مطالعات و تحقیقات
ردیف

عنوان

شرح

1

تشکیل شورای پژوهشی

جهت بررسی پژوهشهای مطالعاتی و تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز استان

2

تشکیل شبکههای پرسشگران آموز

3

انجام پروژههای مطالعاتی و تحقیقاتی

دیده

جهت انجام عملیات اجرایی پرسشگری هر یک از پروژه های مطالعاتی
متناسب با نیاز استان
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شورای نویسندگان

E_Mail

آاقی دکتر سید یوسف موالییاندبیل

Seyedtaha.alborz@chmail.ir

آاقی دکتراحمد ثمریها

a_samariha@yahoo.com

خانم دکتر مریم صفدری

safdari_m2013@yahoo.com

آاقی دکتر روحاهلل قبادی

r.ghobadi60@yahoo.com

آاقی دکتراحمد رضا ربدبار

bordbar.ar@gmail.com

آاقی دکتر یاسر علیلو

yasseralilou@yahoo.com

آاقی دکترمحمدرضا بلیاد

Beliad_m@yahoo.com

خانم دکتر سمیه علیپور

Shahrsazi.s@gmail.com

آاقی دکتر سعید اهشمی

Hashemi 1365@yahoo.com

آاقی دکترامیر عسگری

Asgari.amir89@gmail.com

جناب آاقی مرتضی آلیانی

Morteza.aliani@chmail.ir

آاقی مهندس سینا نصیری

Snsina31@gmail.com

آاقی مهندس علیارباهیمی

Aliebrahimi6990@gmail.com

آاقی مهندس آرشام علیزاده بافتانی

arshamalizadeh4949@gmail.com

آاقی مهندس علیرضا محمدی فروزان

forouzan@email.com

آاقی مهندسایمان ربیعیان

Imanrabeiyan@gmail.com

آاقی مهندس محمد جواد داودی متین

Javad_jdm1369@yahoo.com

آاقی مهندس رامین گل محمدی

Ramingolmohamadi@yahoo.com

آاقی مهندس مسعود یکه خانی
آاقی مهندس مجتبی آزاد فالح

Azadfallah.mojtaba@gmail.com

آاقی مهندس مهرادامین زاده

mehrad.aminzade@yahoo.com

جناب آاقی م صطفی ربجی آلیانی

Alyanimostafa@gmail.com

آاقی مهندس مجید راحمی

majidrahemi747@yahoo.com

yekekhani@yahoo.com
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آاقی مهندس شروین سوری

souri@pha.co.ir

جناب آاقی محمد نقی زارع کار

mohammad.tz@chmail.ir

جناب آاقیاحسان خورشیدی

en.khorshidi@gmail.com

سرکار خانمزرها زارغی

biozaghari@yahoo.com

سرکار خانمالهام زمانی

Emzamani@yahoo.com

جناب آاقی جواد خوانی

javadkhanilaw@yahoo.com

مسئولین معاونتاهیعلمی نواحی مقاومت

E_Mail

دکتراحمد رضاربدبار

Bordbar.ar@gmail.com

مهندس محمد روشندل

Chem.manager2014@gmail.com

مهندس م صطفی شاه بیگ

Mostafa.shahbeig@gmail.com

مهندس سید مقدا د موسوی

moosavimeghdad@shmail.ir

مهندس عبدا هل فرخی

Baran_1472@yahoo.com

مهندس حسینافتخاری
جناب آاقی محمودانصاری

Mahmoodansari135959@gmail.com

جناب آاقی محمد نقی زارع کار

Mohammad.Tz@chmail.ir

مسئولین مراکز رشد و خالقیتاهی فکری

E_Mail

مهندس محمد جواد روستا پیشه
مهندسامیر حسین دهدستی

H.eftekhary@yahoo.com

iri.faater@chmail.ir
adehdastiamir@yahoo.com
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050-55733970

سایت سازمان:

http://alborz.basijelmi.ir/

تلفکس050-55733376 :

ایمیل سازمان:

alborz.basijelmi@chmail.ir

تلفن:
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