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مقاله

آیا می دانید!
آیا می دانید، کسی که سکوت شما را درک نمی کند نمی تواند گفته های شما را هم درک کند.

آیا می دانید، شخص ضعیف تند صحبت  می کند و حرکات سریعی دارد و قدرتمند آهسته حرکت 
می کند و آهسته می گوید.

و  عاقالنه  و  منّظم  صادقانه،  قادرند  کمی  افراد  اّما   ، کند  صحبت  تواند  می  کس  هر  دانید،  می  آیا 
قدرتمند صحبت کنند. فته
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 اســماعیل جانجانی فرزند احمد صادره از تویسرکان ، شهر زیبای فرسفج دادخواه
، متولد 1365/03/14 دارای مدرک تحصیلی کارشناســی ارشد فقه و حقوق 
اسالمی از دانشــگاه اراک . ایشان دست توانایی در نویسندگی دارد تا جایی 
که در دوران تحصیالت متوسطه چندین بار به عنوان جوان برگزیده خوارزمی 
انتخاب گردید و مطالب بســیار ارزشــمندی را از خود ارائه نموده است از 
مهمترین تألیفات ایشان اجتهاد ، گفته های نا گفته جلد )1 ، 2 ، 3 ( ، تفسیر 
جدیدقرآن کریم و ... می باشــد . اســماعیل جانجانی در رشته های ورزش 
رزمی دارای درجات معتبر فدراسیون است و  تا جایی که دارای چندین مقام 

قهرمانی کشوری و داور بین المللی و مربی بین المللی می باشد. 
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       دکتر ذبیح مطهری خواه/ عضو  هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

       دکتر علی حسین احتشامی/ عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

       حجٌه االسالم والمسلمین علی کاروند/ رئیس تبلیغات اسالمی شهرستان تویسرکان

       دکتر رضا تقوایی/  عضو  هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

       حجٌه االسالم والمسلمین شیخ محمد محدثی/ امام جمعه سلفچگان

با تـشکر:

گرافیک و صنعت چاپ؛ ارتباط تنگاتنگ

با قدمت 6000ساله 

تویسرکان و جاذبه گردشگری چهار سال قبل از میالد مسیح

نقش نهاد های علمی و فرهنگی در پیشرفت اسالمی

گرافیک  نوین

شباهت و تمایز گرافیک و نقاشی

شاخص تمدن ساز
آثار نیکویی

پیشینه گرافیک

فصل نامه اجتماعی/ فرهنگی سال اول/ شماره اول/ پاییز97دادخواه
قیمت 12000 تومان/شمارگان 1000 نسخه

مقاله

آیا می دانید!
آیا می دانید، کسی که سکوت شما را درک نمی کند نمی تواند گفته های شما را هم درک کند.

آیا می دانید، شخص ضعیف تند صحبت  می کند و حرکات سریعی دارد و قدرتمند آهسته حرکت 
می کند و آهسته می گوید.

و  عاقالنه  و  منّظم  صادقانه،  قادرند  کمی  افراد  اّما   ، کند  صحبت  تواند  می  کس  هر  دانید،  می  آیا 
قدرتمند صحبت کنند. فته

ا گ
ی ن

 ها
فته

گ
نی

جا
جان

ل 
اعی

سم
ا

دادخواه



ترس از حضور در فضایی که پر از پارتی ها ... جوانان را از این عرصه دور نگه می دارد

روزمره گی ، عادت، گذران وقت و دنیای پر هیجان و هیاهوی نت و فضای مجازی ما را  از عادت زیبای مطالعه دور ساخته است.
بیکاری و هجوم تفکران هراس انگیز از آینده در قشــر تحصیل کرده ، این روزها چنان فکر و زندگی جوانان را پر کرده که حتی فرصت تفکر 

درخصوص مشارکت و حضور در عرصه فرهنگی اجتماعی جامعه را از ایشان سلب نموده.
ترس از حضور در فضایی که پر از پارتی ها و آشنایی ها و ... است ، جوانان را از این عرصه دور نگه می دارد.

با توکل بر خدا و استعانت از امام عصر )عج( بر آن شدیم تا جمعی از جوانان با استعداد ، تحصیل کرده و جویای فعالیت فرهنگی اجتماعی 
را گرد هم جمع کرده و دست به کاری اجتماعی بزنیم.

ضمن تشکر از مدیر مسئول فصل نامه جناب آقای جانجانی که این فرصت را برای من و ایشان در اختیار گذاشتند، به اطالع می رسانیم که 
اولین فصل نامه دادخواه را ، هرچند با نقیصه های فراوان، اما با شــادمانی از حضور در عرصه فعالیت های اجتماعی ادبی فرهنگی کشور به 

چاپ رسانده و در اختیار دوست داران مقاله های اینچنینی می گذاریم.
 در وجود همه ما انســانها نیروها، استعدادها و تواناییهای شــگفتانگیزی وجود دارد که اکثر آنها پنهانی بوده و بسیاری از ما از وجود آنها 
بیخبریم. این مهارتها و قابلیتهای خارقالعاده زمانی خود را آشکار میکنند که ما تحتفشار قرار بگیریم؛ به عبارتی تنها در فشارهای سخت و 

دشوار است که زغال وجود ما الماس بیرون میدهد و از دل مشکالت و دشواریها، خالقیت و ابتکار و نوآوری رخ مینماید.

باید ترسید از اجتماهی که نه سواد حرف زدن دارند نه شعور ساکت ماندن...

خداوند متعال را بســیار سپاسگزارم که پس از چندین سال توفیق انتشار نشریه علمی فرهنگی بنام دادخواه را در سراسر کشور پیدا کردم 
تا بتوانم در مســیری قدم بگذارم که سالهای سال در آرزویش بودم و بدون واسطه حرف های ناگفته دل خودم و مردم را هر چند کوچک اما 

باز گو کنم و التیامی باشم بر زخم های ایجاد شده از برخی نا عدالتی ها و نا برابری های اجتماعی .
تمام سعی و تالش خود را خواهم نمود تا بتوانم قدم هایم را استوار تر و قوی تر از هر زمانی بردارم و در جهت تعالی و فرهنگ ایرانی اسالمی 
کوشا و ذره ای از ارزش های انسانی غافل نشوم و هر آنچه را که الیق انسان و سیرت پاک اوست را بیان نمایم و از انسان هایی سخن بیاورم 
که شالوده ی وجود آن ها  تمامًا پاکی ، صداقت و جوانمردی است )چاپ اولین نشریه دادخواه مصادف است با رحلت پدرم احمد جانجانی  که 
سالهای سال آرزوی پیشرفت و به اوج رسیدن مرا در سر می پروراند( . یادم هست که همیشه نقل قولش از موالی متقیان علی ابن ابیطاالب 

)ع( بود و تا دم مرگ هرگز خدای  خود و ائمه معصوم را از یاد نبرد . آری گویی از پاک ترین پاکها بود .
این مجلــه را هدیه می کنم به روح پرفتوح پدرم ) احمد جانجانی ( و پدر بزرگم ) احمد میرزا ( که در زمان خود از بزرگترین عابدان و زاهدان 

تاریخ بودند و امیدوارم آنها  نیز راضی و خشنود باشند از مسیری که من درپیش گرفته ام . 
هر پایانی را آغازی است و بیداری آغازی است بر سکوتی سخت در فصل سرد ،

باید مانند دریا عظیم بود تا نشنیده گرفت ، ندیده گرفت قصور قطره ای را به دریای بزرگ نسبت دادن ، 
باید ترســید از اجتماعی که نه سواد حرف زدن دارن نه شــعور ساکت ماندن بایک نگاه قضاوتت می کنند و با حرکتی صدور حکم و هرکس 

صدای بلند تری داشت مطلقًا حق با اوست ، هرچه بگویند. 
مسئول مدیر  سخن 

دبیر سر  سخن 
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نوشــته و تصویر است که توسط گرافیست  
انجام می گیرد. در واقع گرافیک، هنر انتقال 
دادن یک پیام از طریق تصویر به مخاطب 
است و یک گرافیست کسی است که پیامی 
را از طریق تصویر بــه مخاطب انتقال می 
دهد. . طبق این تعریف، شاید مناسب ترین 
واژه که مفهوم گســترده تری از گرافیک را 
در برگیرد واژه »ارتباط تصویری« باشد که 
برگرفته از ماهیت این هنر اســت. امروزه 
گرافیک، در تمامی ابعاد زندگی بشــر نفوذ 
کرده و انسان را با خود همسو و همراه می 
کند. تیزرهای تبلیغاتی، پوســترها، صفحه 
آرایی مجالت و کتــاب ها، همه و همه در 
سیطره گرافیک قرار دارند. در دنیای امروز 
با وجود زبان های مختلف در سراسر دنیا، 
رساندن یک پیام به مخاطب عام کار آسانی 
نیست و زیبایی هنر گرافیک در اینجا نمود 
پیدا می کند که با زبان تصویر و به شکلی 
قابــل فهم برای همــگان، پیامی را منتقل 

کند.

هنر طراحی گرافیک  یا ارتباط تصویری ریشه هایی عمیق در گذشته دارد. تالش انسان های نخستین برای برقراری ارتباط از طریق 
تصویر به ماهیت طراحی گرافیک بسیار نزدیک است. از دیرباز و از دوران غارنشینی، ذوق هنری یا اقتضای نیاز بشر باعث خلق تصاویری 
بر دیواره های غارها شــد که این را می توان ســرآغاز هنر گرافیک دانست، هنری که همواره جایگاه ویژه ای در زندگی بشر داشته و دارد. 
با گذر زمان، گرافیک از دیواره های غارها به ســنگ ها، لوح ها و ظروف کشــیده شد تا امروز که گرافیک ایفاگر نقش اصلی در طراحی 
نماد  های تبلیغاتی و تجاری و جذب مخاطب در رســانه های جمعی اســت. هرچند صاحبنظران  گرافیک را انشعاب گرفته از نقاشی 
می دانند و البته این حرف گزافی نیست چرا که هنر گرافیک و نقاشی دارای ریشه ای مشترک هستند، لیکن امروز دیگر نباید آن را با 

چکیده

   گرافیک، هنر، هنر گرافیک، نقاشی، صنعت چاپ، چاپ

رسالت اصلی گرافیک، ارتباط و القای پیام به مخاطب است

نقاشی یکی دانست، چرا که گرافیک، پس 
از انقالب صنعتی و ورود صنعت چاپ، خود 
دارای هویت و رســالت منحصر بفردی شد 

که کمتر در نقاشی یافت می شود.
در تفــاوت گرافیک و نقاشــی باید بیان 
کرد که نقاشــی در واقــع تقلید طبیعت 
اســت اما گرافیک در اصــل ایده و ترکیب 
بندی است، طرحی کلی و بنیانی از یک اثر 

هنری بدون پرداخت به جزئیات آن. 
دوران حیات گرافیــک دارای یک نقطه 
عطف بوده کــه آن پیدایش صنعت چاپ 
اســت. با ظهور صنعت چاپ و باز شــدن 
بستری جدید در عرصه نقش و تصویر، هنر 
گرافیک وارد بعد جدیــدی از حیات خود 
گردیــد. گرافیک نوین که پــس از اختراع 
صنعت چاپ پدیدار گشت، به لحاظ بصری 

تحولی عظیم در زیبایی شناختی آثار هنری و تبلیغاتی ایجاد کرد. حال ما با این پرسش 
رو به رو هســتیم که در کنار خدماتی که صنعت چاپ به هنر گرافیک کرده اســت، آیا 
ماهیت ماشــینی ایــن صنعت، تاثیری بر ماهیت هنری گرافیک گذاشــته و یا این هنر، 
اصالت خود را حفظ نموده اســت؟ در این مقاله ســعی داریم ضمن شناساندن بهتر هنر 

گرافیک و بیان ارتباط تنگاتنگ هنر گرافیک و صنعت چاپ، به این سوال پاسخ دهیم.

 

پیام  القای  گرافیک،  رســالت  مهمترین 
بــه مخاطب اســت و این امر بــا خالقیت 
بود،  پذیــر خواهــد  امــکان  گرافیســت 
گرافیست باید با هنر خود، تصاویر و حروف 
را به سخن درآورد و چنان جانی به آن¬ها 
بدهد که پیام و مفهــوم اثر را بدون اینکه 

مخاطب به زحمــت بیفتد، به او القا کند. . 
آدریانو  نقاش ایتالیایی می گوید: گرافیک 
کار مشــکلی اســت چون با یک نقطه و یا 
یــک خط باید به اندازه یک کتاب ســخن 
گفت و البته همــه ی راز زیبایی گرافیک 
نیــز در همین نکته نهفته اســت. بنابراین 
گرافیــک زمانی معنا می یابد که در انتقال 

پیام هاي بســیار کوتاه و ساده به مخاطب 
موفق باشد.  یک طراح گرافیک می داند که 
هرگاه پیامي را براي تبدیل به یک پوستر یا 
کارت و یا تیزر تلویزیوني به او مي سپارند، 
باید قبل از تبدیل پیام به عناصر تصویري، 

آن را تا حد ممکن ساده و خالصه کند.

 تحــوالت متعدد هنر گرافیــک از آغاز 
تاکنون و نیز گســترش ســریع حوزه های 
گرافیــک در جهان در حــال تغییر امروز، 
ارائه تعریف ثابت و جامعی از آن را مشکل 
می ســازد و به نظر می رســد بهترین راه 
تعریف گرافیک شناخت حوزه های کاربرد 
و میدان عملکرد و تأثیرگذاری آن باشــد. 
اما می توان در زمان کنونی گفت: گرافیک 
ارائه راه حل بصری مناســب برای تسهیل 
ارتباطــات مورد نیاز جامعــه و به عبارتی 
دیگر »گرافیک زبان بصــری جهان بدون 
مرز است«.)نجابتی،1394( باید عنوان کرد 
تا کنون آنگونه که باید به موضوع گرافیک 
پرداخته نشــده و این هنر و یــا به تعبیر 
برخی  از گرافیســت ها، این دانش مهجور 
مانده است، نقش پررنگ گرافیک را فارغ از 
هر عنوانی نمی توان در زندگی امروز انسان 
نادیده گرفت. امروز انسان بی آنکه شناخت 
کاملی از گرافیک داشته باشد، جهان خود 
را محصور در گرافیک مــی بیند، بنابراین 
الزم اســت که ابتدا به درک صحیح از واژه 

شناسی گرافیک و ماهیت آن برسیم.
گرافیــک در لغت بــه معنــای نمودار 
خطوطی که نماینده صور و اعمال اســت 
می باشد.)دهخدا( ریشه کلمه ی گرافیک، 
کلمــه یونانی گرافیکوس  بــه معنای بهتر 
نوشتن است. گرافیک به لحاظ دسته بندی 
در دسته هنر های تجسمی  قرار می گیرد. 
این هنــر در واقع ایده و ترکیب بندی بین 

در تفاوت گرافیک و نقاشی باید بیان کرد که نقاشی در واقع تقلید طبیعت است اما گرافیک در اصل 
ایده و ترکیب بندی است، طرحی کلی و بنیانی از یک اثر هنری بدون پرداخت به جزئیات آن

گرافیک و صنعت چاپ؛ ارتباط تنگاتنگ
نویسنده: اکرم زندبار

گرافیک 

پیام 

گرافیک شــامل همه نگاره های ترسیم 
شده از یک تصویر و یا تجسم موجود از آن 
اســت. از این باب، گرافیک و نقاشی دارای 
شباهات و مشترکاتی زیادی می باشند، با 
این حال هرگز نمی تــوان این دو را یکی 
دانســت. رســالت اصلی گرافیک، ارتباط 
و القــای پیام به مخاطب اســت. گرافیک 
به شکلی ســنتی در حکاکی های قدیم و 

تذهیب و تزئین وجود داشت. پدید آمدن 
صنعت چاپ و در هم تنیده شدن گرافیک 
با این صنعت، سبب شــکل گیری شکلی 
نوین از گرافیک به نام گرافیک نوین شــد. 
صنعت چاپ به سبب ماهیت تکثیر کننده 
ای که داشــت، با ماهیــت مخاطب جوی 
گرافیک، سازگاری عمیقی داشت و همین 
امر باعث پیوند عمیق این دو گشت. البته 

به دلیل وجود ناســازگاری های موجود و 
بــرای داشــتن ماحصل هرچــه بهتر این 
پیوند، گرافیک دستخوش تغییراتی شد اما 
هیچوقت به ماهیت اصلی آن خدشــه ای 
وارد نگردید و تا امروز که گرافیک بر همه 
ابعاد دنیا ســایه افکنده و نقش مهمی در 
تبلیغات و تجارت دارد، ذات اصلی خویش 

را حفظ نموده است.
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چکیده

اینترنت و فناوری های
 نوین رسانه ای

مهدی محمدی  )نویسنده مسئول( �

اینترنــت و فناوری هــای نویــن 
رســانه ای در عصر حاضر، تبدیل به 
یک میدان اســتراتژیک برای ظهور 
عقایــد و مقاصد هدفمنــد در بین 
اکثریــت قریب به وقــوع جمعیت 
کشور ها شده اســت؛ طوری که اگر 
کشــوری در تقویت زیر ساخت های 
بومی خود در این عرصه کوتاهی کند، 
مجبور به دنباله روی و تحت ســلطه 
بودن کشــورهای پیش قدم اســت. 
نبرد امروز نبرد اندیشــه ها، عقاید و 
نظریه هاســت، سالح امروز ابزارهای 
نوینی است که در دسترس یکایک 
مردم جهــان اســت. ابرقدرت های 
حاضر به دنبال تحمیل آرام و عمیق 
خواسته های خود در ذهن تمام افراد 
جهان هستند، همان اصطالحی که 
از آن با عنوان امپریالیســم فرهنگی 
یاد می شود؛ چنین روشی در جهت 
پیشــرفت برآورد اهداف استعماری 
از طریــق ورود به هویت افراد، جزو 
برترین راه های موجود اســت. طی 
پژوهش حاضر تالش شــده اســت 
بــا آنالیز پرسشــنامه ی 300 نمونه 
دانشــگاه  دانشــجویان  از  تصادفی 
آزاد اســالمی واحد ابهر برای یافتن 
ابزارهــای فنــاوری که بیشــترین 
اســتفاده را دارد، انجــام شــده و 
همین طور با بررســی منابع معتبر 
داخلــی و خارجــی، ابزارهای رایج 
حال که النه ی گســترش اشــاعه و 
تبلیغات  هدفمند اســتعماری است، 
شناســایی شــده و راه کار مناسب 
مقابلــه با هجمه هــای فرهنگی آن 
پیشــنهاد گردد. طــی این پژوهش 
یکــی از روش هــای دفاعــی قابل 
اعتماد و مطمئن برای جلوگیری از 
ابتالء جامعه به امپریالیسم فرهنگی 
دشــمن و عــدم پیشــرفت وی در 
مقاصد سیاســی، ایجــاد بصیرت و 
آگاهی در جامعه معرفی شده است و 
کماکم به ضرورت توسعه و پیشرفت 
تاکید  بومی کشور  زیرســاخت های 

شده است.
کلید واژه ها: تهاجم فرهنگی، فناوری 
نوین، پیشرفت  سیاسی، جنگ نرم، 
اینترنت،

    بــا توجــه به فراگیری و گســترش 
ابزار اینترنــت از قبیل صفحات اینترنتی، 
، شــبکه های  اجتماعی  اپلیکیشــن های 
اجتماعی، پرتال های خبری و... باید اظهار 
کرد که بشــر امروزی عالوه بر زندگی در 
دنیــای فیزیکی، به عنوان یــک فرد در 
دنیای مجازی حاضر و زنده است؛ و عالوه 
بر اینکه طــی آن به ابراز احساســات و 
نظریات خود می پردازد، تحت تاثیر خیل 
عظیمی از نظرات و عقاید با طیف وسیعی 
از گرایشــات اســت. یکــی از مهمترین 
نوآوری هایی که برخی از ایدئولوژیست ها 
در جهــت تاکید بر اهمیــت آن، مطالب 
بســیاری بیــان کرده اند، شــبکه جهانی 
اینترنت می باشــد؛ تأثیــرات این بزرگراه 
تأثیراتی  عظیم اطالعاتی، مشــابه همان 
است که اختراع چاپ بر زندگی انسان ها 
داشته اســت )محســنی،1380: 20(. با 
توجــه به میزان اثرگذاری این فناوری در 
زندگی بشر به مراتب استعمارگران غربی 
درصــدد بهره گیری هرچه بیشــتر از آن 
برای برآوردن اهــداف خود خواهند بود؛ 
در قرآن کریم ذکر شده است که دشمنان 
بــا بهره از تمام شــیوه های غیر هنجاری، 
غیر  عقالنــی و نیز غیر اخالقی ســعی در 
رسیدن به اهداف و مقاصد خود هستند؛ 
چرا که در نظر آنان هدف است که وسیله 
توجیه می کنــد )غالمرضایی، 1394:  را 
92(. در آیــه 121 ســورهء انعام خداوند 

می فرماید: 
َیاِطیَن لَُیوُحوَن إِلَی أَْولَِیائِِهْم«،  »َوإَِنّ الَشّ
شــیطان به ذهن افــراد می اندازد که 
چنین کاری کنند و وسوسه ها از شیطان 
است؛ در بیانات مقام معظم رهبری: امروز 
یکــی از خطوط اصلی کار دشــمن که از 
عناصر مهم جنگ نرم  به حســاب می آید 
این اســت که واقعیات را دگرگون جلوه 
دهد، حــوادث گوناگون را دگرگون جلوه 
دهد )1389/08/02( جنگ به وســیله ی 

ابزارهای فرهنگی، به وســیله ی نفوذ، به 
وسیله ی دروغ، به وسیله ی شایعه پراکنی؛ 
با ابزارهای پیشــرفته ای که امروز وجود 
دارد، توسط ابزارهای ارتباطی که ده سال 
قبل و پانزده ســال قبل و سی سال قبل 
نبود و امروز گســترش پیدا کرده. جنگ  
نرم  یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن های 

مردم )1388/09/04(. 
رســانه ها بــا اســتفاده از راهبردها و 
بحرانی  ایجاد شــرایط  در  فراراهبردهــا 
می توانند در تحوالت سیاسی-اجتماعی و 
فرهنگی جدید در گســتره وسیعی نقش 
آفرینی کنند و موجب شــکل دهی افکار 
امپراتور رسانه ای  عمومی گردند. چرا که 
از امکانات سرشــار موجب  با بهره گیری 
شــکل گیری نوعــی اســتبداد اطالعاتی 
از طریــق گزینش و انتشــار اطالعات و 
اخبــار انحصاری، تراســت های خبری و 
اطالعاتی و کارتل های رســانه ای در پرتو 
انقالی اطالعاتی شــده اســت؛ همچنین 
اســتبداد رســانه ای که رواج گسترده ای 
پیدا کرده اســت، با اســتفاده از ابزارها و 
اهرم ها و با اتــکا به فناوری افکار عمومی 
جهان را به ســوی خود جلب کرده و به 
ارائه چهره ای مخدوش از برخی نظام های 
سیاســی، فرهنگ ها، قوم ها و یا دین های 
رقیب پرداخته اســت. چنین رسانه هایی 
به شــکلی نظام مند نسبت به جهت دهی 
افکار عمومی، گرایش ها، عقاید و نگرش ها 
و رفتارهــا تــالش مضاعفــی را بــه کار 

می بندد)عیوضی، 1388: 251(. 
گاهی ایــن جهت دهی ها بــه میزانی 
به کمک شــبکه های اجتماعی و ســایر 
فناوری هــای نوین فراگیر می شــوند که 
دشــمنان با اســتفاده از درصــدد ایجاد 
اختالل در امنیت اجتماعی کشور مقصد، 
به صورت  ترویج و ایجاد تظاهرات و سایر 
اغتشاشــات برمی آیند؛ لذا باید دانســت 
تهاجم دشــمن در انواع حاالت با کمک 

ابزارهایــی که همچون شمشــیر دو لبه 
هســتند به آســانی امکان پذیر خواهد 
بود و بایــد گفت برخــی از فناوری های 
نوین ارتبــاط جمعی به همیــن منظور 
پیاده ســازی شده اســت تا زمینه اعمال 
افکار امپریالیســمی را جامعه هدف ایجاد 
کنــد.  ابزارهــای نوین ارتبــاط جمعی 
می توانند وسیله ای برای پیشرفت اهداف 
سیاســی چون تهاجم فرهنگی و برچینی 
ارزش هــای اصیل یک ملت باشــند، هر 
کشــوری باید نخبگان خود را به سمتی 
راهنمایــی کند تــا در اوج بینش و علم، 
توسعه  و پیشرفت آن را به بهترین شکل 
و همگام بــا تمام دنیا تضمین کنند و در 
کنار آن سدی بر تهاجم فرهنگی، سیاسی 
منافع طلبان ایجاد کنند و توسعه ی بومی 
خــود و ارزش های مردم کشــورش را از 

گزند آن محفوظ نمایند.
حوزه فنــاوری ارتباطــات و اطالعات 
به ویژه با ابزار اینترنت توانســته هر چه 
بیشتر در تحقق نظریه ی "دهکده جهانی" 
دســت گیر و یاری گر اندیشــمندان این 
نظریه باشد. با تغییر مفهوم، ماهیت، نوع 
و ابزار قــدرت در دنیای معاصر و اهمیت 
یافتن شیوه های جنگ  نرم و نقش اساسی 
عنصر فرهنگی در آن، دیپلماسی فرهنگی  
یکی از ابزارهــای جنگ نرم دول غربی و 
آمریکا در پیشــبرد امپریالیسم فرهنگی 
از اهمیت بســیاری برخوردار شده است 
ایــن  در  )ماه پیشــانیان، 1390: 120(. 
پژوهش جامعه آمــاری 300 نمونه ای به 
صورت تصادفی برای شناسایی رایج ترین 
ابزارها در بین دانشــجویان یک واحد به 
عمل آمده اســت؛ تــا در کنار تحقیق در 
کتب و مقاالت معتبر، میزان اســتفاده از 
ابزارهای نوین با زیر ســاخت اینترنتی در 
اجراء و پیاده سازی تهاجم فرهنگی مورد 
بررســی و تحلیل قرار گیرد، و در جهت 
شناســایی تهدیدات و پاسخ گویی به آن 

اقدام شود.
 سوالی که مطرح شــده این است: آیا 
ابزار اینترنتی رایج در یک جامعه می تواند 
زمینــه ی یک تهاجم فرهنگــی را فراهم 
ســاخته و باعث پیشــرفت آن باشــد؟ . 
ادعای پژوهش بر این باور اســت که ابزار 
اینترنتــی به عنوان یــک عرصه و میدان 
ارائه ی ایدئولوژی در شکل گیری و توسعه 

هجمه های فرهنگی نقش به سزایی دارد.

مقدمه

حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات به ویژه با ابزار اینترنت توانسته هر چه بیشتر در 
تحقق نظریه ی دهکده جهانی دست گیر و یاری گر اندیشمندان این نظریه باشد

فن آوری اینترنت

ســابقه ی راه اندازی اینترنت به شبکه 
دیگری به نــام آرپانت  بر می گردد که در 
سال 1966میالدی توسط آژانس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا 
راه اندازی شــد. اینترنت منتقل کننده ی 
میلیون ها پیامی اســت که بــر ارزش ها، 
نگرش ها و هویت فرهنگی کاربران آن در 
ســطح خرد و بر نظام فرهنگی و سیاسی 

در سطح کالن تأثیر می گذارد
فن آوری جهانــی اینترنت و اختراعات 
محلــی، آینــه ی اصــول جهانی-محلی 
توســعه، در رابطه با درک دانش و کاربرد 
آن اســت؛ در نتیجه اینترنت میتواند به 
وسیله ای برای جمع آوری دانش جهانی و 
برگرداندن آن بــه وضعیت محلی در هر 
کشور و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. 
این مسئله به توان کاربران کشورهای در 
حال توســعه در اجرای بومی ســازی به 
روش بهینه در جهت ارضاء نیازهای خود 
است در ســال 1989، جنبشی در جهت 
الکترونیکی  بــه  تبدیل اطالعات کاغذی 
آغاز شــد که از آن تحت عنوان "وب 1" 
یاد می شــود، پس از آن وب 2 ایجاد شد 
کــه طی آن بدون نیاز بــه نصب نرم افزار 
بــر روی رایانه و با مزیت اســتفاده از هر 
جایی به صفحات اشــتراک گذاری شده 

دسترسی داشت 
شــبکه های اجتماعــی، مجموعه ای از 
وب2  فنــاوری  بر  مبتی  وب ســایت های 
می باشــد، که با قابلیت شــبکه ســازی 
ارتباطات مجازی تعاملی، به تأثیرگذاری بر 
سایت های رسمی، خبرگزاری ها، مجالت 
مرّوج و در نهایت بر روی احساسات، افکار 
و رفتــار کاربران می پــردازد؛ فیس بوک 
، توئیتــر ، اینســتاگرام  و... از جملــه 
نمونه های شــبکه های اجتماعی است که 
قابلیت شبکه ســازی وسیعی در اینترنت 
)الکســاندر، 2008: 38(.  دارا هســتند  را 
شــبکه های اجتماعی به عنوان به  وجود 
آورنده سیستم اجتماعی و سیستم روابط 
پیچیده بیــن افراد که بازتولید اجتماعی، 
فرهنگی و اجتماعی کردن افراد را درون 
خود نهفته دارد، می تواند منبع تولیدکننده 
سرمایه اجتماعی باشــد و سبک زندگی 
افــراد جامعه را تغییر دهد )شاهنوشــی، 
تاجــی، 1391: 92-93(. اکثریــت نظریه 
پردازان این حوزه بر این باورند، اینترنت و 
فن آوری های وابسته ارتباطات دور بایستی 
به عنوان زیرســاخت ملی  اســتراتژیک 
قلمداد گردد، ایجــاد چنین مهمی برای 
کشــورهای درحال توسعه حیاتی به نظر 

می آید )عقیلی،جعفری، 1391: 7(.
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سیر تاریخی مسئله » اصالت وجود«

 » بداهت اصالت وجود«

مسئلة اصالت وجود که در مقابل اصالت ماهیت طرح 
شده است، در فلسفة اســالمی یک مسئلة مستحدث 
است؛ یعنی در فلسفة ارسطو و حتی در فلسفة فارابی 
و بوعلی و درکتاب »مابعدالطبیعة« ارسطو مسئله ای به 
نام »اصالت وجود« و »اصالت ماهیت« مطرح نیســت. 
این مســئله اولین بار در زمان میرداماد و مالصدرا به 
این صورت مطرح شــدکه آیا اصالت با وجود اســت یا 

ماهیت؟
میرداماد با اینکه مّشــائی بود طرفداراصالت ماهیت 
شــد و بعد مالصدرا که شاگرد او بود ابتدا نظریّة استاد 
را پذیرفت و بعد به شّدت با آن مخالفت کرد و طرفدار 
اصالت وجود شد به گونه ای که می توان گفت که افکار 
اختصاصــی مالصدرا در همة فلســفه بر محور اصالت 
وجوداســت؛ یعنی همة آنها مســائلی است که از این 

گرفته می شود.
منبع اول: متکلمان دوگونه بحث کرده اند: بعضی از 
بحث های آنان صرفاً دراطراف مسائل مذهبی و بعضی 
از بحث های آنان در مورد مســائل فلســفی است و به 

اَلحمُد هلل َو السالُم َعلی ِعباده اَلَّذیَن اِصِطفی
اِلهی أنَت َکما اُِحب َفاجَعلنی  کما تُِحب ، َو 
اَجَعل سعیی هذا خالِصًا لَِوجِهَک الکریم و 

َمشکوراً.

که  آنکس  گرامی،  خواننده  ای  تو  به  درود 
مقتدایش حسین است عباسی عمل می کند.

این  در  بنده  نظر  جلدی  سه  مجموعه  این  در 
دسترس  در  تا  کنم  خلق  اثری  که  است  بوده 
انتخاب کلمات سنگین  از  همگان قرار بگیرد و 
و مشکل که خود مانعی جهت فهم سریع است 
خودداری نموده ام و نّیتم از گفتن این جمالت 
استفاده کردن و آگاهی بیشتر به مخاطب بوده 
است و تلفیقی است از فکر و جهان واقعیت که 
خواننده را به فکر  فرو ببرد و ارزش واقعی انسان 

را  نشان دهم.

به نام خدایی که در هر جایی هست، خدایی که 
خالق رنگ هاست، خدایی که مهربانی را خلق 

کرد...
آبرو

دارد  انسان  که  است  ارزشمندترین چیزی  آبرو 
زیرا همانند یخی می ماند که درخواست کردن 
آن را قطره قطره آب می کند، پس بنگر که آن 

را نزد چه کسی فرو می ریزی؟!

آبرومند کسی است که همیشه سعی دارد آبروی 
مردم را حفظ کند گرچه برایش سخت باشد.

اگر آبروی دشمنت را نیز حفظ کردی بدان که 
آرزوی دشمنت آشتی با تو خواهد بود.

آزمون  یک  تو  نزد  دیگران  اسرار  افشای  گاهی 
الهی است که آیا می توانی نفس سرکش خود را 

سرکوب  و ایمانت را با نگفتن حفظ کنی.

آیا می دانید!

آیا می دانید، کسی که سکوت شما را درک نمی 
کند نمی تواند گفته های شما را هم درک کند.
تند صحبت  می  دانید، شخص ضعیف  آیا می 
قدرتمند آهسته  و  دارد  و حرکات سریعی  کند 

حرکت می کند و آهسته می گوید.
آیا می دانید، هر کس می تواند صحبت کند ، 
اّما افراد کمی قادرند صادقانه، منّظم و عاقالنه و 

قدرتمند صحبت کنند.
لّذت بخش  قدرت  دانش همانند  دانید،  آیا می 

است.
افسوس که  ولی  زیباست  زندگی  دانید،  آیا می 

خاطره ای بیش نیست.

اّول  نیمه  دارد،  نیمه  دو  زندگی  دانید،  می  آیا 
آرزو و نیمه دّوم حسرت.

به صورت یک مسئله مطرح شــده است که آیا وجود 
را باید اصیــل بدانیم یا ماهیت را، به طور قطع قبل از 
میرداماد و مالصدرا نبوده اســت؛ و اینکه همیشــه به 
شــیخ اشراق نسبت می دهند که شــیخ اشراق اصالت 
ماهیتی بوده است به یک معنا درست است ولی به یک 

معنا درست نیست.
اول فرض کرده است که ماهیت عینیت دارد، آن گاه 
برای وجود عینیتی زائد برعینیت ماهیت قائل نیست. 
او دیگر فکرنکرده اســت که در اینجا به شکل دیگری 
می توان مســئله رامطرح کرد؛ یعنی این مسئله برای 
شیخ اشراق مطرح نبوده اســت که از وجود و ماهیت 
برای یکی عینیت قائل شویم و برای دیگری ذهنّیت و 
اعتباریّت. گویی عینّیت ماهیت برای ایشان امرمسلّمی 
بوده است، حال که مســئله برای او چنین است دیگر 

وجود نمی تواند عینّیتی داشته باشد.
شــکی نیســت که اگرعینّیت ماهیت را امر مسلّم 

دو ریشه و دومنبع

  1- بحث های فلسفی متکلمان 2- سخنان عرفا

در این جهت توجه نکرده است. مالصدرا )ره( بازچون 
برهمة کتاب های دیگران احاطه داشــته اســت گاهی 
که وارد ســیرتاریخی مسئله فلســفی می شود خیلی 
عمیق تر از حاجی سبزواری )ره( وارد می شود. مثاًل در 
مسئله »اصالت وجود« اگرکسی به ظاهر عبارت »شرح 
منظومه« نظرکنــد خیال می کند کــه از قدیم میان 
مّشــائین و اشــراقیّین نزاعی به نام »اصالت وجود« و 
»اصالت ماهیت« بوده است و مّشائّین که در رأس آنها 
ارســطو و بعد فارابی و بوعلی، طرفدار »اصالت وجود« 
بوده اند و اشــراقیّین که افالطون در رأس آنها اســت 
طرفــدار »اصالت ماهیت« بوده انــد، در حالی که اصاًل 
چنین مسئله ای در تاریخ فلسفه مطرح نبوده است که 

آنها بخواهند چنین قائل باشند و اینها آن چنان.
مخالفت با فالسفه برخاســته اند. متکلمان در بسیاری 
ازمســائل فلسفی دقت کرده و سخنان فالسفه را مورد 
سؤال قرار می داده اند؛ از این روآنها یک سلسله ازمسائل 
را طرح کرده اند گرچه ســخنان آنها مقبول واقع نشد 

ولی برای مسائل جدید راه گشا بود.
منبع دوم: ســخنان عرفا است که از محیی الدین به 
این طرف اســت. تا دورة محیی الدین مسئلة وحدت 
هم اگر در عرفان مطرح شده، به صورت وحدت وجود 
به این معنا که بعدها مطرح شــده، نبوده است. اینکه 
دربارة وجود به شکل فلسفی بحث شود، برای اولین بار 
به وسیلة محیی الدین و شاگردان او انجام گرفته است.

قبــل از محیــی الدین و شــاگردان او بحثی دربارة 
وجود وتحت عنوان وجــود نمی بینیم. حتی در عرفان 
فارســی هم از دورة محیی الدین به بعد اســت که در 
تعبیرات مولوی هســت. در تعبیــرات فّناری، چنین 
چیزی پیدا نمی کنیم ولــی در تعبیرات محیی الدین 
هســت و می بینیم که مثنوی معنوی، اساساً برمبنای 
وحدت وجود محیی الدین اســت. بنابراین، این مسئله 

عده ای از حکما بر این باورند که اصالت از بدیهات 
است و نیازی به استدالل ندارد اگر چنین است، کدام 
یک از انواع بدیهی است اولیات؛ مشاهدات؛ تجربیات؛ 

متواترات؛ حدسیات؛ فطریات؟
در تقریــر بداهت »اصالت وجــود« می توان گفت: 
این مســئله از آن رو بدیهی است که با تصور طرفین 
قضیــه؛ یعنی با تصور »وجــود« و تصور »اصیل« از 
این ســو، و توجه نفس به نســبت میان این موضوع 
و محمول، ازســوی دیگر تصدیق به حکم و جزم به 
صدق قضیه برای ما حاصل می شود. بنابراین مسئلة 
»اصالت وجــود« از قبیل اولّیــات )بدیهّیات اولّیه( 

خواهد بود.
اولیات، قضایایی اســت که تصور صحیح موضوع، 
محمول و نســبت میــان آن دو در تصدیق یقین آن 
قضایا کافی اســت. دربارة »اصالت وجود« نیز چنین 
وضعی برقرار اســت؛ زیرا وجود در برابر ماهّیت )هر 
چه غیر وجود( است و پیداست که هر چه غیر وجود 
است هم می تواند موجود باشد و هم می تواند موجود 
نباشــد و از این لحاظ، فرقی نیســت میان آنکه این 
)غیر وجود( انســان، آب، خاک، ســنگ، ستاره و... 
باشــد یا علّت، معمول، واحد، کثیر، علم، قدرت و .... 
باشد؛ یعنی هم »من حیُث ُهَو« نه موجود است و نه 
معدوم، و هم واحد »من حیُث هو« نه موجود است و 
نه معدوم اگر بگوییم: »انسان موجود است«، تناقضی 
پیش نمی آید، و اگر بگوییم انســان معدوم است، هم 
تناقض الزم نمی آید.در مــورد واحد و علّت، و مانند 
آن نیز همین گونه اســت، این بدان علت اســت که 
در حقیقت انســان، واحد و علــت نه »وجود« نهفته 
است و نه »عدم« از این رو، هر یک از این امور هم با 
»وجود« ســازگار است و هم با »عدم«. پس امور غیر 
»وجود«، بذاتها موجود نیســتند؛ یعنی موجود بودن 
آنها به ذاتشــان نیست به تعبیر دیگر، موجودیت آنها 

دارای حیثیت تقییدیه است.

بگیریم دیگر برای وجود عینّیت زائد بر عینّیت ماهیت 
نمی توانیم فرض کنیم. این اســت که شیخ اشراق در 

»حکمه االشراق« این مسئله را تحت عنوان
 »ُحُکوَمٌه ِفی َعَدِم ِزیَاَدِه ألُوُجوِد َعَلی 

الَماِهیَِّه ِفی الَخاِرِج« 
مطرح کرده اســت نه تحت عنــوان اصالت ماهیت؛ 

یعنی درخارج، وجود و ماهیت دو چیزنیست.
این سیرتاریخی این مسئله بود. اّما حاجی سبزواری 
)ره( به سیرتاریخی مسائل وارد نبوده و توجهی نداشته 
اســت. علت آن، این اســت که حاجی سبزواری )ره( 
کتاب های زیادی در دسترس نداشته است و می گویند 
همة کتاب هایش از چند جلد معمولی تجاوز نمی کرده 
اســت و از این رو هرجا که بخواهد مســائل را ازجنبة 

تاریخی بیان کند سخنان او چندان ارزشی ندارد.
قدما بــه طور کلی به ســیرتاریخی مســائل توجه 
نمی کرده اند، ولی حاجی ســبزواری )ره( بیش ازهمه 

رسالت اصلی گرافیک، ارتباط و القای پیام به مخاطب است

نویسنده: سید حسین نجات ، کارشناسی ارشد فلسفه و کالم
مولف:  اسماعیل جانجانی

گفته های ناگفته
جلد اول
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       مـفهوم ارجـاء

یکی از نخستین پرسش های کالمی که در سده اول 
رخ نمود پرســش دربارة کسانی بود که گناه کبیره ای 
انجام داده اند. در برابر این پرسش که خود ریشه ای نیز 
در جهان سیاست داشــت و قاعدتاً می باید طرف های 
جنگ صفیــن و پیکارهای پیشــینی آن؛ یعنی جمل 
و همچنیــن رخدادهای قبلــی را ارزیابی و دربارة آنها 
داوری کند خوارج مدعی کفر مرتکبان کبائر شــدند. 
در برابر اندیشــه خوارج، گروهی دیگر از مسلمانان 
صف آراســتند و با تفکیک ایمان از شــرایع و احکام 
و تکالیف اظهار داشــتند ایمان مسئله ای قلبی است، 
و ترک گنــاه و انجام اعمال دینی بخشــی از ماهیت 
ایمان را تشــکیل نمی دهد و در صدق عنوان مسلمان 
بر باور داشــتگان توحیــد و نبوت دخالتــی ندارد تا 
بتوان به اســتناد انجام گناه و یا تــرک طاعات عنوان 
مســلمان را از کســی ســلب کرد و او را کافر خواند. 
ایــن اندیشــه کــه در برابــر ســخت گیری های 
خــوارج نمایندة فرعی تســامح دینی بــود ارجاء نام 
گرفــت و طرفــداران آن نیــز مرجئه نامیده شــدند 

تأخیر اندازند تا خدا در روز قیامت خود حکم کند. 
ابن عساکر می گوید: گروهی از مسلمان ها که در اطراف 
سرزمین های اسالمی مشــغول نبرد با کفار بودند پس از 
بازگشــت به مدینه دیدند عثمان کشــته شده و مردم با 
یکدیگر اختالف دارند، برخی از عثمان طرفداری می کنند 
و برخی علی)علیه الّســالم( را بر حــق می دانند. در این 
هنگام آنها گفتند ما علیه عثمان و علی )ع( حکمی صادر 
نمی کنیــم و این کار را به تأخیر می اندازیم تا خدا در این 

باره حکم کند.)5( 
َِّذیَن  ابن ســعد در تعریف مرجئة نخستین می گوید: »أل
َکانُوا یَرُجوَن َعلِیَّاً َو ُعثَمان َو الیَشَهُدوَن بِایَماٍن َوالُکفٍر)6(« 
آنان کســانی بودند که قضاوت دربارة علی و عثمان را به 
تأخیــر می انداختند و دربارة ایمــان و کفر آن دو حکمی 

نمی کردند. 

»تاریخ ظهور و پیدایش مرجئه در اسالم«

نخستین گروهی که مرجئه نامیده شدند، در قرن اول 
هجری پدید آمدند. پــس از وقایعی که در زمان خالفت 
عثمان رخ داد و به اختالف امام علی)علیه الّســالم(و اکثر 
مردم با او انجامید، مســلمانان به دو دسته تقسیم شدند. 
برخی مردم از عثمان حمایت کردند و اکثر مردم به خانه 
علی)علیه الّسالم( شــتافتند و او را به خالفت و پیشوایی 
امت فراخواندند. پس از کشــته شدن عثمان این اختالف 
ادامه یافت و معاویه به بهانه خون خواهی عثمان در مقابل 

حضرت امام علی)علیه الّسالم(شورش کرد. 
این اختالف حتی پس از شهادت امام نیز ادامه داشت. 
در چنیــن اوضاع و احوالی عده ای بــرای اینکه میان این 
دو گروه وحدت ایجاد کنند پیشــنهاد کردند که قضاوت 
دربارة حق و باطل بودن عثمان و علی)علیه الّســالم(را به 

بررسی عقاید و تاریخ مرجئه
نویسنده: سید حسین نجات ، کارشناسی ارشد فلسفه و کالم

اّما ارجاء به معنی خودداری از داوری ارجاء در لغت به معنای تأخیر افکندن و نیز امید بخشیدن است
به  کردن دربارة مرتکب کبیــره عمدتاً 
رویارویی کســانی از تابعینــی و از آن 
پس فقها با اندیشه های خوارج و نظریه 
تکفیر که از سوی آنان تقویت می شد باز 
می گردد. اندیشــه ارجاء بدین معنی در 
نخستین  برای  اندیشه های خوارج  برابر 
بار از ســوی کســانی چون حســن بن 
محمــد بن حنفیــه )101 ق/ 719 م( 

مطرح شد.)9( 
و از آن پــس گروهــی از عالمــان و 
فقیهان کــه ابوحنیفه)150 ق/ 767 م( 
ســرآمد آنان دست نمایندة این اندیشه 

شدند. 
مرجئه از همان روزگار پیدایش  میان 
دو گروه دیگــر و رویارویــی آنان قرار 
گرفتند: خــوارج و معتزله که هر کدام 
به گونه ای اعمال انســان را در اتصاف او 
به عنــوان »مؤمن« که در آن روزگاران 
برابر نهاده کلمه مســلمان است دخالت 
می دادند؛ خوارج بر این عقیده بودند که 
مرتکــب کبیره کافر اســت و معتزله بر 
این باور بودند که جایگاه چنین کســی 
میان دو جایگاه مؤمن و کافر قرار دارد و 
دارای عنوان »فاسق« است )َمنِزلٌَه بَیَن 

ألَمنِزلََتیِن()10(. 

اندیشه ارجاء از دورة ظهور خود، که 
توانسته  است،  امویان  روزگار حکمرانی 
اســت با بهره گیری از روح مســالمت 
جویانه به حیات خویــش ادامه دهد و 
دور از غوغای درگیری های تند سیاسی 

و نظامی در بستری فکری رواج یابد. 
هر چند کســانی از طرفداران اندیشه 
ارجاء در روزگار اموی تحت تعقیب و آزار 
قرار گرفتند و یا در رویارویی با حکومت 
و کارگزارانش به قتل رسیده اند، نظریه 
عمومی آن است که مرجئه در مجموع 
به ســبب طرح نظریه تسامح دینی- در 
برابر اندیشــه های تند روانه خوارج- به 
نوعــی آرامش دعــوت می کرده اند و از 
همین روی رواج نظریه آنان در عمل به 
سود دستگاه حکومت امویان بوده است.

ارجاء در لغت به معنای تأخیر افکندن و نیز 
امید بخشــیدن)1( و البته بــه معانی مختلفی 

دانسته شود: 
یک: آنکه گفته شــود مقصود از آن به تأخیر 
افکندن عمل از نّیت و در واقع جدا کردن این 

دو از همدیگر است. 
دو: آنکه گفته شود مقصود از ارجاء به تأخیر 
افکنــدن داوری دربارة مرتکبــان کبیره تا روز 

قیامت است. 
ســه: آنکه گفته شود مقصود از ارجاء، متأخر 
دانســتن علی )علیه الّسالم( از رتبة نخست در 
اســتحقاق خالفت و در برخورداری از فضایل 

نسبت به دیگر خلفای راشدین است. 
از دیدگاه شهرســتانی اطــالق نام مرجئه بر 
طرفداران اندیشــه جدایی ایمان از عمل بر هر 
دو معنی لغوی تأخیر افکندن و امید بخشیدن 
و نیــز به معنــی اصطالحی نخســت صحیح 
اســت، چنان که مرجئه به معنای اصطالحی 
دوم گروهی در برابر وعیدیه و به معنای ســوم 

گروهی در برابر شیعه تلقی خواهند شد.)2( 
بــر طبق این نظر مرجئه و شــیعه در مقابل 

یکدیگر قرار دارند.)3( 

کشته شدن عثمان بن عّفان، جنگ های دورة خالفت حضرت علی )علیه الّسالم( و پیدایش خوارج، باعث به 
وجود آمدن فرقه های دیگری شــد. نخســتین پیروان مرجئه را باید در بین افراد مرّددی یافت که نمی دانستند 
حق با چه کســی اســت! عده ای که طرفدار حضرت علی)علیه الّســالم( بودند با نام علویان یا شیعه علی )ع( و 

طیفی که طرفدار اهل جمل و امویان بودند، عثمانیه نام گرفتند.

در نیمــة دوم قرن اول، جهان اســالم در تب و تاب 
بحث هــای گوناگون بود. هر کســی طــرف مقابل را 
خطاکار قلمداد می کرد و گاهی این خطا را تا حد کفر 
پیش می بــرد. در این دوره خــوارج مطرح ترین گروه 
افراطی، تمام مســلمانان را کافر دانسته، خون آنان را 
می ریختند. در حدود سال 70 هجری گروهی حکم به 
ارجاء دادند و گفتند: ما حکم آنها )شورشیان و قاتالن 
عثمــان و دو طرف دعوا در جنگ جمل و صفین( را به 

خدا واگذار کرده در این قضیه توقف می کنیم.
ارجا به معنای امید دادن و یا به تأخیر انداختن، نام 
این گروه شد و از این به بعد مرجئه نام گرفتند. بحث ها 
به همین جا ختم نشــد و مهمتریــن بحثی که مطرح 
گردید این بود که کفر و ایمان چیســت؟ بر اساس چه 

تعریفی می توان فردی را کافر و یا مسلمان دانست؟

رهبران مرجئه که دوســتدار حضور اکثر مسلمانان 
در زیــر لوای نام ایمان بودند، عمل را از تعریف ایمان 
خارج و بــه تصدیق قلبی و گاه همــراه با اقرار زبانی 
تعریف کردند. قدر مشترک تمام گروه های مرجئه این 
بود که عمل جزء ایمان نیســت، بلکه از لوازم و نشانه 

ایمان است.)7( 
گرچه ارجاء به معنی بی طرفی سیاســی به اواخر 
دورة عثمان باز می گردد و در آن دوره کســانی چون 
ابوبکره، عبداهلل بــن عمر و عمران بن حصین از ورود 
به نزاعــی که در اواخــر دوران فرمانروایی عثمان در 
گرفته بود خودداری ورزیدند و هر چند برخی همین 
»گرایــش به وارد نشــدن در جنگ هایی که در میان 
مســلمانان صــورت می پذیرفت« را پایــه ای معرفی 
کرده اند که اندیشه ارجاء بر آن استوار شده است،)8( 
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»ارجاء کالمی بعد از ارجاء سیاسی«

ایمان 

»مشـاهیر و فرقـه های معتقـد بـه ارجـاء«

پس از پیدایش عقاید سیاسی و فرقه های 
حامی آنها، برخی بــه منظور توجیه دینی 
ارجاء سیاسی به فکر یافتن مبانی کالمی و 
اعتقادی برای آن برآمدند و چنین شد که 
ارجاء کالمی و مرجئه مذهبی متولد گشت. 
این گروه برآن شدند که رتبه اعمال متأخر 
از رتبة ایمان است و گناهان کبیره به ایمان 
ضرری نمی زند؛ در نتیجه همة گناهکاران 
حتی غاصبان خالفت رسول اکرم)صلّی اهلل 
علیه و آله و ســلم( امید آمرزش می دادند. 
پس از طرح چنین عقیده ای دربارة ایمان و 
کفر، این اعتقاد معّرف مرجئه گشت و همه 
مرجیــان آن را به عنوان مبنای اعتقادی و 

کالمی پذیرفتند.)44( 
تاریخ دقیق پیدایش ایــن تفکر کالمی 
دقیقاً روشــن نیســت. احتمــال دارد این 
اعتقاد پس از تولد مرجئه نخستین مطرح 
شده است )قرن اول هجری( و ممکن است 
پــس از پیدایش دومین گــروه از مرجئه 
یا همزمان با آنها ارائه شــده اســت. به هر 
حــال وضعیت تولد مرجئه کالمی همچون 
وضعیت خوارج کالمی بوده اســت؛ به این 
معنا کــه هر دو در ابتدا گروهی سیاســی 
بوده اند اّما در ادامه حیاتشــان به فرقه های 
کالمی و مذهبی تبدیل شــدند.)45( پس 
از طرح ارجــاء کالمی، مرجئه به گروه های 

مختلفی انشعاب یافتند. 
نوبختــی می گوید: آنها بــه چهار گروه 

تقسیم شدند: 
گروه نخست: مرجئه خراسان هستند که 
از همه بیشــتر در عقیدة ارجاء غلو کردند. 
اینان جهمیه؛ یعنی پیروان جهم بن صفوان 

هستند. 
گــروه دوم: مرجئه شــام اند و غیالنیه، 

پیروان غیالن بن مروان هستند. 
گروه ســوم: مرجئه عراق و پیروان عمرو 
ابن قیس الماحر؛ یعنی ماصریه هستند که 

ابوحنیفه نیز از آنها است. 
گروه چهارم: شّکاک و تبریّه هستند که 

2ـ ابوحنیفه تئوری پرداز ارجاء اســت.
 )25(

در منابع ملل و نحل و نیز تاریخ و تراجم 
از شماری از کســان به عنوان طرفداران یا 
رهبران اندیشه ارجاء یاد می شود که از آن 
جمله: طلق بن حبیــب غنوی )د. پیش از 
100 ق( که به ارجاء عقیده داشــت)26(، 
عمرو بن مره بن عبــداهلل بن طارق مجلی 
مرادی )د. 116 ق/ 734 م( که از مشــایخ 
ابوحنیفه و طرفدار اندیشــه ارجاء بود)27( 
حمــاد بن ابی ســلیمان )د 120 ق/ 737 
م( شــاگرد ابراهیم نخعی و استاد ابوحنیفه 
کــه به ارجاء عقیده داشــت و چــون از او 
پرســیدند چرا به چیزی گرویده است که 
در روزگار ابراهیم نخعی نبوده و یا ابراهیم 
از آن ســخن به میان نیاورده است، پاسخ 
داد که اگر ابراهیــم در دوران او بود قطعاً 
از این اندیشــه پیروی می کــرد)28(، عمر 
بــن ذّر )د. 153 ق/ 770 م( کــه خود از 
ســران ارجاء)29( و از کســانی بود که به 
هنگام به خالفت رسیدن عمر بن عبدالعزیز 
همراه با عون بن عبداهلل و موســی بن بکیر 
به حضور خلیفه رســید و دربارة ارجاء با او 
به مناظره پرداخت)30(، موسی بن بکر که 
طرفدار ارجاء یا از ســران مرجئه بود)31(، 
عبدالعزیز بن ابــی دؤاد )د. 159 ق/ 775 
م( که چون به ارجاء عقیده داشــت سفیان 
ثوری بــر او نمــاز نگــذارد)32(، ابراهیم 
بن طهمان ملقب به ابو ســعید هروی )د. 

163 ق/ 779 م( کــه از معتقدان به ارجاء 
بود)33( قاســم بن معن مســعودی کوفی 
)د. 175 ق/ 791 م( کــه راوی ابوحنیفه و 
متمایل به ارجاء بود)34(، ابو معاویه محمد 
بن حــازم )د. 194 ق/ 809 م( که رئیس 
مرجئه کوفه بود)35(، ســلم بن ســالم ابو 
عبدالرحمن بلخی )د. 194 ق/ 809 م( که 
از مبلغان اندیشــه ارجاء بود)36( ابو یحیی 
عبدالحمید بــن عبدالرحمن حمانی کوفی 
)د. 202 ق/ 817 م( راوی از اعمــش کــه 
از مبلغان ارجاء بود)37(، شــبابه بن هوار 
)د. 200 ق/ 815 م( کــه مرجیء بود)38( 
و عبدالحمید بن عبدالعزیز بن ابی دؤاد )د 
206 ق/ 821 م( کــه به ســختی از ارجاء 

طرفداری می کرد)39(. 
افزون بر این گــروه که عمدتاً از رهبران 
یا پیروان مســلک فقهی حنفی هســتند 
از طایفــه ای دیگر نیز در ردیف مشــاهیر 
اندیشــه ارجاء یاد شده که عمدتاً در شمار 
مبلغان مرجئه سیاســی هســتند و از آن 
جمله می توان از سعید بن جبیر، حسن بن 
محمد حنیفه، حارث بنی سریج و ثابت بن 
قظه یاد کرد که آقای رســول جعفریان در 
کتاب مرجئه »تاریخ و اندیشــه« از حسن 
بن محمد حنیفــه بنیادگذار و از ابوحنیفه 

تئوری پرداز از آنها یاد می کند. 
در منابع ملل و نحــل نیز آن هنگام که 
از فرقه های مرجئه ســخن بــه میان آمده 
کســانی به عنوان رهبران ایــن فرقه ها نام 

برده شــده اند که یونس بن عون، غســان، 
ابو معاذ تومنی، ابو ثوبان، بشــر بن غیاث 
مریسی، ابو شمر، ابن شبیب، غیالن، صالح 
قبه، ابوحنیفه، ابوالحسن صالحی، ابی کرام، 
مقاتل بن ســلیمان و داوود جورابی از آن 

جمله اند)40(. 
در میــان یاد شــدگان صــرف نظر از 
اشتراک نظرها و اختالف ها دو گروه عمده 

از همدیگر متمایز می نمایند: 
1- گروه معتقد به ارجاء در باب مرتکب 
کبیــره، بدین معنا که داوری دربارة چنین 
کســانی را به خداوند وا می گذارد و از آنان 
به عنوان طرفداران ارجاء اهل ســنت یاد 

می شوند. 
2- و گروه معتقد به ارجاء در باب ایمان 
که ایمان را از عمل به شرایع جدا می کنند 

1- حسن بن محمد بن حنفیه بنیادگزار ارجاء و نخستین کسی است که در باب ارجاء 
سخن گفته و مطلب نوشته است. دومین سندی که در اختیار ما قرار دارد، شعری از ثابت 
قظه است و این شعر بر این نکته تأکید دارد که توقف دربارة ایمان و کفر مسلمانان درگیر 

در جنگ های داخلی اولین سخن مرجئه بوده است.)24( 

و عمــده ی هجــوم منابع ملــل و نحل و 
نکوهش هایی کــه در مــورد مرجئه نقل 

کرده اند متوجه همین گروه است. 
اگر بنا باشــد چنین تمایزی که هم در 
برخی منابع قدیم)41( و هم در تحقیقات 
جدید مورد توجه قرار گرفته اســت)42( 
پذیرفته شود، شاید بتوان با قدری تسامح 
حسن بن محمد بن حنیفه را سرآمد گروه 
نخســت دانست و ســپس ابوحنیفه ادامه 
دهنــده جریان مرجئه نخســتین و پیوند 
دهندگان به عالمان دیگر که ارجاء در باب 
ایمان را مطرح کردند سخن به میان آورد. 

ابوحنیفــه شــاگرد بارز حمــاد بن ابی 
سلیمان که خود نیز از موالی بود، در طیف 
مرجیان قرار گرفت. او در »رســالة العالم و 
المتّعلم« به این بحث پرداخت و با استدالل 
خود به این مسئله صّحه گذاشت که عمل 
از ایمان خارج اســت. در همان اوان، طیف 
وســیعی تعریف ایمان مرجئه را پذیرفته، 
خودشــان به ســه گروه تقســیم شدند:
 1- مرجئــة نــاب، 2- مرجئة جبریّه و 
3- مرجئــة قدریّه. عده ای در بحث تعریف 
ایمان دیدگاه مرجئه را داشــتند، ولی در 

بحث جبر و اختیار، گاه طرفدار جبر شدند 
و گاه طرفدار اختیار انسان و مرجئه قدریه 
نام گرفتند. ابوحنیفه که اهل خراسان بود، 
طرفداران بســیاری در شرق جهان اسالم 
پیــدا کرد و هنوز به قــوت خود باقی اند و 
اکثر مســلمانان شــبه قاره هند، آســیای 
میانــه و ماوراءالنهر پیرو ابوحنیفه اند، و در 
بحث ایمان، هنوز همــان عقیده را دارند. 
بنابــر آنچــه در کتب ملــل و نحل آمده 
اســت- صرف نظر از شــمارش فرقه های 
مرجئه- چنــد نگرش در تعریــف ایمان، 
میان مرجئه وجود داشــت که عبارتند از: 

نگرش اول: در نگاه عــّده ای از مرجئه، 
ایمان یعنی معرفت خدا و کفر یعنی جهل 
به خدا. ایــن افراد ایمان را از مقوله ی علم 
دانسته و قائلند که اگر فردی به زبان منکر 
شــود، ولی در قلب معرفت خدا را داشته 
باشد، مؤمن است. می توان جهمّیه )پیروان 
جهم بنی صفوان از مرجئه جبریّه( صالحیه 
)پیــروان ابوالحســین صالحی(، یونســّیه 
)پیروان یونس سحری( را در این گروه جای 
داد. البته این سه گروه اختالفاتی با هم دارند 
که در کتاب های ملل و نحل آمده اســت. 
نگرش دّوم: عــده ای ایمان را فقط اقرار 

از اصحاب حدیث و حشویه هستند.)46( 
بغــدادی مرجئه را به ســه گــروه: 1- 
مرجئة قدریّه )غیالنّیه(، 2- مرجئة جبریه 
)جهمّیــه(، 3- مرجئه اي کــه نه جبری 
هستند و نه قدری و به اصطالح شهرستانی 
مرجئــه خالصه، تقســیم می کند. بغدادی 
مرجئــه خالصه را پنج فرقه و شهرســتانی 

آنها را شش فرقه می داند.)47( 
همان گونه که می بینیم انشــعاب مرجئه 
به ســه یــا چهار فرقــه، به جهــت عقاید 
دیگر آنهاســت، چون برخی از آنان قدری 
و تفویضی هســتند و برخی جبر مسلک و 

برخی دیگر نه جبری و نه قدری.  
در واقع عقیدة ارجــاء عقیده ای بود که 
فرقه های دیگری چــون غیالنیه و جهمیه 
آن را پذیرفتنــد و به یک تعبیر، گروه هایی 

از مرجئه در گروه های دیگر ادغام شدند. 
عقیده ای که همه ایــن گروه ها را تحت 
نام »مرجئه« در می آورد، خارج کردن عمل 
از ایمان و مؤخر دانســتن رتبه آن از رتبة 
ایمان است. با وجود این گروه های مختلف 
مرجئه در بیــان جزئیات این اعتقاد؛ یعنی 
تفسیر دقیق ایمان با یکدیگر اختالف نظر 

دارند.)48( 
ارجاء در گام های نخستین پیدایش آن، 
آیینی صرفاً سیاسی بود. کم کم به مباحث 
نظــری روی آورد. یکی از اولین کســانی 
کــه صیغه ی کالمی بــه آن داد، حّماد بن 
ابی ســلیمان )120 م( از موالی و اســتاد 
ابوحنیفــه بود. حماد حضــرت علی )علیه 
الّسالم( را بر عثمان ترجیح می داد و ایمان 
را همان تصدیق قلبی می دانســت. اصحاب 
حدیث به همین علت به قدح وی پرداخته، 
او را منحرف می داننــد. بنابر نظر برخی از 
فرقه شناسان معاصر، علت گرایش موالیان 
بر مرجئه ایــن بود که امویان، موالیان تازه 
مســلمان را تحقیر کرده، آنان را مسلمانان 

واقعی نمی شمردند.)49(
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دانشــگاه به عنوان بارزترین نهاد تولید علم و دانــش، ترویج معرفت و فرهنگ-آفرینی در جامعه، همواره نقش 

مهمی در پیشرفت و تعالی تمّدن ها ایفا کرده است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که تالش برای پیشرفت 

و شــکوفایی تمّدن اسالمی در رأس امور قرار دارد، تبیین شاخص های نهادی که با انجام رسالت خود، رشد و 

اقتدار تمّدن اســالمی را فراهم خواهد آورد، نیز از اهمّیت ویژه ای برخوردار اســت. لذا، جهت تعیین معیارهای 

دانشگاه تمّدن ساز، در مقاله ی حاضر تالش شده است ضمن تحلیل و بهره گیری از آموزه های اسالمی به این 

پرســش بنیادین پاســخ داده شود که دانشگاه باید بر مبنای چه معیارها و شاخص هایی بنا شده باشد تا بتواند 

رســالت تمّدن سازی خویش را به نحو احســن به جا آورد؟ برای دریافت پاسخ این سوال در این تحقیق، پس 

از تبیین نقش مثبت و ســازنده ی نهادهای علمی در رشــد و پیشرفت سه کانون تمّدنی قبل از تمّدن اسالمی 

از جمله: تمّدن مصر در آفریقا، تمّدن پارس در ایران و تمّدن یونان در مغرب زمین، نقش ســازنده ی مراکز و 

نهادهای علمی در پیشرفت تمّدن اسالمی اثبات گردید. سپس، بر اساس آموزه های اسالمی، معیارهای دانشگاه 

تمّدن ســاز تبیین و مورد بررسی قرار گرفت که در این راســتا مؤلفه هایی از جمله: دانایی محوری، توانایی و 

توانمندی، نیکویی و زیبایی به عنوان شــاخص ها و معیارهای دانشــگاه تمّدن ساز معرفی شده اند. به این معنا 

که ظهور و بروز کامل این مؤلفه ها موجب اطالق صفت تمّدن ســازی  به دانشگاه می شود. همچنان که فقدان 

وجود آنها دال بر ناکارآمدی  دانشگاه در این عرصه ی تمّدنی است. 

 مـقدمه
1-یکــی از ارکان مهــم و بارز جوامــع متمّدن، نهاد 

دانشگاه است. دانشگاه به عنوان محل و مکانی فراگیر 

برای تفّکر، تعقل و تولید علم و دانش، وظیفه و نقش 

اعتــالی جامعه و تمّدن را به لحاظ فرهنگ ســازی، 

تعلیم و تربیت عهده دار اســت. ایــن نهاد به عنوان 

جامعه ی فرهیختگان و دانش پژوهان، می تواند نمونه 

ای مطلوب از اداره ی یک جامعه را از نظر برخورداری 

از ارزش-هــای اخالقی، انســانی و اجتماعی، تولید و 

نــوآوری علمی و فنآوری، ترویــج و تقویت روحیه ی 

تحقیق و پژوهش و تلفیــق آن با ارزش های معنوی 

و اجتماعی، نظم و قانون مداری، مســئولیت پذیری 

و پاســخگویی، حقوق مداری و روابط عادالنه، کمک 

به تأمین رفاه و پیشــرفت جامعــه و ارتقای کرامت و 

کماالت انســانی ارائه نماید. اگــر جایگاهی برای این 

نهاد در ضروریات تأســیس، رشد، پیشرفت و اعتالی 

فرهنگ و تمــّدن قائل بود، بایــد برمبنای معیارها و 

شــاخص هایی بنا شده باشــد تا بتواند در این عرصه 

هــای تمّدنی ایفای نقش نماید. برای یافتن و نشــان 

دادن هدف، مسیر، و جهت دادن به تالش های علمی 

و اجتماعی این نهاد، تبیین شاخص های تمّدن سازی 

آن مهم و ضروری به نظر می رســد؛ تبیین شــاخص 

ها و معیارهای چنین نهادی عالوه-بر روشــن نمودن 

مســیر ایفای نقش این نهاد در راه تمّدن ســازی، به 

منزله ی تعیین راه مناسب فرا روی آن برای دستیابی 

به جایگاه شایسته ی آن نیز می باشد. و از این طریق 

است که این نهاد فرهنگ آفرین و انسان ساز عالوه بر 

ایفای نقش، خود نیز در مسیر بالندگی قرار می گیرد. 

در تعالیم وحیانی دین مبین اســالم، آیات متعددی 

نازل و روایات فراوانی از ائمه ی هدی علیهم الســالم 

صادر شــده است که می توان برمبنای آنان معیارها و 

شــاخص های چنین نهادی را دریافت و تبیین نمود 

و ســرلوحه امور نهاد دانشــگاه قرار داد. لذا، در این 

پژوهش، تالش خواهد شــد با  تحلیل و اســتنباط از 

آموزه های اسالمی ویژگی های بارز این نهاد که نقش 

مؤثری در مقوله ی تمّدن ســازی دارد تبیین و مورد 

بررسی قرار گیرد.

 نقش دانشگاه در پیشرفت تمّدن ها
اگر در گذشــته و ســیر تاریخ تمّدن ها اندکی تأّمل 

شود افق های این مسئله و بحث قدری روشن تر می 

گردد که در طول تاریخ، دانشگاه ها، مراکز، مؤسسات 

و مکاتب علمی نقش چشــمگیری در پیشرفت تمّدن 

ها ایفا کرده اند. براب دریافت این نتیجه کافی اســت 

که در سیر تحولی و پیشرفت تمّدن های بزرگ بشری 

دّقت و تأّمل شــود؛ »چنان که نقشه ی فرهنگی اروپا 

و آســیا و آفریقا را در نظر آورد مشاهده می شود که 

در این مناطق ســه بخش عمده ی فرهنگی برپا بود. 

عظیم ترین آنان تمّدن های باستانی فالت خاورمیانه 

چـکیده

معیارهای دانشگاه تمّدن ساز از منظر  قرآن و روایات

اســت که متشــکل از تمّدن های مصر، بابل در بین النهرین و بااقتدار از همه، تمّدن پارس بود«)بهمتش، 1378، 

ص27(. »تمّدن مصری که در آفریقا ســریان داشــت و از جمله ی بارزترین امپراطوری های آن دوران است که در 

بطن خود مّتکی به مراکز علمی در حوزه ها و رشــته های مختلف بود. در آن زمان علوم طب، ریاضیات و هندســه، 

شهرسازی، فنون ستاره شناسی، جادوگری، فالبینی، خوابگزاری به پیشرفته ترین حّد خود رسیده بود«)گزینوفون، 

1389، فصل4، ص81(.
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این پل در روستای فرسفج تویسرکان، در منتهی  الیه جنوب غربی روستا و بر روی یکی از 

شعبه های پرآب قلقل رود واقع شده و محور ارتباطی چندین روستاست.پل فرسفج از نظر 

قدمت به دوره صفویه مربوط اســت و با توجه به کاروانسرایی که در نزدیکی آن قرار دارد، 

به نظر می رسد این محل هم منزل گاه و هم مسیر کاروان رو بوده است.

طول و عرض پل بسیار کم و دارای سه دهانه بزرگ آب  رو با قوس جناغی است که در حد 

فاصل آن ها دو طاق نمای کوچک به چشم می خورد.

مصالح اصلی پل از سنگ و آجر است و از قسمت تحتانی تا شروع پاکار، قوس ها از سنگ 

 و از این قسمت به باال از آجر و مالت گچ و خاک است. 

 با توجه به کاوش های صورت گرفته در تپه باســتانی باباکمال قدمت شهرســتان تویسرکان به بیش از چهار سال قبل از میال مسیح می 

رسد و با دو هزار سال بعد از میالد، در حقیقت تویسرکان، شهرستانی با قدمتی بیش از 6 هزار ساله است.

تویسرکان سرزمینی محصور بین دره های سرسبز و با صفا و چشمه های جوشان و هوای دلپذیر است و درختان ستبر گردکان کهنسال 

از گذشــته از وجود میررضی الدین آرتیمانی، حبقوق نبی)ع(، عمارت مســعودی و اقتداری و کاروانسرای شاه عباسی فرسفج و کوه خان 

گرمز و ده ها ابنیه تاریخی فرهنگی در دامن خود، به خود می بالد.

قدمت منطقه تویســرکان به دوران قبل از میالد مســیح می  رسد و شهرستان تویســرکان با در ه های پر از گردوی خود یکی از مهم ترین 

شهرستان های استان همدان را تشکیل می دهد و از این جهت به شهر طالی سبز معروف است.
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تویسرکان با 6 هزار سال قدمت در خدمت مسافران تابستان 

قدمت تویسرکان به دوران قبل از میالد مسیح می رسد

شهرســتان تویســرکان از 226  اثر و بنای 
تاریخــی و فرهنگی و طبیعــت بکر و جذاب 

برخوردار است.
بــا برخورداری از 226 اثــر طبیعی، تاریخی 
و فرهنگی پس از شــهر همدان رتبه دوم به 
لحاظ برخورداری از این گونه آثار در اســتان 

همدان را به خود اختصاص داده است.

پل  تاریخی فرسفج، قلعه اشتران، دره سرکان، دره آرتیمان، امامزاده شاه زاده ناصر، پیر کمر 

بسته سرکان، قلعه دختر )قز قلعه ســی(، مسجد جامع تویسرکان، درخت چنار کهنسال 

مســجد باغوار، کاروانسرای شاه عباسی فرسفج، دره  گزندر، دره  فاران، دره  شهرستانه، شهر 

بازی و بوســتان نبوت و بازار سنتی سرپوشیده مهمترین دیدنی های شهرستان تویسرکان 

را تشکیل می دهند.

در خصوص وجه تسمیه این شهرستان چنین عنوان شده که شهر قدیمی ”رودآور“ دارای 

سه بخش “ توی“، ”سرکان“ و ”شکان“ بود که پس از حمله مغول اهمیت خود را از دست 

داد و مردم آن به بخش توی روی آوردند و به تدریج آن جا را آباد کردند.

بخش شــکان در اثر زلزله خراب شــد  اما ســرکان به فاصله 10 کیلومتری شــمال غرب 

تویسرکان هنوز پابرجاست و اکنون یکی از شهرهای شهرستان تویسرکان است.

تویسرکان فعلی که از ترکیب دو کلمه “ توی“ و ”سرکان“ ساخته شده است، همان بخش 

”توی“ قدیمی است.

مملو از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی
پل فرسفج تویسرکان

در ادامه نگاهی بیشتر به فرسفج می اندازیم 
و تصاویری از جاذبه های فرهنگی تاریخی 
و طبیعی این منطقــه را نظاره  می کنیم.

آرامگاه بـوعلی سینا
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قطعه ای از کتاب

لطفا به در نگویید تا دیوار بشنود. بیان مقصود از طریق 
غیرمســتقیم یا با رفتارهای خاص به نوعی شکاکیت و 
بدبینی می انجامــد. بدین معنا که در حرف ها و رفتارها 
به دنبال معانی خاص گشته، آن ها را تفسیر کرده و به خود 
می گیریم. این امر از سه طریق به جامعه آسیب می زند:
1. ذهــن افــراد را درگیــر ایــن امــر می کنــد که 
حرفــی نزنند یــا کاری نکنند که به کســی بر بخورد.
صــرف  افــراد  وقــت  از  زیــادی  مقــدار   .2
دریافــت و کشــف پیــام و تفســیر آن هــا می شــود.
3. گاهــی با تفســیرهای نادرســت باعــث تنش ها، 
رنجش ها و ســوء تفاهم های جبران  ناپذیری می شــود.

قطعه ای از کتاب

بایــد یــاد بگیریــد نمی توانیــد محبــوب همگان 
باشــید. شــما می توانید بهتریــن آلوی دنیا باشــید، 
رســیده، آبــدار، شــیرین و خوشــمزه. امــا یادتــان 
باشــد، هســتند آدم هایــی که آلــو دوســت ندارند!
حــاال می توانید انتخــاب کنید که موز بشــوید، اما 
باید متوجه باشــید که اگر تصمیم بگیرید موز بشــوید، 
همیشــه یک موز درجه دوم خواهید بــود، در حالیکه 
می توانستید برای همیشه بهترین آلوی دنیا باقی بمانید.

قطعه ای از کتاب

کســانی که زندگی خود را صرف مطالعه و دانششان 
را از خالل ســطور اســتخراج می کنند، شــبیه افرادی 
هستند که از توضیحات و توصیفات مسافران، اطالعات 
دقیقــی درباره ی یک کشــور به دســت آورده اند. این 
افــراد می توانند چیزهای زیادی دربــاره ی آنجا بگویند 
و بــا این حال و پــس از این همه، هیچ درک روشــن 
و مربــوط و ژرفــی از وضعیت و موقعیــت آنجا ندارند !
امــا کســانی کــه زندگی را وقــف تأمل و اندیشــه 
کرده اند به خوِد مســافران شــبیه اند؛ فقط اینها هستند 
کــه می دانند درباره ی چــه حرف می زننــد، با جریان 
حقیقی امور آشــنایند و یکسره غرق در موضوع شده اند

قطعه ای از کتاب

یادمان باشد همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت 
اســت که میتوان به کاســتی های آن حکومت پی برد.
امروز در ایران هرکس می خواهد شــعار قشنگی بدهد 
و مــورد توجه قرار گیرد ، به ســراغ عدالــت می رود.
چه بســا در ابتدا خودش بی عدالتی را در این کشــور 
گســترش داده باشد.متاســفانه مــردم مــا حافظه ی 
تاریخی ندارند و مکرر همــان چیزهایی را که در تاریخ 
اتفــاق افتاد ، دوباره تجربه می کنندو ســر صحبت هم 
که میشــود ، میگویند منشــاء تمام مشکالت ، انگلیس 
است.درســت اســت کــه انگلیس و خارجــی ها نقش 
داشــته اند اما مشــکل اصلــی در درون خود ماســت

در اسارت فرهنگ
طاهره شیخ االسالم

زندگی عشق و دیگر هیچ

لئو بوسکالیا

خود اندیشی(جهان و تأمالت فیلسوف )مقاله در باب 
آرتور شوپنهاور

جامعه شناسی خودمانی
 

حسن نراقی 

در باب حکمت زندگی

آرتور شوپنهاور

هنر عشق ورزیدن

اریک فروم

بار هستی

میالن کوندرا

جامعه شناسی خودمانی

حسن نراقی

چگونه جهان را اداره کنیم

وینستون چرچیل

جشفای زندگی

لوییز هی

قطعه ای از کتاب

فرقی نمی کنــد که رنج پس از لــذت بیاید یا بر آن 
تقدم داشــته باشــد.به راســتی بزرگ ترین خطا این 
اســت که به جای آنکه بکوشــیم در حد امکان فارغ از 
رنج باشــیم، بخواهیم این مصیبت خانه را به عشرتکده 
تبدیل کنیم و لذت و شــادی را هدف قرار دهیم، چنان 
که بســیاری از مردمان چنین می کنند... اما دویدن به 
دنبال شــکاری که وجود خارجــی ندارد معموال موجب 
مصیبتــی می گردد که کامال واقعی اســت.این مصیبت 
به صــورت درد، رنج، بیماری، کمبود، نگرانی، فقر، ننگ 
و هــزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد. ســرخوردگی 
وقتــی بــه سراغشــان می آید، کــه دیگر دیر اســت. 

قطعه ای از کتاب

عشق نیروئی است که تولید عشق میکند، 
ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق...!

این فکر را مارکس به بهترین وجهی 
بیان کرده است. او می گوید:

انســان را به عنوان انسان و رابطه اش را با دنیا به عنوان 
یک رابطه انسانی فرض کنید...

در نظر بگیرید که عشــق را تنها با عشق می توان مبادله 
کرد، و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس...

اگر بخواهید از هنر لذت ببرید، باید آموزش هنری دیده 
باشید،

اگر بخواهیــد در دیگــران موثر باشــید، خودتان باید 
شخصی واقعا پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید.

اگر شــما بدون اینکه طلب عشق کنید عشق می ورزید، 
یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق 

ندارد،  
اگر بوسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق  از خودتان 

یک معشوق نساخته اید، عشق شما ناتوان است،
یک بدبختی است...!“

قطعه ای از کتاب

عشــق دو ســال پس از هجوم روســیه به چکسلواکی، 
هنوز ترس و وحشــت کشــور را فرا نگرفته بود. با توجه 
به این که تقریبا تمامی ملت با رژیم اشــغالگر مخالفت 
می کرد، روس ها می بایســت از میــان مردم چک افراد 
جدیدی بیابند تا قــدرت را به آنان واگذار نمایند.اما در 
کشوری که اعتقاد به کمونیسم و دوستی با روسیه وجود 
ندارد، چه طور می توانســتند این افــراد را پیدا کنند؟ 
آنان دنبال کســانی رفتند که نسبت به موجودات زنده 
احســاس کینه و شقاوت می کردند. می بایست خشونت 
آنان را تقویت کرد، به کاربرد آن دامن زد و سپس برای 
عمل آماده ساخت. در آغاز می بایست خشونت را بر ضد 
یک هدف موقت برانگیخــت. این هدف حیوانات بودند.
آن وقت روزنامه ها سلســله مقاالتی منتشر ساختند و 
زیــر عنوان نامه های خوانندگان احساســات عمومی را 
بر ضد حیوانــات تحریک کردند.به عنوان مثال از مردم، 
خواسته میشد که کبوترها را در شهرها نابود کنند.وقتی 
کبوترها نیست و نابود شدند، حمله به سگ ها آغاز شد. 
مردم هنوز تحت تاثیر فاجعه اشــغال، در آشفتگی کامل 
به سر می بردند اما روزنامه ها، رادیو و تلویزیون، فقط از 
سگ ها داد سخن می دادند.سگ هایی که پیاده روها و 
پارک های عمومی را کثیف می کردند، سالمت کودکان 
را بــه مخاطره می انداختند، می بایســت به آن ها غذا 
داد بدون آن که فایده ای داشــته باشــند.بدین ترتیب، 
یک حالت روانی و عصبی در کشــور به راه انداختند. ... 
یکســال بعد، نفرت و کینه ای که درابتدا علیه حیوانات 
بود متوجه هدف واقعی خود یعنی انسان گردید. اخراج 
از کار و حرفه، دســتگیری و توقیف و محاکمات شروع 
شد تا سرانجام حیوانات توانستند نفس راحتی بکشند. 

قطعه ای از کتاب

*توهــم توطئــه* یکــی دیگــر از خصوصیــات مــا 
ایرانیان است.درســت اســت که شــاید تمام ملت ها ، 
دشــمنانی داشــته باشــند.اما اینکه یک ملتی ، توهم 
داشــته باشــد و هر بالیی که بر ســرش می آید بجای 
آنکــه به ضعف هــا و حماقت هــای خود پــی ببرد ، 
ســریع آن را بــه دشــمن خیالــی نســبت دهــد ، 
ایــن یعنــی توهــم توطئــه مثــال بعضــی از ملــت 
هــا هســتند کــه هــر مشــکلی پیــش مــی آیــد،
می گویند: کار انگلیــس اســت........................................
....................... کار آمریکا است.....................................کار.. . 

قطعه ای از کتاب

در یک سیستم معیوب: 
ســعی کنید »الل بودن« را تمرین کنید! این تمرین در 

میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.
در یک سیستم معیوب: 

هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛ 
چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.

در یک سیستم معیوب: 
اگر مدیرتان 3 یا 4 ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشــید، 

چون قطعا نفر بعدی او 43 ایراد دارد!
در یک سیستم معیوب: 

می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به 
دست آورید؛ فقط کافیست »زبان« خود را تقویت کنید

در یک سیستم معیوب: 
ممکن اســت که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و 

خفیف باشید.
در یک سیستم معیوب: 

با اشــکاالت سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان 
در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشــکل دیگر 
به ســازمان اضافه می شــود. آن مشکل، شما هستید و 

در آخر اخراج!
در یک سیستم معیوب: 

اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛
 در غیــر اینصورت بجای یــک مدیر، دو مدیر در مقابل 

شما موضع گیری خواهند کرد.
در یک سیستم معیوب: 

با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما 
تشخیص داده نمی شود؛

 بلکه برای این کار راه های ساده تری هم هست. 
مثال فقط کافیســت همیشــه میز کارتان را منظم نگه 

دارید!
در یک سیستم معیوب: 

اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛ 
در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشــتری نیز نداشــته 

باشید.
در یک سیستم معیوب: 

همیشــه حرف ها )فرمایشــات( مدیرتان را تایید کنید، 
حتی اگر از نظر او »ماست، سیاه باشد!«

در یک سیستم معیوب: 
تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است 

که مدیر شما شخصٌا از شما خواسته است.
در یک سیستم معیوب؛ 

آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنه؛
 مگر اینکه با گربه نسبتی داشته باشید!
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تمام بیماریهای انســان، از افکار او سرچشمه میگیرند؛ 
یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید 

میکنند :
تیروئید: وجود بغضی در گلو، که ترکیده نمیشود!
سرطان: ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است!

ام اس: به دلیل عصبانیــت طوالنی مدت و کینه ورزی 
است!

بیماری قند: بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است!
سر درد: به دلیل انتقاد از خود و دیگران است!
زکام: بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است!
درد مفاصل: به دلیل نیاز به محبت و آغوش

گرم است!
فشــارخون: به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که 

حل نشده باقی مانده!
پس بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشــو دهیم: 
دیگران را ببخشیم... خودمان را ببخشیم... بیشتر محبت 
کنیم... کمتر گله و شــکایت کنیم... فراوانتر بخندیم و 

شاد باشیم...
و بدانیم افکار ما بســیار قدرتمند و اثرگذار هســتند و 

تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارند.

تمدن و ماللتهای آن

زیگموند فروید
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انسان وضع دشواری دارد، زیرا انسان تمدن دارد! تمدن 
چندان نیرومند اســت که می تواند جلو انگیزش جنسی 
را بگیرد و موجب پاکدامنی پیش از زناشــویی شود، یا 
کســی را وادارد که برای همه ی عمر ســوگند پارسایی 
بخورد. تمدن می تواند کســی را از گرسنگی بکشد، در 
حالی که غذا فراهم باشــد؛ زیرا برخی خوراک ها، نجس 
خوانده شده است یا چه بسا کسی را به پاره کردن شکم 
دیگری یا شلیک گلوله ای در مغز خود برانگیزد تا لکه ی 

ننگی پاک شود. تمدن از مرگ و زندگی قوی تر است.

با کتاب
30

4- ارتباط تنگاتنگ گرافیک و چاپ

10- اینترنت و فنآوری نوین رسانه ای

12- سیر تاریخی مسئله اصالت وجود

16- بررسی عقاید و تاریخ مرجئه

18- مشاهیر و فرقه های معتقد به ارجاء

20- معیارهای دانشگاه تمدن ساز 
از منظر قرآن و روایات

28- تویسرکان

30- با کتاب 

فهرست
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نوشــته و تصویر است که توسط گرافیست  
انجام می گیرد. در واقع گرافیک، هنر انتقال 
دادن یک پیام از طریق تصویر به مخاطب 
است و یک گرافیست کسی است که پیامی 
را از طریق تصویر بــه مخاطب انتقال می 
دهد. . طبق این تعریف، شاید مناسب ترین 
واژه که مفهوم گســترده تری از گرافیک را 
در برگیرد واژه »ارتباط تصویری« باشد که 
برگرفته از ماهیت این هنر اســت. امروزه 
گرافیک، در تمامی ابعاد زندگی بشــر نفوذ 
کرده و انسان را با خود همسو و همراه می 
کند. تیزرهای تبلیغاتی، پوســترها، صفحه 
آرایی مجالت و کتــاب ها، همه و همه در 
سیطره گرافیک قرار دارند. در دنیای امروز 
با وجود زبان های مختلف در سراسر دنیا، 
رساندن یک پیام به مخاطب عام کار آسانی 
نیست و زیبایی هنر گرافیک در اینجا نمود 
پیدا می کند که با زبان تصویر و به شکلی 
قابــل فهم برای همــگان، پیامی را منتقل 

کند.

هنر طراحی گرافیک  یا ارتباط تصویری ریشه هایی عمیق در گذشته دارد. تالش انسان های نخستین برای برقراری ارتباط از طریق 
تصویر به ماهیت طراحی گرافیک بسیار نزدیک است. از دیرباز و از دوران غارنشینی، ذوق هنری یا اقتضای نیاز بشر باعث خلق تصاویری 
بر دیواره های غارها شــد که این را می توان ســرآغاز هنر گرافیک دانست، هنری که همواره جایگاه ویژه ای در زندگی بشر داشته و دارد. 
با گذر زمان، گرافیک از دیواره های غارها به ســنگ ها، لوح ها و ظروف کشــیده شد تا امروز که گرافیک ایفاگر نقش اصلی در طراحی 
نماد  های تبلیغاتی و تجاری و جذب مخاطب در رســانه های جمعی اســت. هرچند صاحبنظران  گرافیک را انشعاب گرفته از نقاشی 
می دانند و البته این حرف گزافی نیست چرا که هنر گرافیک و نقاشی دارای ریشه ای مشترک هستند، لیکن امروز دیگر نباید آن را با 

چکیده

   گرافیک، هنر، هنر گرافیک، نقاشی، صنعت چاپ، چاپ

رسالت اصلی گرافیک، ارتباط و القای پیام به مخاطب است

نقاشی یکی دانست، چرا که گرافیک، پس 
از انقالب صنعتی و ورود صنعت چاپ، خود 
دارای هویت و رســالت منحصر بفردی شد 

که کمتر در نقاشی یافت می شود.
در تفــاوت گرافیک و نقاشــی باید بیان 
کرد که نقاشــی در واقــع تقلید طبیعت 
اســت اما گرافیک در اصــل ایده و ترکیب 
بندی است، طرحی کلی و بنیانی از یک اثر 

هنری بدون پرداخت به جزئیات آن. 
دوران حیات گرافیــک دارای یک نقطه 
عطف بوده کــه آن پیدایش صنعت چاپ 
اســت. با ظهور صنعت چاپ و باز شــدن 
بستری جدید در عرصه نقش و تصویر، هنر 
گرافیک وارد بعد جدیــدی از حیات خود 
گردیــد. گرافیک نوین که پــس از اختراع 
صنعت چاپ پدیدار گشت، به لحاظ بصری 

تحولی عظیم در زیبایی شناختی آثار هنری و تبلیغاتی ایجاد کرد. حال ما با این پرسش 
رو به رو هســتیم که در کنار خدماتی که صنعت چاپ به هنر گرافیک کرده اســت، آیا 
ماهیت ماشــینی ایــن صنعت، تاثیری بر ماهیت هنری گرافیک گذاشــته و یا این هنر، 
اصالت خود را حفظ نموده اســت؟ در این مقاله ســعی داریم ضمن شناساندن بهتر هنر 

گرافیک و بیان ارتباط تنگاتنگ هنر گرافیک و صنعت چاپ، به این سوال پاسخ دهیم.

 

پیام  القای  گرافیک،  رســالت  مهمترین 
بــه مخاطب اســت و این امر بــا خالقیت 
بود،  پذیــر خواهــد  امــکان  گرافیســت 
گرافیست باید با هنر خود، تصاویر و حروف 
را به سخن درآورد و چنان جانی به آن-ها 
بدهد که پیام و مفهــوم اثر را بدون اینکه 

مخاطب به زحمــت بیفتد، به او القا کند. . 
آدریانو  نقاش ایتالیایی می گوید: گرافیک 
کار مشــکلی اســت چون با یک نقطه و یا 
یــک خط باید به اندازه یک کتاب ســخن 
گفت و البته همــه ی راز زیبایی گرافیک 
نیــز در همین نکته نهفته اســت. بنابراین 
گرافیــک زمانی معنا می یابد که در انتقال 

پیام هاي بســیار کوتاه و ساده به مخاطب 
موفق باشد.  یک طراح گرافیک می داند که 
هرگاه پیامي را براي تبدیل به یک پوستر یا 
کارت و یا تیزر تلویزیوني به او مي سپارند، 
باید قبل از تبدیل پیام به عناصر تصویري، 

آن را تا حد ممکن ساده و خالصه کند.

 تحــوالت متعدد هنر گرافیــک از آغاز 
تاکنون و نیز گســترش ســریع حوزه های 
گرافیــک در جهان در حــال تغییر امروز، 
ارائه تعریف ثابت و جامعی از آن را مشکل 
می ســازد و به نظر می رســد بهترین راه 
تعریف گرافیک شناخت حوزه های کاربرد 
و میدان عملکرد و تأثیرگذاری آن باشــد. 
اما می توان در زمان کنونی گفت: گرافیک 
ارائه راه حل بصری مناســب برای تسهیل 
ارتباطــات مورد نیاز جامعــه و به عبارتی 
دیگر »گرافیک زبان بصــری جهان بدون 
مرز است«.)نجابتی،1394( باید عنوان کرد 
تا کنون آنگونه که باید به موضوع گرافیک 
پرداخته نشــده و این هنر و یــا به تعبیر 
برخی  از گرافیســت ها، این دانش مهجور 
مانده است، نقش پررنگ گرافیک را فارغ از 
هر عنوانی نمی توان در زندگی امروز انسان 
نادیده گرفت. امروز انسان بی آنکه شناخت 
کاملی از گرافیک داشته باشد، جهان خود 
را محصور در گرافیک مــی بیند، بنابراین 
الزم اســت که ابتدا به درک صحیح از واژه 

شناسی گرافیک و ماهیت آن برسیم.
گرافیــک در لغت بــه معنــای نمودار 
خطوطی که نماینده صور و اعمال اســت 
می باشد.)دهخدا( ریشه کلمه ی گرافیک، 
کلمــه یونانی گرافیکوس  بــه معنای بهتر 
نوشتن است. گرافیک به لحاظ دسته بندی 
در دسته هنر های تجسمی  قرار می گیرد. 
این هنــر در واقع ایده و ترکیب بندی بین 

در تفاوت گرافیک و نقاشی باید بیان کرد که نقاشی در واقع تقلید طبیعت است اما گرافیک در اصل 
ایده و ترکیب بندی است، طرحی کلی و بنیانی از یک اثر هنری بدون پرداخت به جزئیات آن

گرافیک و صنعت چاپ؛ ارتباط تنگاتنگ
نویسنده: اکرم زندبار

گرافیک 

پیام 

گرافیک شــامل همه نگاره های ترسیم 
شده از یک تصویر و یا تجسم موجود از آن 
اســت. از این باب، گرافیک و نقاشی دارای 
شباهات و مشترکاتی زیادی می باشند، با 
این حال هرگز نمی تــوان این دو را یکی 
دانســت. رســالت اصلی گرافیک، ارتباط 
و القــای پیام به مخاطب اســت. گرافیک 
به شکلی ســنتی در حکاکی های قدیم و 

تذهیب و تزئین وجود داشت. پدید آمدن 
صنعت چاپ و در هم تنیده شدن گرافیک 
با این صنعت، سبب شــکل گیری شکلی 
نوین از گرافیک به نام گرافیک نوین شــد. 
صنعت چاپ به سبب ماهیت تکثیر کننده 
ای که داشــت، با ماهیــت مخاطب جوی 
گرافیک، سازگاری عمیقی داشت و همین 
امر باعث پیوند عمیق این دو گشت. البته 

به دلیل وجود ناســازگاری های موجود و 
بــرای داشــتن ماحصل هرچــه بهتر این 
پیوند، گرافیک دستخوش تغییراتی شد اما 
هیچوقت به ماهیت اصلی آن خدشــه ای 
وارد نگردید و تا امروز که گرافیک بر همه 
ابعاد دنیا ســایه افکنده و نقش مهمی در 
تبلیغات و تجارت دارد، ذات اصلی خویش 

را حفظ نموده است.

مقدمه 
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 با این تعریف روشن از گرافیک، ضروری است که به چهار عنصر اصلی هنر گرافیک یعنی سفارش، پیام،
تصویر و مخاطب بپردازیم

یکي از ویژ گي هایــي که گرافیک را از 
دیگر هنرهــا متمایز مي کند سفارشــی 
بودن آن است. گذشته از اینکه برخی به 
جهت ترس از بي اعتبار شــدن گرافیک، 
اصل ســفارش پذیري آن را قبول ندارند، 
ماهیت القــای پیــام در گرافیک و توان 
تاثیرگذاری آن بر مخاطب باعث شده که 
تجارت و تبلیغات در پی به خدمت گرفتن 
این هنر باشــند، که این در خدمت بودن 
و وارد عرصه اقتصادی شدن هنر گرافیک 
به هیچ عنوان کسر شأنی برای گرافیست 
شــاید صحیح تر  بنابراین  بــود،  نخواهد 

این باشــد که بگوییم تبلیغــات، متعهد و 
سفارش پذیر اســت و پیوستگي گرافیک با 
تبلیغات باعث مي شــود ویژگي هاي این دو 
شــبیه و نزدیک به هم باشد تا جایی که به 
 جاي گرافیک، تبلیغات را یک قالب هنري 
بنامیــم و گرافیک را شــاخه ي تصویري و 

تجسمي تبلیغات بدانیم. 
هرچند سفارش پذیر بودن گرافیک باعث 
شــده که برخي این هنر را بازاري بدانند و 
ارزش و اعتبار هنري برایش قائل  نباشــند 
اما ایــن موضوع به هیچ وجه بي اراده بودن 
طراح را نشان نمی دهد، اگر هم اثري خلق

عناصــری همچون نقطه، خط، ســطح، حجم، بافت، 
حرکــت و رنگ به صورت مشــترک و یا فردی در تمام 
رشــته های هنرهای تجســمی، نقش اصلی و اساسی 
دارند و چون این عناصر همگی جنبه تصویری داشته و 
با چشم سر و کار دارند ، و به عبارت دیگر تنها از طریق 
چشم قابل درک هستند، عناصر بصری نامیده می شود. 
در واقع تصویر را می توان ماده ی گرافیک پنداشت، یک 
گرافیست با تجزیه و ترکیب تصاویر و عناصر بصری اثر 
خویش را می آفریند. تصویر در گرافیک، عنصری است 

که به مفهوم تبدیل می شود              

»میــان نمادهای تصویری و نمادهــای مفهومی، به 
خــودی خود، تفاوتی وجود نــدارد، اما چگونگی محتوا 
بخشــیدن به آنها تفاوت هایی را به وجود می آورد. در 
واقع، درحالیکه یک نماد تصویــری می تواند از طریق 
ایجــاد تغییراتــی در عناصر، ایده مــورد نظر به نحوی 
انتزاعی به وجود آورد، نماد مفهومی بر ماهیت یک ایده 
تأکیــد میکند و در نتیجه صورت هایــی را به کار می 
گیرد که به جای اشاره به خود شیء به مفهوم آن اشاره 

میکنند«
)هوهنه گر، 1381: 76(

البته گرافیک به منظور ابزاری برای ارتباط 
در عالم ارتباطات ظهور پیدا نکرده است اما 
وجود دو ویژگی مهم، یعنی افزایش سرعت 
دریافت پیام و تاثیــر عمیق تر بر مخاطب 
توانســته گرافیک را براي خدمت به انتقال 
پیام، مســتعد کند تا جایی که گرافیک را 
یکي از شــیوه هاي ارتباطات و انتقال پیام 
مي دانند. یک اثر گرافیکی اثری اســت که 
بتواند بیشــترین تاثیر را در کمترین زمان 
بــر مخاطب بگذارد. هنــر گرافیک از کلی 
گویی و فلسفه چینی زیاد پرهیز می کند و 
تالش دارد ساده سازی و اثر گذاری را بسط 
دهد. تمرکز هنر گرافیک بیشتر بر طراحی 
قرار دارد تــا رنگ، از همین منظر گرافیک 
متشــکل از انــواع طراحی هــا و حکاکی 
هاست. شالوده گرافیک بر پویایی است و از 
گیر و دار تحوالت عبور می کند به طوری 
که هیچ هنری اینگونه در تحوالت شــتاب 
ندارد. از نظر ریچارد هولیس  گرافیک سه 
گونه کارکرد دارد: نخســتین نقش طراحی 
گرافیک هویت نمایی »معرفی و شناسایی« 
اســت مانند تابلو ها و نشــانه ها. دومین 
نقش، طراحی اطالعات اســت مثل نقشه 
هــا و عالئم راهنما و نقش ســوم گرافیگ 
عرضه و تبلیغات اســت مانند پوســترهای 
گرافیک   )10  :1376 تبلیغاتی.)هولیــس، 
گذشــته از اینکه یک هنر است، زمانی که 
در خدمت تجــارت و تبلیغات در می آید، 
برای اثربخش بودن نیاز به دانشی دارد که 
بتوان به مقصــود مورد نظر که همان نفوذ 
در مخاطب اســت برسد، از این رو گرافیک 
یک هنر صرف نیست، اما وظیفه ي گرافیک 
به عنوان هنر، باال بردن میزان تأثیر و عمق 
پیام به مخاطب اســت.این جا دیگر روشن 
مي شــود که هدف گرافیــک ایجاد ارتباط 
نیســت بلکه مؤثر بودن ارتباط بر مخاطب 
اســت که اهمیت دارد. در مقاله ای به قلم 
آوینی و در بیان ماهیت گرافیک اینچنین 
آمده اســت: در عموم کتــاب هاي مربوط 
به گرافیک، سرچشــمههاي باســتاني هنر 
گرافیک را نیز به ماقبل تاریخ مي رسانند، 
چرا که نقاشــي و گرافیک داراي مبادي و 
سرچشمه هاي واحدي هستند. اما حقیقت 
این است که گرافیک ماهیت فعلي خویش 
را نــه حتي بعد از پیدایــش چاپ در قرن 
پانزدهم، و نه حتي بعد از تکمیل تکنولوژي 
چاپ در قرن هجدهــم، بلکه از اواخر قرن 
نوزدهم، همراه با تشــکل نظــام اقتصادي 
جدید و در خدمــت تبلیغات تجاري یافته 
است                                               

                  )آوینی، 1368(

سفارش 

تصویر 

 شــود که مورد رضایت سفارش دهنده 
واقــع نگردد، از زمره آثــار گرافیکی خارج 
انگاشــته نمی شــود و تنها به واسطه عدم 
رضایت ســفارش دهنده، آن اثر از ثبت و 
ارائه باز می ماند. از همین جا اهمیت جایگاه 
ســفارش دهنده و میزان تعهد گرافیست به 
خواست و سلیقه ي او روشن مي شود. باید 
عنوان کرد که سفارشــی بــودن گرافیک 
به این معنا نیســت که بدون سفارش، اثر 
گرافیکی خلق نمی گردد، بلکه ممکن است 
گرافیست بر اساس احساسات درونی خود 
اثــری خلق کند که در ایــن صورت، خود 

در مقام ســفارش دهنده قرار می گیرد، 
یــک وجه تمایز گرافیــک و دیگر هنرها 
در همین مورد نهفته اســت که هنرهای 
دیگر مبتنی بر احساسات درونی هستند 
و ســفارش هم می پذیرند ولی گرافیک 
مبتنی بر ســفارش است اما از احساسات 

درونی هنرمند هم بهره می برد.
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جدای از تغییرات متاثر از چاپ، گرافیک در تمام دوران حیات خود توانسته اصالت هنری خویش را حفظ کند جدای از تغییراتی که شرایط ایجاب نموده، هرگز از رسالت خود فاصله نگرفته است و با اطمینان مي توان 
گفت که گرافیک، هر قدر هم که تغییر یابد، هرگز بر صفات ذاتي اساسي که مورد اشاره قرار گرفت، پشت نخواهد کرد؛ تعهد و التزام نسبت به - مردم و شعور فطري آنان - ابالغ پیام تبلیغی خاص 

مخاطب در کمتر هنری بــه اندازه هنر 
گرافیک دارای اهمیت است، اگر گرافیست 
بــه مخاطب توجه نکنــد و اثر خود را تنها 
بر اساس احســاس خود خلق کند، انتقال 
پیام به آسانی محقق نخواهد شد و در این 
صورت هدف گرافیســت و سفارش دهنده 
تامین نمی گــردد. البته که منظور از عدم 
تامین هدف، بی ارزش بودن اثر نیست ولی 
روشن است که در این صورت دیگر تقیدی 
به هدف وجــود ندارد و فقدان تقید به این 
معنی اســت که پیامی منتقــل نگردیده و 
حاصل همه اینها زیر سوال رفتن رسالت هنر 
گرافیک یعنی انتقال پیام است. اثرگرافیکی 
در تماس و ارتباط بــا مخاطب معنی پیدا 
می کند. دغدغه ی یک گرافیست در خلق 
اثر، ذوق و ذائقه ی مخاطب اســت و اگر به 
این ذائقه توجه نشود، دیگر گرافیک نیست

وجه تمایز بین گرافیک و نقاشي، بسیار 
نامحسوس اســت و از آنجایی که گرافیک 
انشعابی از نقاشی است و اولین آثار گرافیکی 
را نقاشــان خلق کردند، گاه تفکیک نقاشی 
و گرافیک مشکل است. آنچه این دو مقوله 
را از هم متمایز مي سازد، ابزار یا تکنیک ها 
نیســت، بلکه قصد طراح و عملکرد تصویر 
اســت. نقاشي بروز احساسات دروني نقاش 
است و معموالً براي تکثیر ساخته نمي شود، 

اما گرافیک اغلب با سفارش و براي استفاده 
به منظوری خاص انجام مي شود و در تعداد 
پیش بیني شــده به چاپ مي رسد. . نقاشی 
منحصرا زیر مجموعه ی از هنر است که این 
هنر شدت و ضعف دارد اما گرافیک همیشه 
هنر نیســت، گاهی در هیبت رسانه ظهور 
می کند مانند زمانی که در خدمت تبلیغات 
تجاری، سیاســی یا فرهنگی قرار می گیرد 
و گاهی تلفیقی از هنر و رســانه است مثل 
زمانی که در خدمت رســانه های چاپی و 
الکترونیکی قرار می گیرد. در نقاشی وظیفه 
برقراری ارتبــاط در مواجهه با اثر به عهده 
مخاطب اســت و اوست که باید تالش کند 
تا با اثر هنرمنــد ارتباط برقرار کند، اما در 
گرافیک اینگونه نیست و این گرافیک است 
که بایستی تالش کند تا مخاطب را به طرف 
خودش جذب کند نه اینکه مخاطب تالش 
کنــد تا محتوای اثر گرافیکی را درک کند.

به عنوان مثال، مخاطب برای دیدن آثار 
یک هنرمند نقاش، بــه گالری و موزه می 
رود تــا آثارش را ببینــد یعنی مخاطب به 
طرف اثر می رود در حالی که در گرافیک، 
این اثر گرافیکی است که به طرف مخاطب 
مــی رود، عالئم و پوســترها و تمامی آثار 
گرافیکی در خیابان ها و کوچه ها به طرف 
شهروندان می روند و می خواهند پیامشان 

را بــه مخاطب القا کنند. نقاش با نقاشــی 
احساسات خود بیان می کند و امکان دارد 
که اثرش برای همگان پیام روشنی نداشته 
باشــد، در واقع نقاش عواطف خود را بیان 
می کند و در قید و بند اینکه مخاطب با اثر 
ارتباط برقرار می کند و کاری به این ندارد که 
مخاطب منظورش را درک می کند یا خیر . 
به همین دلیل در یک نمایشــگاه نقاشی از 
یک تابلوی مشخص افراد مختلف برداشت 
های متفاوتیدارند اما یک گرافیست موظف 
است پیام خود را به گونه ای بیان کند که 
حتما مخاطبش منظورش را دریافت کند.

آوینی در مقالهای در بیان تفاوت نقاشی 
و گرافیک اینگونه بیان می-دارد: نقاشــي 
التزامي نداشته است که حتما  پیام خویش 
را به مردم برساند، و آن هم اکثریت مردم، 
اکثریت مردم که هرگز با هنر اشرافي قرون 
گذشــته نیز پیوند و ارتباطي نداشــته اند. 
نقاش تنها در برابر احساســات و مکنونات 

درون   ) )فردگرایانــه  اندیویدوالیســتي  
خویــش متعهد بوده اســت و از این رو، از 
ایــن امکان نیز برخوردار بــوده که نقایص 
کار خویش را به ضعف ادراک هنري مردم 
بازگرداند، اما گرافیست ... او خود را از یک 
ســو نســبت به عامه مردم و شعور فطري 
آنان ملتزم و متعهد مي دانســته اســت و 
از ســوي دیگر، نسبت به ارائه پیام تبلیغي 
خاص. اینها مهم ترین عواملي هســتند که 
هنر گرافیک را از نقاشــي تمایز بخشــیده 
انــد. )آوینی، 1368( هنــر گرافیک چون 
تکثیــر می شــود و با فنونــی چون چاپ 
همدست شــده و متعلق به همه می شود 
مثل نقاشی شخصی و تک نیست و هیچگاه 
به عنــوان تابلو در یک قاب تنها نمی ماند.

گرافیک به مفهوم امروزی، حدود شــش 
قرن پیش در اروپا شــکل گرفت و شکل-

های نخســتین صنعت چاپ، در این شکل 
گیری عامــل اصلی بود. در واقع، می-توان 
از رامبراند  و آلبرشــت  دورر و  بســیاری 
از نقاشــان گمنــام دیگر که بــا آثار چاپ 
دســتی  خود، نوعی گرافیک هنری و غیر 
تجاری را ابداع کردند، به عنوان نخســتین 
هنرمندان گرافیســت جهان یاد کرد. اینان 
نقاشــانی بودند که با دوران آغازین چاپ و 
این تحوالت همراه شدند و اولین هنرمندان 
گرافیست لقب گرفتند. وضع فنی در اروپا 
تطبیق دادن. هنر گرافیک در قرن هفدهم 
بــه طور عمده بــا حکاکی و گراورســازی  
عجین بوده است، که سرآغاز آن ایتالیا بود 

و بعدها به سراسر اروپا انتشار یافت. 
تحــوالت انقالب صنعتــي و در پی آن 
ظهور تبلیغات در عرصه رقابت های صنعتی 
و تجاری باعث شــکل گیری گرافیک نوین 
و تمایز کامل آن از نقاشی گشت. در واقع، 
تبلیغات به مفهوم امــروزی، بعد از انقالب 
صنعتي و هنگام انبســاط صنایع، شــکل 
گرفــت و گرافیک نوین حیــات خود را در 
چنیــن دوره اي و اختصاصاً با پوســتر آغاز 
نمــود. در واقع از این زمــان به دلیل ورود 
تبلیغات به عرصه ي معادالت تمدن غرب، 

گرافیک از نقاشي منشعب شد.

پیش از قرن پانزدهم گرافیک به مفهوم 
ســنتی آن به صورت خطاطی، نقاشی دو 
بعدی و کنده کاری به چشــم می خورد و 
به تعبیری دارای مرز مشــترک با نقاشی و 
خوشنویسی بود. گرافیک به شکل سنتی 
آن عجین شــده با خط و نوشــتار بود، از 
بارزترین نمونه های گرافیکی ســنتی می 
توان به نــگارش و آرایش کتابهای ادبی که 
حاصــل  همکاری خوشنویســان، طراحان، 
نقاشــان و تذهیب کاران و جلد سازان بود 
اشــاره کرد. تایپوگرافي  از آثار گرافیکی در 
این دوران بود کــه نمونه های آن در کتب 
مذهبی وجــود دارد. از دیگر آثار گرافیکی 
قبــل از ظهور چاپ، ســنگ نــگاره های 
باســتانی با نقش ها و نمادهــای ماندگار 

است.

تقاضاهــای هنری اقشــار گوناگون جامعه 
و یــا مخاطبان جدید بود. ازســویی دیگر 
این مخاطبــان جدید، از عوامل کلیدی در 
شــکل گیری موضوعات نویــن با مضامین 
اجتماعــی بودند. به ایــن ترتیب، صنعت 
چاپ یکی از بســترهای رهایی هنر از قید 
درباری  و  تاریخی،حماسی،ادبی  موضوعات 
انتشــار آثار گرافیکی،  گذشته شد. شروع 
چاپ پوســتر بود که از قدیمی ترین انواع 

تبلیغات گرافیکی نیز محســوب می شود. 
هنرمندان سرشناســی چون لوتزالوترک  و 
پیکاسو  پوســترها را برای تئاترها، باله ها، 
گالری های هنری و جریان های سیاســی 
خلق کردند. طراحی پوســتر بسیار گویا و 
پرمعنی اســت و پوسترها را به سالح های 
قدرتمند اجتماعی و سیاســی و در مسیر 
حال آثار هنری تبدیل می ســازد. »انتشار 
پوستر به دنبال ظهور اولین نوع چاپ یعنی 

افتاد. چـــاپ سـنگی  اتفاق  چاپ سنگی 
نوعی چاپ مسطح بوده  که  درآن به جای 
حروف از سنگ مـــرمر اســتفاده میشده؛ 
بدین ترتیب که نوشــته یــا تصویر را  به  
روی  ســنگ منتقل میکردند و با استفاده 
از روشــهای شــیمیایی آن را بـــرجسته 
مـــینمودند  و سـپس  این  تصویر به کّرات 

روی کاغذ کپی میشده است.

با پیدایش صنعت چاپ در قرن پانزدهم، 
گرافیک بدون آنکــه از نقش و خط فاصله 
بگیرد، مفهومی تازه کســب کــرد و وارد 
بعــد جدیــدی گردید که همــان چاپ و 
تکثیــر بود. از آن پس، چــاپ در تولید اثر 
گرافیکی آنقدر اهمیت داشت که می توان 
هنر گرافیک را هنر چاپی نیز نامید. صنعت 
چاپ در مرز بین گرافیک ســنتی و نوین 
قرار دارد. یکــی از پیامدهای صنعت چاپ 
در تولید فراوان و درعین حال ارزان قیمت 
آثار هنری، شــکل گیری طیف جدیدی از 
مخاطبان بود. مخاطبانی که تا پیش از این 
به دلیل هزینه باالی تولید تک نســخه ی 
آثار، عمومــاً محروم از تملک آنها بودند اما 
چاپ، امــکان بازتولید فراوان آثار فرهنگی 
و هنــری را ممکن ســاخت. فــن چاپ از 
یک سو پاسخی مناسب در راستای تأمین 

گرافیک نوین

گرافیک سنتی

گرافیک و صنعت چاپ

مخاطب

گرافیک و نقاشی؛ شباهت ها و تمایزها
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پدیده چاپ زمینه ســاز تولید یک اثــر در تیراژ باال بود و 
در نتیجــه تولید انبوه آثار هنری برای مخاطبان جدید ملزم 
به حیات گونه های نوینی از هنر نقاشــی و طراحی گرافیک 
شــد. هنرهایی که امروزه تحت عنوان کلی هنرهای عامیانه 
و یا اَشــکال هنرهــای مردمی از آنها یاد می شــود. منظور 
از »هنرهای عامیانه، انواعی از هنر اســت که موردپســند و 
اســتقبال عموم مردم واقع میشــود و به نوعی منشــعب از 
فرهنگ بصری عامه ایشان است.)کرزیس و همکاران، 2008: 
224( گرافیک پس از برخورد بــا صنعت چاپ، وارد دنیای 
جدیدی از نگاره های بصری گشــت. تعامل با صنعت چاپ 
مستلزم بهبود و یا تغییر برخی از خصیصه های این هنر بود، 
»محدودیت های ناشــی از کاربرد صنعت چاپ در تولید آثار 
هنری از جمله عرصه طراحــی گرافیک، از مهم ترین عللی 
بود که منجر به تغییر قواعد بصری گذشــته و شکل گیری 
موازینی تازه گردید. محدودیت های فنی این صنعت نه تنها 
امــکان تولید آثار پر جزییات و یا مملــو از نقش و نگارهای 
کتاب آرایی سنتی را نداشــت بلکه حتی در چاپ سربی به 
دلیل اســتفاده از قالب های حروف صنعتی، توانایی کاربرد 
اقالم زیبا و متنوع فارسی از بین رفت. بنابراین قواعد بصری 

نوینی شکل گرفت«.)اثنی عشری و همکاران، 1395(

وابســتگی گرافیک و صنعت چاب به حدی است که می 
توان گفت: »اگر تکنولوژي چاپ نبود، گرافیک هم نبود؛ اما 
از آن مهم تر، اگر جهان امروز در تسخیر مناسبات اقتصادي 
جدید و تولید و مصرف نمي بــود، گرافیک نیز جهان امروز 
را تســخیر نمي کرد. گرافیک انســان امروز را تسخیر کرده 
اســت، و مگر همین را درباره ماشین نمي توان گفت؟ چرا؛ 
روح انسان امروز مسحور و مسخر ابزار و متدهاست و در این 
تسخیر ســحر آمیز، هر یک از ابزارها و متدها سهمي دارند 
متناسب با ماهیت خویش. سهم گرافیک بسیار عظیم است، 
اگر فقط به نقش آن در تبلیغات تجاري نظر کنیم«. )آوینی، 

 )1368
جــدای از تغیییرات متاثر از چاپ، گرافیک در تمام دوران 
حیــات خود توانســته اصالت هنری خویــش را حفظ کند 
جدای از تغییراتی که شــرایط ایجاب نموده، هرگز از رسالت 
خود فاصله نگرفته اســت و »با اطمینان -مي توان گفت که 
گرافیــک، هر قدر هم که تغییر یابــد، هرگز بر صفات ذاتي 
اساســي که مورد اشاره قرار گرفت، پشت نخواهد کرد؛ تعهد 

و التزام نسبت به: 
- مردم و شعور فطري آنان

-  ابالغ پیام تبلیغي خاص«.)همان(

گرافیک از دیربــاز در هنر ایران جایگاه 
ویــژه ای داشــته و بیشــتر دارای جنبه 
تزئینی و زیبایی بوده است. عالقه ایرانیان 
به نقش و تصویر در ســنگ نوشــته ها و 
حکاکی های آثار به جــای مانده از ایران 
باستان کامال مشــهود است. وجود آثاری 
چون نقش رســتم و تخت جمشید مؤید 
پیشــینه این هنر در تاریخ و تمدن ایران 
اســت. چنین عقبه ای برای کشــوری با 
پیشینه تمدن چند هزارساله چندان دور 
از ذهن نیســت، اما منظور از گرافیک در 
ایران، شــکل معاصر آن است که شروع آن 
را باید دوران صفوی و قاجار دانست. برخی 
صاحبنظران بر این عقیده اند که هنر و به 
ویژه گرافیک تا قبل از این دوران، ماهیتی 
فردی نداشــت و آثــار گرافیکی یا همان 
تزئین و تذهیب، نتیجــه خرد جمعی و 
کار گروهــی بود که پــس از این دوران و 
به ویژه ورود صنعت چــاپ به ایران دچار 
تحول گشت. طبق بیان هاوسر ، »سازمان 
بنــدی تولیــد اجتماعــی هنر تــا زمان 
اســتمرار حیات کتابخانه های سلطنتی 
همچنــان در اَشــکال کامــاًل جمعی و 
مبتنــی بر کارگاه های صنفــی دایر بود.

فراهم آورد. این صنعت مؤثرترین عامل فنی 
در شکل گیری طراحی گرافیک مدرن ایران 
در دوران قاجــار اســت. ورود و رواج چاپ در 
کشور، به شــکل گیری تغییرات هم بستگی 
اجتماعی به ویژه فرهنگی منجر شــد. کنش 
ایــن عامل فنی بســیار فراتــر از ورود یک 

مخصوص به خود داشتند که چاپگر این طرح ها را با هم ادغام می 
کرد و طرحی جدید ارائه می کرد. )حسینی،1389: 191(

هرچند آنگونه که بیان گردید، تاریخ هنر گرافیک ایران به ویژه 
در تصویرگری دارای عقبه ای بســیار طوالنی اســت ولی »ریشه 
گرافیک ایران را در نقاشــی ایرانی باید جست. آنجا که هنرمندان 
نقاش درباری، در دوران صفوی و قاجار با سفر به اروپا و تاثیر هنر 

آن مرز و بوم، برای شاهان دربار تصویرگری می کردند.
 محمد زمان یکی از معروف ترین و تاثیرگذارترین نقاشان دربار 
شاه ســلیمان صفوی اســت که در آثارش تاثیر هنر غربی و حتی 

هندی بسیار مشهود است«. )مجابی، 1374 ، مقدمه 3( 
با توجه به آنچه که بیان گردید، هنر گرافیک در شــکل امروزی 
آن، بــه خصوص به عنــوان هنری تکثیر شــونده، هنری وارداتی 
اســت که در دوره معاصر وارد ایران شده است. دهه های 1340 و 
1350 شمسی بنا بر عقیده برخی از صاحب نظران نقطه آغاز تاریخ 

گرافیک معاصر ایران است. )سیفی، 1392: 3(
در اهمیت ارتبــاط گرافیک و چاپ»تعامل بین طراح گرافیک با 
این فن به عنوان ابزاری که منجر به بازتولید فراوان آثار می شــد، 
در سرشــت خود داللت گر وجود رابطه ای فنــی با این هنر بود. 

رابطه ای که رسالت پیام رسانی طراحی گرافیک را در ارائه پیام به 
جامعه مخاطبین آن جامع تر کرد. بنابراین، به نظر می رسد که می 
توان آشنایی، شناخت و ارتباط هنرمندان و طراحان گرافیک با ابزار 
چاپ را درکل نشــانه ای خاص از مشارکتی معین در فرهنگ فنی 
دانســت«. )بوردیو،  149:1386( طراحی گرافیک در ایران هم گام 
با تحوالت سیاســی و فرهنگِی دهه های 1310 و 1320 شمســی 
شــکل گرفته و هم زمان با اولین جنبش هــای هنر مدرن در ایران 

پیش رفته است.
 در این دوران، تصویرســازی برای کتاب ها و مطبوعات بیش تر 
از دیگر شــاخه های طراحی گرافیک رونق می یابد. ورود رشــته ی 
طراحــی گرافیک به فضای آکادمیک در دهه ی 40 شمســی و از 
ســوی دیگر فعالیت نقاشانی که در دهه های قبل با این رشته آشنا 
شــده اند، باعث می شــود که دهه ی 40 دورانی پربار برای طراحی 
گرافیک ایران باشــد. تاسیس ســازمان هایی مانند کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و موسســه ی انتشــاراتی فرانکلین نیز 
در دهه ی 40 به رشــد طراحی گرافیک در بخش فرهنگی کمک 

بسیاری نموده است.)باغیشنی، 1391(
صنعت چاپ، ابزاری بود که امــکان بازتولید انبوه آثار هنری را 

همچون شــیوه تولید نسخه خطی هزار و یک 
شــب در مجمع الصنایع ناصــری   که مبتنی بر 
تولید گروهی بود. این ویژگی از دیرباز در گرافیک 
ســنتی ایران از جمله کتاب آرایی فاخر درباری 
وجود داشــت لذا هنرمندان و طراحان گرافیک 
حداقل تا دوران ناصری همانند روزگار پیشــین 
هنــوز قادر نبودند بر ابراز وجود یک شــخصیت 
مستقل که بتواند بر فردیت هنری خویش تأ کید 
کننــد. اما آرام آرام به دنبــال تحوالت اجتماعی 
ازجملــه کنش صنعت چاپ در ایــران »هنرمند 
توانســت به ابراز یک شخصیت مستقل در خلق 
آثارش دســت یابد شــخصیتی مســتقل که بر 
فردیتش تاکید داشــت« )هاوسر، 1968: 48( هر 
جا ســخن از گرافیک به شکل امروزی به میان 
می آید، صنعت چاپ، نقش عمده ای در آن ایفا 
می کند. در ایران نیز این صنعت باعث تسریع در 
رشد و پیشــرفت آثار گرافیکی شد. قبل از اینکه 
چاپ مکانیکی وارد ایران شــود، چاپ دستی به 
طور ســنتی با نام »عیدی سازی« در ایران رواج 
داشت. بدین صورت که نقوش و تصاویر مختلف 
را روی چــوب حکاکی میکردنــد و قالب هایی 
می ساختند که شبیه قالب های مورد استفاده در 
چاپ قلمکار بود. سپس این قالب یا مهر را روی 
کاغذ چاپ می کردند. طرح ها معموال قالب های 

تکنولــوژی در جهت اجرای آثــار بود زیرا چاپ، 
دگرگونی های ژرفی در اشاعه  طراحی گرافیک 
و به طور کلی »ســامان مناســبات اجتماعی و 
بالندگی حیات فکــری و فرهنگی جامعه ازجمله 

پیشرفت دانش اجتماعی کشور به وجود آورد«
)ایسنتین، 1979: 25(

گرافیک در ایران این نوع چـاپ بـا استفاده از  روش  مختلط  فیزیکی و شیمیایی بر اساس دفع 
متقابل آب و چربی اختراع گردیده

گرافیک از دیرباز در هنر ایران جایگاه ویژه ای داشته و بیشتر 
دارای جنبه تزئینی و زیبایی بوده است

گرافیک به شکل امروزی در صنعت چاپ، نقش عمده ای ایفا میکند
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            نتیجه گیری

هــای مختلف تبلیغــات مانند تبلیغــات فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و تجاری از هنر گرافیک به عنوان 

زبان تصویری استفاده می کنند.
تبلیغات و گرافیک رابطه ای مستقیم دارند، باید 
گفت هــر کار تبلیغاتی به گونــه ای کار گرافیکی 
است. شــاید تاثیر چشــمگیر گرافیک در تبلیغات 
هنوز برای همگان روشــن نباشد، گرافیک، به ویژه 
گرافیک محیطی  یعنی هر تصویر و چشــم اندازی 
کــه در محیط اطــراف ما دیده می شــود، اگر در 
خدمت تبلیغات قرار گیرد، تاثیری شگرف در تغییر 
دیدگاه انسان دارد، برای درک اهمیت این موضوع، 
مثالی برگرفته از کتاب هنر گرافیک محیطی را بیان 

می کنیم:
» در خیابانــي که در یکي از ایالتهاي آمریکا قرار 
داشــت همه موازین ترافیک رعایت شــده بود اما 
آمار تصادفات بســیار باال بود. شهردار محلي پس از 
مشاورت فراوان نتوانسته بود این معضل این خیابان 
را حــل کند. یکي از مشــاورین که از خوش اقبالي 
آقاي شهردار رشته تحصیلي ایشان گرافیک محیطي 
بود متوجه شــد که چند تابلوي تبلیغاتي بزرگ با 
رنگهاي قرمز و تند در این خیابان اســتفاده شده و 
رنگهاي غالب تبلیغات در این خیابان قرمزاست. این 
هنرمند، شهردار را متقاعد کرد که قرارداد تبلیغاتي 
آن را را لغــو کرده و به جاي آن از رنگ آمیزي آبي 

پیشینه گرافیک را می توان در نگاره های انسان های نخستین و در غارها یافت. اولین 
گرافیک ها به منظور برقرای ارتباط شــکل گرفت، که بعدها در غالب هنر جای گرفت و 
به شــکل سنتی آن در زندگی بشــر به ویژه تمدن-های کهنی چون ایران، جایگاه ویژه 
ای پیدا کرد. گرافیک ســنتی به شکل حکاکی روی ســنگ ها و نقش زدن روی پوست 
حیوانات و لوح ها رواج داشــت. همچنین آثار هنری چون تذهیب، حاشیه کاری، صفجه 
آرایی که با بیشــتر به قصد تزئین و زیبایی خلق می گردید در زمره گرافیک سنتی قرار 
داشت. در این دوران عمده تمرکز گرافیک، خط و خوشنویسی بود. پس از قرن پانزدهم، 
ابداع صنعت چاپ و تکثیر، سبب ساز ورود گرافیک به مرحله جدیدی شد. گرافیک نوین 
ضمن حفظ ارتباط خود با خط و پایبند بودن به اصالت ذاتی خود، برای همگام شــدن با 

صنعت چاپ دچار تغییراتی شد.
در قرن نوزدهم با تحوالت شکل گرفته در غرب و وقوع انقالب صنعتی، نیاز روز افزون 
به پدیده تبلیغات در دنیای صنعتی و تجاری با وجود فضای رقابتی موجود احســاس می 
شــد. بنابراین، گرایش به ســمت هنری که بتواند خواسته صنعتگران و  صاحبان تجارت 

یعنی جذب مخاطب را تامین کند شکل گرفت. 
گرافیک که خصیصه ذاتی آن برقرای ارتباط با مخاطب و به نوعی تلقین پیام به شکلی 
هنرمندانه بود، بیش از پیش در این عرصه مورد توجه قرار گرفت و این پدیده، انشــعاب 
گرافیک از نقاشــی و پیوند هرچه بیشتر آن با چاپ را در پی داشت. همچنین، سفارشی 
بودن گرافیک از همین دوران آغاز گردید. امروزه ســایه گرافیک بر گســتره زندگی بشر، 
امریست انکار ناپذیر، نمادهای تجاری، رسانه ای، عالئم و نشان¬های خیابانی، همه و همه 
داللت بر نقش مهم گرافیک در دنیای امروز به خصوص در عرصه تبلیغات دارند. هرچند 

پیونــد گرافیک با صنعت چاپ و ایفای نقش مهم آن در تبلیغات، 
باعث تغییرات این هنر گردیــد، ولی گرافیک هیچگاه از بن مایه 
تبلیغات که نوعی غلو و مبالغه است متاثر نگردید. پدیده چاپ، با 
توان تکثیر آثار گرافیکی نقش مهمی در هموار کردن راه مخاطب 

یابی این هنر داشت، همین امر سبب پیشبرد و ترقی آن گردید. 
با این حال، هنر گرافیک تا به امروز توانسته از تاثیر صنعت چاپ 

و دور شدن از ماهیت و صفات ذاتی خود مصون بماند.

و سبز در سطوح وسیع و دیوارها استفاده کند. نتیجه 
کار کاماًل رضایت بخش بــود چون آمار تصادفات در 
حد قابل توجهي کاهش یافته بود.)استوار، 1392: 5(

البته به طور کل نمــی توان گرافیک را با تبلیغات 
یکی دانست، تفاوت آن ها از این عامل ناشی می شود 
که اطالع رســانی تبلیغی با نوعی مبالغه همراه است. 
تبلیغات برای دســتیابی به اهداف تجاری، سیاســی 
و اجتماعــی تمام ابزار ها را بــکار می گیرد. در واقع 
ادبیات، موسیقی، نقاشی و شعر در ترکیب با یکدیگر 
و برای انتقــال پیام به مخاطب مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد. کارهای گرافیکی گذشــته از بعد اطالع 
رســانی و قابلیت استفاده برای مخاطبان، آهنگ های 
بصری یک جامعه هســتند. آثــار گرافیکی به میزان 
زیادی تولید می شوند و قسمت اندکی از آثار به حیطه  
هنر وارد می شود. این یک نگاه هنرمندانه )و نه صرفاً 
یک نگاه مصرف گرایانه و منفعت طلبانه( است. امروزه 
به سبب گسترش شرکتهای تبلیغاتی تعداد طراحان 
هنرمند رو به کاهش اســت. در تمام دنیا طراحان در 
مکان هایی که به امر تبلیــغ می پردازند حضور دارند 
و خواســته های کمپانی تبلیغاتی را در قالب تصاویر 
و گرافیــک بیان می کنند)ســاعدی،1394، گرافیک 

محیطی چیست، مجله خبری محیطی دات کام(

تبلیغــات به مفهومی که امروز برای ما شــناخته 
شده بعد از انقالب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و به 
دنبال فضای رقابتی ایجاد شده شکل گرفت. گرافیک 
حیات خود را در چنین دوره  ای و اختصاصاً با پوستر 
آغاز نمود. در واقع به دلیل ورود تبلیغات به عرصه ی 
تمدن تبلیغات به مفهومی که امروز برای ما شناخته 
شده بعد از انقالب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و به 
دنبال فضای رقابتی ایجاد شده شکل گرفت. گرافیک 
حیات خود را در چنین دوره  ای و اختصاصاً با پوستر 
آغاز نمود. در واقــع به دلیل ورود تبلیغات به عرصه 
ی تمدن غرب، گرافیک از نقاشــی منشعب شد. این 
عرصه جدیــد ایجاب کرده که هنر گرافیک عالوه بر 
عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی آورده و 
از حرکت به عنوان عامل موثری برای انتقال مفاهیم 
بصری ســود جوید. امروزه در تبلیغات، هنر گرافیک 
یکی از پایه های اساســی به شمار می آید. در رشته 
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چکیده

اینترنت و فناوری های
 نوین رسانه ای

مهدی محمدی  )نویسنده مسئول( �
اینترنــت و فناوری هــای نویــن 
رســانه ای در عصر حاضر، تبدیل به 
یک میدان اســتراتژیک برای ظهور 
عقایــد و مقاصد هدفمنــد در بین 
اکثریــت قریب به وقــوع جمعیت 
کشور ها شده اســت؛ طوری که اگر 
کشــوری در تقویت زیر ساخت های 
بومی خود در این عرصه کوتاهی کند، 
مجبور به دنباله روی و تحت ســلطه 
بودن کشــورهای پیش قدم اســت. 
نبرد امروز نبرد اندیشــه ها، عقاید و 
نظریه هاســت، سالح امروز ابزارهای 
نوینی است که در دسترس یکایک 
مردم جهــان اســت. ابرقدرت های 
حاضر به دنبال تحمیل آرام و عمیق 
خواسته های خود در ذهن تمام افراد 
جهان هستند، همان اصطالحی که 
از آن با عنوان امپریالیســم فرهنگی 
یاد می شود؛ چنین روشی در جهت 
پیشــرفت برآورد اهداف استعماری 
از طریــق ورود به هویت افراد، جزو 
برترین راه های موجود اســت. طی 
پژوهش حاضر تالش شــده اســت 
بــا آنالیز پرسشــنامه ی 300 نمونه 
دانشــگاه  دانشــجویان  از  تصادفی 
آزاد اســالمی واحد ابهر برای یافتن 
ابزارهــای فنــاوری که بیشــترین 
اســتفاده را دارد، انجــام شــده و 
همین طور با بررســی منابع معتبر 
داخلــی و خارجــی، ابزارهای رایج 
حال که النه ی گســترش اشــاعه و 
تبلیغات  هدفمند اســتعماری است، 
شناســایی شــده و راه کار مناسب 
مقابلــه با هجمه هــای فرهنگی آن 
پیشــنهاد گردد. طــی این پژوهش 
یکــی از روش هــای دفاعــی قابل 
اعتماد و مطمئن برای جلوگیری از 
ابتالء جامعه به امپریالیسم فرهنگی 
دشــمن و عــدم پیشــرفت وی در 
مقاصد سیاســی، ایجــاد بصیرت و 
آگاهی در جامعه معرفی شده است و 
کماکم به ضرورت توسعه و پیشرفت 
تاکید  بومی کشور  زیرســاخت های 

شده است.
کلید واژه ها: تهاجم فرهنگی، فناوری 
نوین، پیشرفت  سیاسی، جنگ نرم، 
اینترنت،

    بــا توجــه به فراگیری و گســترش 
ابزار اینترنــت از قبیل صفحات اینترنتی، 
، شــبکه های  اجتماعی  اپلیکیشــن های 
اجتماعی، پرتال های خبری و... باید اظهار 
کرد که بشــر امروزی عالوه بر زندگی در 
دنیــای فیزیکی، به عنوان یــک فرد در 
دنیای مجازی حاضر و زنده است؛ و عالوه 
بر اینکه طــی آن به ابراز احساســات و 
نظریات خود می پردازد، تحت تاثیر خیل 
عظیمی از نظرات و عقاید با طیف وسیعی 
از گرایشــات اســت. یکــی از مهمترین 
نوآوری هایی که برخی از ایدئولوژیست ها 
در جهــت تاکید بر اهمیــت آن، مطالب 
بســیاری بیــان کرده اند، شــبکه جهانی 
اینترنت می باشــد؛ تأثیــرات این بزرگراه 
تأثیراتی  عظیم اطالعاتی، مشــابه همان 
است که اختراع چاپ بر زندگی انسان ها 
داشته اســت )محســنی،1380: 20(. با 
توجــه به میزان اثرگذاری این فناوری در 
زندگی بشر به مراتب استعمارگران غربی 
درصــدد بهره گیری هرچه بیشــتر از آن 
برای برآوردن اهــداف خود خواهند بود؛ 
در قرآن کریم ذکر شده است که دشمنان 
بــا بهره از تمام شــیوه های غیر هنجاری، 
غیر  عقالنــی و نیز غیر اخالقی ســعی در 
رسیدن به اهداف و مقاصد خود هستند؛ 
چرا که در نظر آنان هدف است که وسیله 
توجیه می کنــد )غالمرضایی، 1394:  را 
92(. در آیــه 121 ســورهء انعام خداوند 

می فرماید: 
َیاِطیَن لَُیوُحوَن إِلَی أَْولَِیائِِهْم«،  »َوإَِنّ الَشّ
شــیطان به ذهن افــراد می اندازد که 
چنین کاری کنند و وسوسه ها از شیطان 
است؛ در بیانات مقام معظم رهبری: امروز 
یکــی از خطوط اصلی کار دشــمن که از 
عناصر مهم جنگ نرم  به حســاب می آید 
این اســت که واقعیات را دگرگون جلوه 
دهد، حــوادث گوناگون را دگرگون جلوه 
دهد )1389/08/02( جنگ به وســیله ی 

ابزارهای فرهنگی، به وســیله ی نفوذ، به 
وسیله ی دروغ، به وسیله ی شایعه پراکنی؛ 
با ابزارهای پیشــرفته ای که امروز وجود 
دارد، توسط ابزارهای ارتباطی که ده سال 
قبل و پانزده ســال قبل و سی سال قبل 
نبود و امروز گســترش پیدا کرده. جنگ  
نرم  یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن های 

مردم )1388/09/04(. 
رســانه ها بــا اســتفاده از راهبردها و 
بحرانی  ایجاد شــرایط  در  فراراهبردهــا 
می توانند در تحوالت سیاسی-اجتماعی و 
فرهنگی جدید در گســتره وسیعی نقش 
آفرینی کنند و موجب شــکل دهی افکار 
امپراتور رسانه ای  عمومی گردند. چرا که 
از امکانات سرشــار موجب  با بهره گیری 
شــکل گیری نوعــی اســتبداد اطالعاتی 
از طریــق گزینش و انتشــار اطالعات و 
اخبــار انحصاری، تراســت های خبری و 
اطالعاتی و کارتل های رســانه ای در پرتو 
انقالی اطالعاتی شــده اســت؛ همچنین 
اســتبداد رســانه ای که رواج گسترده ای 
پیدا کرده اســت، با اســتفاده از ابزارها و 
اهرم ها و با اتــکا به فناوری افکار عمومی 
جهان را به ســوی خود جلب کرده و به 
ارائه چهره ای مخدوش از برخی نظام های 
سیاســی، فرهنگ ها، قوم ها و یا دین های 
رقیب پرداخته اســت. چنین رسانه هایی 
به شــکلی نظام مند نسبت به جهت دهی 
افکار عمومی، گرایش ها، عقاید و نگرش ها 
و رفتارهــا تــالش مضاعفــی را بــه کار 

می بندد)عیوضی، 1388: 251(. 
گاهی ایــن جهت دهی ها بــه میزانی 
به کمک شــبکه های اجتماعی و ســایر 
فناوری هــای نوین فراگیر می شــوند که 
دشــمنان با اســتفاده از درصــدد ایجاد 
اختالل در امنیت اجتماعی کشور مقصد، 
به صورت  ترویج و ایجاد تظاهرات و سایر 
اغتشاشــات برمی آیند؛ لذا باید دانســت 
تهاجم دشــمن در انواع حاالت با کمک 

ابزارهایــی که همچون شمشــیر دو لبه 
هســتند به آســانی امکان پذیر خواهد 
بود و بایــد گفت برخــی از فناوری های 
نوین ارتبــاط جمعی به همیــن منظور 
پیاده ســازی شده اســت تا زمینه اعمال 
افکار امپریالیســمی را جامعه هدف ایجاد 
کنــد.  ابزارهــای نوین ارتبــاط جمعی 
می توانند وسیله ای برای پیشرفت اهداف 
سیاســی چون تهاجم فرهنگی و برچینی 
ارزش هــای اصیل یک ملت باشــند، هر 
کشــوری باید نخبگان خود را به سمتی 
راهنمایــی کند تــا در اوج بینش و علم، 
توسعه  و پیشرفت آن را به بهترین شکل 
و همگام بــا تمام دنیا تضمین کنند و در 
کنار آن سدی بر تهاجم فرهنگی، سیاسی 
منافع طلبان ایجاد کنند و توسعه ی بومی 
خــود و ارزش های مردم کشــورش را از 

گزند آن محفوظ نمایند.
حوزه فنــاوری ارتباطــات و اطالعات 
به ویژه با ابزار اینترنت توانســته هر چه 
بیشتر در تحقق نظریه ی "دهکده جهانی" 
دســت گیر و یاری گر اندیشــمندان این 
نظریه باشد. با تغییر مفهوم، ماهیت، نوع 
و ابزار قــدرت در دنیای معاصر و اهمیت 
یافتن شیوه های جنگ  نرم و نقش اساسی 
عنصر فرهنگی در آن، دیپلماسی فرهنگی  
یکی از ابزارهــای جنگ نرم دول غربی و 
آمریکا در پیشــبرد امپریالیسم فرهنگی 
از اهمیت بســیاری برخوردار شده است 
ایــن  در  )ماه پیشــانیان، 1390: 120(. 
پژوهش جامعه آمــاری 300 نمونه ای به 
صورت تصادفی برای شناسایی رایج ترین 
ابزارها در بین دانشــجویان یک واحد به 
عمل آمده اســت؛ تــا در کنار تحقیق در 
کتب و مقاالت معتبر، میزان اســتفاده از 
ابزارهای نوین با زیر ســاخت اینترنتی در 
اجراء و پیاده سازی تهاجم فرهنگی مورد 
بررســی و تحلیل قرار گیرد، و در جهت 
شناســایی تهدیدات و پاسخ گویی به آن 

اقدام شود.
 سوالی که مطرح شــده این است: آیا 
ابزار اینترنتی رایج در یک جامعه می تواند 
زمینــه ی یک تهاجم فرهنگــی را فراهم 
ســاخته و باعث پیشــرفت آن باشــد؟ . 
ادعای پژوهش بر این باور اســت که ابزار 
اینترنتــی به عنوان یــک عرصه و میدان 
ارائه ی ایدئولوژی در شکل گیری و توسعه 

هجمه های فرهنگی نقش به سزایی دارد.

مقدمه

حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات به ویژه با ابزار اینترنت توانسته هر چه بیشتر در 
تحقق نظریه ی دهکده جهانی دست گیر و یاری گر اندیشمندان این نظریه باشد

فن آوری اینترنت

ســابقه ی راه اندازی اینترنت به شبکه 
دیگری به نــام آرپانت  بر می گردد که در 
سال 1966میالدی توسط آژانس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا 
راه اندازی شــد. اینترنت منتقل کننده ی 
میلیون ها پیامی اســت که بــر ارزش ها، 
نگرش ها و هویت فرهنگی کاربران آن در 
ســطح خرد و بر نظام فرهنگی و سیاسی 

در سطح کالن تأثیر می گذارد
فن آوری جهانــی اینترنت و اختراعات 
محلــی، آینــه ی اصــول جهانی-محلی 
توســعه، در رابطه با درک دانش و کاربرد 
آن اســت؛ در نتیجه اینترنت میتواند به 
وسیله ای برای جمع آوری دانش جهانی و 
برگرداندن آن بــه وضعیت محلی در هر 
کشور و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. 
این مسئله به توان کاربران کشورهای در 
حال توســعه در اجرای بومی ســازی به 
روش بهینه در جهت ارضاء نیازهای خود 
است در ســال 1989، جنبشی در جهت 
الکترونیکی  بــه  تبدیل اطالعات کاغذی 
آغاز شــد که از آن تحت عنوان "وب 1" 
یاد می شــود، پس از آن وب 2 ایجاد شد 
کــه طی آن بدون نیاز بــه نصب نرم افزار 
بــر روی رایانه و با مزیت اســتفاده از هر 
جایی به صفحات اشــتراک گذاری شده 

دسترسی داشت 
شــبکه های اجتماعــی، مجموعه ای از 
وب2  فنــاوری  بر  مبتی  وب ســایت های 
می باشــد، که با قابلیت شــبکه ســازی 
ارتباطات مجازی تعاملی، به تأثیرگذاری بر 
سایت های رسمی، خبرگزاری ها، مجالت 
مرّوج و در نهایت بر روی احساسات، افکار 
و رفتــار کاربران می پــردازد؛ فیس بوک 
، توئیتــر ، اینســتاگرام  و... از جملــه 
نمونه های شــبکه های اجتماعی است که 
قابلیت شبکه ســازی وسیعی در اینترنت 
)الکســاندر، 2008: 38(.  دارا هســتند  را 
شــبکه های اجتماعی به عنوان به  وجود 
آورنده سیستم اجتماعی و سیستم روابط 
پیچیده بیــن افراد که بازتولید اجتماعی، 
فرهنگی و اجتماعی کردن افراد را درون 
خود نهفته دارد، می تواند منبع تولیدکننده 
سرمایه اجتماعی باشــد و سبک زندگی 
افــراد جامعه را تغییر دهد )شاهنوشــی، 
تاجــی، 1391: 92-93(. اکثریــت نظریه 
پردازان این حوزه بر این باورند، اینترنت و 
فن آوری های وابسته ارتباطات دور بایستی 
به عنوان زیرســاخت ملی  اســتراتژیک 
قلمداد گردد، ایجــاد چنین مهمی برای 
کشــورهای درحال توسعه حیاتی به نظر 

می آید )عقیلی،جعفری، 1391: 7(.
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ابزار اینترنت
تمام رسانه های ارتباط جمعی، مظهر ارتقای 
تکنولوژیک و به همین معنا آگاهی سیاســی و 
اجتماعی انســان اند؛ در عین حال و از منظری 
انتقادی، رســانه ها ابزاری بــس نیرومندند که 
می تــوان از آنان در راه خیر یا شــر یا تاثیری 

شگرف ســود برد. چنان که چاکوتین با استفاده از مفاهیم 
روانشناســی پاولوف، بــر آن بود که با رســانه ها می توان 
توده های وســیع انسان را شرطی ســاخت، عاداتی تازه در 
آنــان پدید آورد و در هر صحبت که تمایل باشــد هدایت 
نمود )قزلسفلی، 1388: 326(. در دوران کنونی شبکه های 
ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن همراه، جهان را به صورت 
دهکده ای درآورده اند و همین امر باعث شــده هویت های 
متنوع و متعــدد به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشــند و 
در یکدیگــر تاثیر گذارند. کاربر اینترنت با گشــت و گذار 
در جهــان مجازی بــا روش های گوناگــون زندگی جدید 
جهانی آشنا می شــود و به این ترتیب شهروندان جامعه ی 
جهانی از اتخاذ یک موضع خاص یا به عبارتی هویت ثابت 

می زننــد زیــرا ارزش ها و روش هــای متنوعی در پیش 
رویشــان وجــود دارد. مــردم در ایــن فضا بــرای عبور 
از مرزهــا نیازمند گذرنامه نیســتند، بنابراین به راحتی 
در بــازار فرهنگ های متنوع حضــور می یابند و در کمال 
آزادی هــر فرهنگی را که بخواهند بر می گزینند )صانع پور، 
1390: 117 و 118(. اینترنــت طیف گســترده ای از ابزار 
موجود امروزی را تحت سلطه قرار داده است؛ با این وجود 
رایج ترین ابزار کنونی، در آنالیز چندین خبرگزاری و منابع 
آماری معتبر، که در جامعه مردم کشــور ایران انجام شده 
است شبکه های اجتماعی، سایت های خبری، پخش کننده 
آنالین رسانه ای، مجالت بر خط می باشد، که بر حسب میزان 

محبوبیت و میــزان ترافیک داده ای در 
ادامــه نمایش خواهیم داد. در بررســی 
نمودار )1( به نقل قــول از منبع آمار

Statista  که در ژانویه 2018 تدوین 

شده اســت، 24 میلیون کاربر ایرانی در 
استفاده از شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
برآورد شــده اســت که این رقم آماری 
رتبه هفتــم جهانی را به ایران در مقابل 
سایر کشــورها داده است. این شبکه ی 
اجتماعی که با کاربرد اشتراک گذاری تصاویر و ویدیو در بین 
کاربران خود فعالیت اش را ســال 2010 میالدی آغاز کرده 
اســت، عالوه بر ایران یکی از پر طرف دارترین فناوری های 
مبتنی بر اینترنت که به کاربران خود اجازه انتشــار آزادانه 
محتوا را در بین میلیون ها اســتفاده کننده فراهم می کند

 با وجود بررســی ماشینی هرزه نگاری های ارسال محتوا 
در اینستاگرام و همین طور سیستم فیلترینگ هوشمند که 
توسط سازمان ذی ربط ایران برای کاربران داخلی آن از طریق 
کنترل داده های ورودی از شبکه اینترنت جهانی به مراکز داده  
داخلی، باز هم شاهد انتشار موارد خالف بر اخالق انسانی، 
عرف شرعی و صد البته امنیت اجتماعی و فرهنگی هستیم.

رسانه و جنگ نرم

 اینترنت طیف گسترده ای از ابزار موجود امروزی را تحت سلطه قرار داده است

 تمام رسانه های ارتباط جمعی، مظهر ارتقای تکنولوژیک و به همین 
معنا آگاهی سیاسی و اجتماعی انسان اند

طی انتشــار خبری از YJC  به نقل 
قول از رضا تقی پور، عضو شــورای عالی 
فضای مجازی، اعالم شــد: «آخرین آمار 
رســمی تعداد کاربران ایرانی تلگرام 25 
میلیــون و در نقــل از یــک مرجع غیر 
 رســمی، آن را بیــش از 40 میلیون نفر 
برآورد شــده » )1396/07/24(. تلگرام 
یکی دیگر شــبکه های اجتماعی مبتنی 
بر اینترنــت بوده که بنا به قول ایســپا 
ایران(  دانشــجویان  افکارسنجی  )مرکز 
ایــن اپ با 58 درصد محبوبیت در ایران 
بر سکوی نخست ایستاده است )آقاسی، 
1396/06/25(. این اپ با وجود سیستم 
رمزنگاری ویژه خود از ســد فیلترینگ 
هوشــمند گذشــته اســت، اما با وجود 
گســتردگی اســتفاده از آن در کشــور 
مقامات و مسئولین درصدد رایزنی برای 

فیلترینگ داخلی از طرف سازندگان 

روسی این اپ هستند تا بتوان به این 
شیوه برخی محتوای مغایر با قوانین 

ایــران را از دســترس کاربران داخلی 
از 300  آمارگیــری  در  کــرد.  خــارج 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشــگاه  دانشجوی 
ابهر به صورت نمونــه گیری تصادفی از 
بین تمــام رشــته ها و مقاطع تحصیلی 
موجــود در واحــد )تاریــخ 19 الی 30 
آذر1396( که در پاسخ به پرسشنامه با 
موضوع )بیشترین سایت ها و شبکه های 
اجتماعی مورد استفاده شما چیست؟( به 
عمل آمده، نتیجه به تفکیک ســایت و 
شــبکه هایی که باالتر از 2 رأی داشتند، 
به قرار نمودار)2( می باشــد. یکی دیگر 
از علت هــای تفکیک نمــوداری در این 
پژوهــش، میزان ســختی کار در جهت 

فیلتر ابزار مذکور توسط سازمان ذی ربط 
اســت که طی بررســی به عمــل آمده 
شــبکه های اجتماعی در رتبه سخت و 
سایت ها در رتبه آســان قرار دارند. این 
ســختی به علت ســاختار و مهندســی 
ســاخت این ابزار اســت که در سایت ها 
قابلیــت فیلتر بر اســاس URL )آدرس 
اینترنتــی صفحــه ی مذکــور در پایگاه 
داده ی سرور سایت که به صورت عمومی 
با اســتفاده از دامنه  و اتصــال به درگاه 
اینترنت جهانی شــده اســت( می باشد؛ 
در صورتی کــه شــبکه های اجتماعی، 
علــل خصــوص شــبکه های اجتماعی 
دارای کالینــت نرم افزاری چون تلگرام، 
کــه داده های خــود را از طریق این نرم 
افزارها به شیوه درونی تبادل می کنند به 

مراتب قابلیت فیلتر صفحه ای و محتوایی 
از بیرون را نخواهد داشت و تنها می توان 
ارتباط IP )آدرس ســرور نرم افزار جهت 
تبادل اطالعات( را به طور کامل مسدود 

سازی کرد.

اینترنتی  )آدرس   URL

پایگاه  در  مذکور  صفحه ی 
به  که  سایت  سرور  داده ی 
استفاده  با  عمومی  صورت 
به درگاه  اتصال  و  از دامنه  
اینترنت جهانی شده است(

)statista,January2018 ( باالترین ترافیک استفاده از اینستاگرام 

پیشرفت در مسیر اندیشه؛

  مارشــال مک لوهان  برای نخســتین 
بار، بر نقش رســانه های نویــن ارتباطی در 
فشــردگی زمان و مکان و شکل گیری یک 
دهکده جهانی تاکیــد نمود )گل محمدی، 

.)68 :1381
 بــه اعتقاد وی وجــه ممیزه ی دوره های 
تاریخی در هر جامعه، وســایل پیام رسانی 
آن اســت، که خــود تعیین کننده الگوهای 
فرهنگی و قدرت سیاسی است )تاملینسون، 

.)311-310 :1380
 رهیافت های مارکسیســتی، بر استثمار 
رســانه ها و نقش آن هــا در افزایش کنترل 
و نظــارت در جامعه توجه دارنــد. در این 
رویکرد هم چنین بر دسترســی گسترده تر 
بین جوامع در حال توســعه و توسعه یافته 

تأکید می شود )گرگی، 1385، 56(.
جــان کالینز، نظریه پرداز دانشــگاه ملی 
جنگ آمریکا، جنگ نرم را عبارت از استفاده 
طراحی شــده از تبلیغات و ابزارهای مربوط 
به آن، برای نفوذ در مختصات فکری دشمن 
با توســل به شیوه هایی که موجب پیشرفت 
مقاصد امنیت ملی مجری می شود، می داند 

)غالمرضایی، 1394: 91(. 
جنگ رسانه ای یکی از جنبه های برجسته 
جنــگ نرم و جنگ های جدیــد بین المللی 

است.
 چنیــن جنگــی بیشــتر بــه هنــگام 
درگیری های نظامی کاربــرد پیدا می کند. 
اما این به آن مفهوم نیســت که در ســایر 
موقعیت ها چنین جنگی در جریان نیســت 
و یا مورد اســتفاده قــرار نمی گیرد. جنگ 
رســانه ای تنها جنگی اســت که حتی در 
شرایط صلح نیز به صورت غیررسمی ادامه 
می یابد و هر کشــوری با بیشینه توان خود 
برای پیشبرد هدف های سیاسی از رسانه ها 
اســتفاده می کند. جنگ رسانه ای در ظاهر 
میــان رادیوهــا، تلوزیون ها، تفســیرگران 
مطبوعاتی، خبرنگاران، خبرگزاری ها، شبکه 
های خبری و پایگاه هــای اینترنتی جریان 
دارد. اما واقعیت آن اســت که در پشت این 
جــدال مطبوعاتی چیزی به نام  سیاســت 

رسانه ای یک کشور  نهفته است. 
این سیاست به طور مستقیم با بودجه های 
رسمی مصوب مجلس ها یا بودجه های سری 
امنیتی و جاسوسی  سازمان های اطالعاتی، 
پشتیبانی می شود. سربازان جنگ رسانه ای 
برنامه ریزان تبلیغات  کارشناسان تبلیغات، 

بین المللی و کارگزاران رسانه ها هستند 
)عیوضی، 1388: 257و258(.

مطالعه در سیر زندگی بشر انسان را به این 
امر رهنمون خواهد نمود که پیشرفت های 
زیادی در ابعاد گوناگون زندگی بشر شکل 
گرفته است. نکته اساسی در بحث پیشرفت، 
جهتی اســت که انســان به ســوی آن در 
حرکت اســت. مفهوم پیشرفت، به تنهایی 
نشــان دهنده این جهت نیســت و آن چه 
مســیر این حرکت را معین می کند، مبانی 
اندیشه ای است که انســان به آن باور دارد 
)طاهــری، 1390: 105(. حال با بیان این 
مسئله که همیشــه خیر در کنار شر ظهور 
پیدا می کند باید اظهار داشــت اندیشه ای 
که از ذات خیر برمی خیزد در مســیر رشد 
و ترقی به سمت کمال و خوبی برای جوامع 
بشری قدم برمی دارد و در مقابل اندیشه ی 
برخاســته از اهداف شــر و منافع شخصی 
جامعه ی بشری را به سمت نابودی و تغییر 
ارزش برای اجرای مقاصد خود خواهد کرد. 
پیشــرفت سیاســی به عنوان یکی از ابعاد 
پیشــرفت، دارای جایگاهی پــر اهمّیت و 
اساسی است. تمامی ابعاد پیشرفت، وابسته 
به کارآمدی باالی نظام سیاســی است. به 
گونه ای که می توان گفت: پیشرفت سیاسی، 
اساس پیشرفت یک کشور بوده و سایر انواع 

پیشرفت، فرع پیشرفت سیاسی است 
)الریجانی، 1377: 263(.
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فرهنــگ، مجموعه پیچیده ای اســت که 
دربرگیرنده ی دانســتنی ها، اعتقادات، هنرها، 
اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی که 
به وسیله ی انسان، به عنوان عضو جامعه، کسب 
شده است می باشد )روح االمینی، 1372: 17(.

تهاجــم، بــه معنــای هجمــه و غوغا که 
به وســیله ی مهاجم انجام می شــود، تعریف 
می گردد )حســینی اصفهانــی، 1382: 18(. 
پیچیدگی هــای جنبه هــای گوناگون جنگ 
رســانه ای موجب شــده اســت تــا تصمیم 
گیری درباره ی طراحی و تدوین اســتراتژی، 
چارچوب بنــدی، روش های کاربــردی، نحوه 
عملیاتی کردن هدف ها و ماموریت های تعریف 
شده و استفاده از بیشینه توان هر رسانه، با توجه 
به امکانات انتشار چاپی، صوتی، تصویری، چند 
رسانه ای و پیوسته تنها به تیمسارهای نظامی 
واگذار نشود. جنگ رســانه ای مقوله ای است 
که همکاری هماهنــگ و نزدیک بخش های 
نظامی، سیاسی، اطالعاتی، امنیتی، رسانه ای و 

تبلیغاتی یک کشور را می طلبد )ضیایی پرور، 
.)11-12 :1383

در بیان مفهوم تهاجم فرهنگی، آن گونه که 
مصطلح شده اســت تالش در جهت تخریب 
چهارچوب ارزشــی و مقدسات ایمانی جامعه 
و ســپس ایجاد چالش های اخالقی در میان 
مردم خصوصا قشر جوان جامعه است. از این 
نظر تهاجم فرهنگی حرکتی آرام، پیوســته و 
خطرناک است که از هر سویی به درون رخنه 
می کند و با ورود خــود معیارها را یک مرتبه 
فرو می ریزد )لطفی کاشــانی، وزیری، 1374: 
178(. و در یــک عبارت جامع می توان گفت: 
)) تالش سلطه گرانه ی جامعه ای برای تحمیل 
فرهنگ خود بر جامعه ای دیگر و ایجاد نوعی 
دگرگونــی فرهنگ در آن جامعــه ((. تهاجم 
فرهنگــی را می توان معادلی بر امپریالیســم 
فرهنگــی دانســت کــه ایجــاد ذهنیت ها و 
باور های بیگانه توسط استعمارگان و دشمنان 
برای افزایش قدرت های اجتماعی، سیاســی، 

اقتصادی و... اســت. گاهی ایجاد شایعه برای 
کاهش ریشه های هویت اصیل و باورها همانند 
تبری اســت که هرچه تعداد آن افزایش یابد 
بدنه اســتوار عقاید را قطع می کند، باید گفت 
شایعه مبنای تبلیغات برای ایجاد جنگ روانی 
است، و ابزارهای نوین تیغه های تبر آن. زمانی 
که یک فرد عادی در جهت تبلیغ کاالی خود 
برای افزایش فــروش آن از ابزارهای اینترنت 
استفاده می کند و با کمترین دانش اطالعاتی 
از علوم رفتارشناسی، جامعه شناسی و... موفق 
به کسب رضایت و جذب مشتری می شود، چرا 
اتاق فکر دشــمن با وجود صدها اندیشمند و 
خبره این مسائل و با کمک بودجه های کالن 
و هزاران دســت اندرکار نتوانــد کوچک ترین 
تغییری در عقاید و رفتار جامعه هدف داشته 
باشد؟، با تاملی در دیالوگ های استفاده شده 
در ســریال های پرمخاطــب صدا و ســیمای 
داخلی کشــور درک این مســاله بسیار آسان 
خواهد بود، زمانی یــک دیالوگ طی چندین 
قســمت از زبان یکی از شخصیت های سریال 
بیان می شود کمتر از ساعاتی هزاران پست به 
صورت متنی، تصویری، صوتی در شبکه های 
اجتماعی به کمک اینترنت منعکس می شود 
 تکه کالم کــه این دیالوگ خاص را به یک
در بین قشر عظیمی از مردم قرار می دهد، چه 
مخاطبان این ســریال و چه مردمی که تنها 
از طریق مشاهده پست های انعکاس یافته در 

اجتماعات مجازی شاهد آن بوده اند.
ســاز و کار تأثیرگذاری تهاجم فرهنگی در 
هویت زدایی از فرهنگ و باورها می باشد؛ که 

در 
یــک 

پروسه ی آرام و 
تدریجی در جوامع هدف، ذهنیت سازی کرده 
و در نهایــت باورها و فرهنگ جامعه ی هدف 
را حذف و عقایــد و مقاصد خود را جایگزین 
آن می کنــد. بنابر این بــرای تأثیر تهدیدات 
نــرم، تغییر الگوی زندگــی جامعه و گرایش 
دادن افراد به ســبک زندگــی ایده آل جریان 
سلطه، که در حال حاضر بر پایه سکوالریسم 
و مصرف گرایی بنا نهاده شــده اســت، روش 
مطلوبیســت )غالمرضایــی، 1394: 88(. در 
جهان امروز تنوع جریان اطالعات در ســایه 
فن آوری های نوین ارتباطی موجب شده تعداد 
زیادی از مردم از رسانه های جدید و اینترنت 
اســتفاده کنند. به عبارت دیگــر این امکان 
برای مردم به وجود آمده که شــهروندان هر 
جامعــه در جریان خبرگیری و خبردهی قرار 
گیرند. اما از ســوی دیگر استفاده از این فن 
آوری موجب شده که انتشار شایعه در فضای 
سایبری گسترش و سرعت زیادی داشته باشد 
بدون آنکه به طور جدی بتوان بر آن نظارتی 
صورت گیرد هر روز از گوشه و کنار می شنویم 
که در بعضی کشورها پخش انتشار شایعه های 
دروغ، انتشــار اخبار و اطالعاتی که امنیت را 
تهدیــد می کند یا به وجهــه حکومت صدمه 
می زند و یا اینکه در میان مردم وحشت ایجاد 
کند جرم تلقی می شود )دهقان شاد، 1390: 

36 و 37(.

بــه معنی هســتی و  هویت، 
وجود، وسیله ی شناسایی فرد از 
مجموعه رفتــار و اخالق فردی، 
که ایشــان را از دیگران متمایز 

می کنــد )اشــرف، 1390: 23(؛ از آنجــا 
کــه هجمه های فرهنگی ابعــاد اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی را با بهره از یافته های 
علــوم گوناگــون روان شناســی، جامعــه 
شناسی، علوم ارتباطات، مردم شناسی و... 
مورد تأثیر عمیق، چند وجهی قرار داده و 
با پیچیدگی خود و رخنه ریشه های متعدد 
در جامعه از دیوار دفاعی گروه مقابل عبور 
می کند، درصدد تغییر هویت شــخصی و 
هویت ملی افراد است )غالمرضایی، 1394: 
94-96(، در واقع تهاجم فرهنگی هرچند 
بــه ظاهر دارای خصلتی نــرم، کم هزینه، 
بدون تلفات جانی و مالی است اما ماهیت 
چهره ای خشن و براندازانه دارد که هویت 
ملی یک ملت و یک کشــور را نشانه رفته 

)دولتی، ضامنی، 1395: 15(؛
بــا ورود تکنولــوژی و وســایل ارتباط 
جمعی در خانواده ها، ارزش های اجتماعی 
خانواده ها تحــت تاثیر قرارگرفته و موجب 
شده تا شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان 
نســل جوان باشــیم. از جمله این وسایل 
دسترســی آســان به اینترنت می باشــد. 

اینترنت عــالوه بــر نقاط قــوت، امروزه 
دارای نقــاط ضعفی هم هســت. وســایل 
ناپدید می سازند،  ارتباط جمعی فواصل را 
همچنان که جدار بین انســان ها را نیز تا 
می کنند  زیادی شــفاف تر  بســیار  حدود 
)اســلوین، 1380: 83(. راه موثــر بــرای 
پیش گیری از آن بــه فرمایش مقام معظم 
رهبری، افزایش بصیرت است: برای مقابله 
با هجمه های فرهنگی باید در خود بصیرت 
ایجاد کرد، و قدرت تحلیل خود را افزایش 
داد؛ هر ضربه ای که در تاریخ خورده شــده 

از بصیرت کم و قدرت تحلیل کم اســت از 
طرفی با هجوم شبکه های مجازی، روحیه 
جمع گرایــی افراد خانــواده از بین رفت و 

کم کم همگان به سوی تنهایی و انزوا پیش 
رفتند، به گونه ای که امروزه فرد گرایی در 
جامعه رواج یافته و به دنبال آن ســنت ها 
و آئین هــای خانوادگی رو به زوال اســت؛ 
در نهایت حتی اگر هم یادآورده شــوند از 
طریق تلفن، پیامک و پیام های درون شبکه  
مجــازی امثال تلگرام، الین و... خواهد بود 
امروزه  )شــیری، رحمانی، 1394: 110(. 
رســانه ها همان گونه که در ضعیف کردن 
اثرگذار هستند می توانند  امنیتی  پایه های 
در ایجاد و تقویت آن نیز کارایی و ســهم 

قابل توجهی داشــته باشند. آنها می توانند 
با دور کردن احساس نا امنی، بی اعتمادی 
و ناامیدی از فضای ذهنی افراد جامعه، به 

گونه ای عمل کنند که ضمن بازتاب 
واقعیت ها از بزرگنمایی ناهنجاری ها 
و کاســتی ها خودداری کــرده و به 
جای بحران نمایــی و بحران افزایی 
به بحران زدایی و مهار بحران کمک 
کنند. چرا که ثبــات و امنیت ملی، 
تابعــی از وضعیت افــکار عمومی و 
نحوه مدیریت بحران اســت. با ورود 
نســل جوان جامعه به حوزه های مختلف 
صنعت، آمــوزش و... ایده هــا و باورهایی 
کــه در کانون خانواده فــرا گرفته اند را در 
قالب فعالیت های گوناگون به عرصه ظهور 
خواهند رســاند، هجمه های فرهنگی که از 
طریق رســانه ها و اینترنت در اختیار این 
قشــر از دوران رشــد قرار می گیرد باعث 
جایگزینی افکار ســازمان یافته بر افکار و 
عقاید خانوادگی و کشوری آن خواهند شد 
و چه بســا در آینده او را نســبت به ظهور 
رســانی این عقاید تشــویق خواهد کرد؛ 
حذف لباس های محلی، گویش های محلی، 
آداب و رســوم های منطقــه ای تنها بخش 
کوچکی از آسیب های امپریالیسم فرهنگی 
ابزار  اســت، این آســیب ها با فراگیــری 
تهاجمی آن رابطه مستقیم دارد، نشریات، 
ماهــواره و کانال هــای تلوزیونــی، رادیو، 
اینترنــت و از همه مهم تــر ابزار رایج عصر 
در اســتفاده از اینترنت که سطح باالیی از 
جامعه را مشــمول استفاده از خود می کند 
می تواند بســیار آرام، ولی با قدرت نسبت 
فرهنگ  زمینه های ظهور  پیاده ســازی  به 

جایگزین شده در افکار مردم موثر باشد.

هویت،بهمعنیهستیووجود،وسیلهیشناساییفردازمجموعهرفتارواخالقفردی،کهایشانراازدیگرانمتمایزمیکند

فرهنگ،مجموعهپیچیدهایاستکهدربرگیرندهیدانستنیها،اعتقادات،هنرها،اخالقیات،قوانین،عاداتو
هرگونهتواناییکهبهوسیلهیانسان،بهعنوانعضوجامعه،کسبشدهاست

ابزار اینترنت و هویت

باورها؛ تهاجم فرهنگی

بحرانساختوساز
مدیریتشهریرابه

چالشکشیدهاست

رسانه و جنگ نرم

امروزه برای دســت یابی به توســعه 
سیاســی اســتفاده از وســایل ارتباط 
جمعی الزامی اســت، چرا که وســایل 
ارتبــاط جمعــی از زمــان پیدایش، 
حوزه هــای  در  شــگرفی  تأثیــرات 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی جوامع 
بر جای گذاشــته اســت؛ در این میان 
اینترنت به عنوان یک رســانه ی نوین 
انکاری در زمینه  دارای نقش غیر قابل 
توســعه سیاســی می باشــد )عقیلی، 
بــا  رســانه ها   .)2 جعفــری، 1391: 
تاثیرات گســترده ای که در بخش های 
قابل توجهی  مختلف می گذارند حجم 
از تاثیــرات خــود را بنا بــر پژوهش 
رضاقلــی زاده در بخــش گردشــگری 
مربوطه به زمینه ی فرهنگی آن کشور 
می گذارند: )) رسانه ها در تصویرسازی 
از مکان ها و کشــورهای مختلف و در 
جغرافیایی  تصــورات  به  شــکل دهی 
افراد، اهمیت زیادی دارند. روش هایی 
که مردم جهان، یک کشــور خاص را 
می بینند، می تواند از طریق ارائه اشکال 
فرهنگ عامــه در رســانه هایی مانند 
فیلم ها، تلوزیون و دســتاوردهای ادبی 
پرتال های فضای مجازی  و همین طور 
آن کشور شــکل داده شود. بسیاری از 
اشــکال فرهنگ عامه در رسانه ها، در 
قالب نمایش و تجسم تاریخ، معماری، 
اســطوره ها،  چشــم اندازها، رویدادها، 
خصوصیات ملیتی و سبک های زندگی 
یک کشور خاص ارائه می شوند. چنان 
که اطالعات دریافت شــده از اشــکال 
اوقات  بازنمایی های رســانه ای، بعضی 
اساس درک و آگاهی افراد از یک کشور 
اســت. از طرف دیگر، آن گونه که یک 
کشــور از طریق فیلم ها، مجموعه های 
بازنمایی  ادبــی  تلوزیونــی و کارهای 
می شــود، ممکن اســت تاثیر جهانی 
عظیمــی در دائمی کردن دید و تصور 
خاص از آن کشــور در میان مخاطبان 
خارجی داشــته باشــد )رضاقلی زاده، 
1389: 167( ((. در کلیــه کشــورها، 
دنیای  اتمسفر  تشکیل دهنده  رسانه ها 
سیاســت اند؛ طبعا درصــد باالیی از 
مردم از طریق اطالعاتی که از رسانه ها 
به دست می آورند، عقاید سیاسی  خود 
را شــکل می دهند و رفتارهایشــان را 
بر اســاس آن بنا می کننــد )مدد پور، 

.)38 :1383
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در این پژوهش 
با بررسی و مقایسه 
بین چندین مقاله 
رابطه ی  مربوطه، 
بیــن ابزار اینترنت در توســعه تهاجــم فرهنگی، 
بــا تایید ادعای ایــن پژوهش کــه ابزارهای رایج 
اینترنتی که در جامعه آماری بررســی شده با اخذ 
باالترین رأی در قسمت شــبکه های اجتماعی به 
ترتیب تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ؛ و در بخش 
ســایت های اینترنتی به ترتیب ویکی پدیا، آپارات، 
ورزش3 معرفی شد؛ دارای هویت رسانه ی جمعی 
با شــمول فراگیری گســترده در بین مخاطبین 
می باشــند، که با ترویج و انتشار یک خبر، تبلیغ، 
تصویر یا ویدیو در کمتر از ســاعاتی به ایجاد یک 
سمت و ســو دهی و ذهنیت سازی در کاربران کرده 
و می تواند اثری منفی یــا مثبت در تغییر نگرش، 
رفتــار و تصمیم کاربران در یک هدف مشــخص 
باشد، که این خود می تواند زمینه ساز شکل گیری 
و توسعه اهداف سیاسی چه با اندیشه منفی و چه 
با اندیشه مثبت باشد؛ از طرفی سرعت بسیار باالی 
فراگیری و انتشــار محتوا به کمک فضای مجازی 
خود از بهترین طرق برای پیشــبرد و پیشــرفت 

مقاصد سیاسی است.
 نتایج به دســت آمــده با پژوهش هــای انجام 
شده ی )دولتی، ضامنی، 1395(، )شیری، رحمانی، 
1394(، )کاوسی، کاظمی، 1392(، )نورمحمدی ، 
محمــدی، 1392(، )شاهنوشــی، تاجی، 1391(، 
)گرگــی، 1385( و )مددپور، 1383(  همســویی 

دارد.
مقام معظم رهبری: )) امروز قدرِت ابرقدرت ها، 
بیــش از آنچه کــه در بمب هسته ای شــان یا در 
ثروت های انباشــته ی در بانک هایشــان باشد، در 
قدرت تبلیغاتی آن هاست، در صدای بلند آن هاست 
که به همه جا میرســد. شیوه های تبلیغاتی را هم 

خــوب بلدنــد. در کار تبلیغات انصافاً پیشــرفت 
هــم کرده اند. امروز غربی ها، چــه در اروپا، چه در 
آمریکا، در کار تبلیغات، شــیوه های مدرن و بسیار 
پیشــرفته ای را یاد گرفته اند و بلد شــده اند؛ ما در 
ایــن جهت عقب ایم. با این شــیوه های تبلیغی، با 
جنجال، با فرســتادن انبوه حرف های خالف واقع، 
ســعی مي کنند فضای جوامع را دگرگون کنند و 
تأثیر بگذارند؛ باید به این نکته توجه داشــت، باید 
ایــن را مراقب بود. امروز وظیفــه ی جوان های ما 
از این جهت سنگین اســت؛ نه فقط خودتان باید 
حقیقت را تشخیص دهید، بلکه باید فضا و محیط 
پیرامونی خودتان را هم با  بصیرت کنید و برای آنها 

هم قضایا را روشن کنید(( 
 .)1389/08/04(

نتایج به دست آمده در بخش مقابله و پیش گیری 
از هجمه هــای فرهنگی درون یــک جامعه، ایجاد 
آگاهی باال، تحلیل ســریع توســط کارشناسان و 
اطالع رسانی توســط مراجع و رسانه های معتبر و 
سراسرِی بومی کشور را جهت ایجاد بصیرت نسبت 
به پشــت پرده  و هدف ابــزار نوین ارتباط جمعی، 
راه موثر دفاعی می داند که باید تقویت شــود. اگر 
دشــمن قادر به ایجاد ابزار پیشرفته و پیاده سازی 
افکار بر روی آن اســت، در این طرف کشــور باید 
کارشناســان خود در این زمینــه را افزایش داده 
و حمایــت کند، تا همان شــیوه را در قالب بومی 
و بــا هدف حفظ فرهنگ بومــی در پیش بگیرند. 
توســعه ی ریشــه های اصیل فرهنگــی و تقویت 
بنیان های مســتحکم سیاسی برای هر کشوری در 
جلوگیری از پیشرفت هجمه های استعمارگران یک 
پدیده بالشــک و غیرقابل انکار می باشد فلذا باید 
نخبگان کشور را در مسیر تحصیل و تفکر در علوم 
سیاسی راهنمایی کرد تا بتوان بنیه ی قدرتمندی 
برای پیاده ســازی و پشــتیبانی از زیرساخت های 

بومی کشور را تضمین کرد.

اثر منفی یا مثبت در تغییر نگرش، رفتار و تصمیم کاربران را در یک هدف مشخص می کند
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Students’ Attitudes to the Impact of Internet Tools on the Advancement of Cultural Invasion

Abstract:

The Internet and modern media technologies in the present era have become a strategic field for the 
emergence of targeted ideas and intentions among the overwhelming majority of the population, 

so that if a country fails to strengthen its indigenous infrastructure in this area, it has to follow and 

Dominated by countries. Today’s battle is the battle of ideas, beliefs and theories, today’s weapon 

is a new tool that is available to every one of the world’s people. The current superpowers seek to 

impose their own desires and demands in the minds of all the people of the world, the term that 

is called cultural imperialism; this is one of the best ways to advance the estimation of colonial 

goals through the introduction of personal identities. In the present study, we tried to analyze 300 

random samples from students of Islamic Azad University, Abhar branch, to find the most widely 
used technology tools. Also, by studying valid internal and external sources, the current tools for 

disseminating the nest and Targeted promotion of colonialism has been identified, and the appropriate 
way to tackle its cultural outcry is to be proposed. In this research, one of the reliable and reliable 

defenses for preventing the community from advancing the enemy’s cultural imperialism and its 

lack of progress in political life has been the introduction of insight and awareness in the community 

and the emphasis is still on the necessity of the development and development of the indigenous 

infrastructure of the country.
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سیر تاریخی مسئله » اصالت وجود«

 » بداهت اصالت وجود«
مسئلة اصالت وجود که در مقابل اصالت ماهیت طرح 
شده است، در فلسفة اســالمی یک مسئلة مستحدث 
است؛ یعنی در فلسفة ارسطو و حتی در فلسفة فارابی 
و بوعلی و درکتاب »مابعدالطبیعة« ارسطو مسئله ای به 
نام »اصالت وجود« و »اصالت ماهیت« مطرح نیســت. 
این مســئله اولین بار در زمان میرداماد و مالصدرا به 
این صورت مطرح شــدکه آیا اصالت با وجود اســت یا 

ماهیت؟
میرداماد با اینکه مّشــائی بود طرفداراصالت ماهیت 
شــد و بعد مالصدرا که شاگرد او بود ابتدا نظریّة استاد 
را پذیرفت و بعد به شّدت با آن مخالفت کرد و طرفدار 
اصالت وجود شد به گونه ای که می توان گفت که افکار 
اختصاصــی مالصدرا در همة فلســفه بر محور اصالت 
وجوداســت؛ یعنی همة آنها مســائلی است که از این 

گرفته می شود.
منبع اول: متکلمان دوگونه بحث کرده اند: بعضی از 
بحث های آنان صرفاً دراطراف مسائل مذهبی و بعضی 
از بحث های آنان در مورد مســائل فلســفی است و به 

اَلحمُد هلل َو السالُم َعلی ِعباده اَلَّذیَن اِصِطفی
اِلهی أنَت َکما اُِحب َفاجَعلنی  کما تُِحب ، َو 
اَجَعل سعیی هذا خالِصًا لَِوجِهَک الکریم و 

َمشکوراً.

که  آنکس  گرامی،  خواننده  ای  تو  به  درود 
مقتدایش حسین است عباسی عمل می کند.

این  در  بنده  نظر  جلدی  سه  مجموعه  این  در 
دسترس  در  تا  کنم  خلق  اثری  که  است  بوده 
انتخاب کلمات سنگین  از  همگان قرار بگیرد و 
و مشکل که خود مانعی جهت فهم سریع است 
خودداری نموده ام و نّیتم از گفتن این جمالت 
استفاده کردن و آگاهی بیشتر به مخاطب بوده 
است و تلفیقی است از فکر و جهان واقعیت که 
خواننده را به فکر  فرو ببرد و ارزش واقعی انسان 

را  نشان دهم.

به نام خدایی که در هر جایی هست، خدایی که 
خالق رنگ هاست، خدایی که مهربانی را خلق 

کرد...
آبرو

دارد  انسان  که  است  ارزشمندترین چیزی  آبرو 
زیرا همانند یخی می ماند که درخواست کردن 
آن را قطره قطره آب می کند، پس بنگر که آن 

را نزد چه کسی فرو می ریزی؟!

آبرومند کسی است که همیشه سعی دارد آبروی 
مردم را حفظ کند گرچه برایش سخت باشد.

اگر آبروی دشمنت را نیز حفظ کردی بدان که 
آرزوی دشمنت آشتی با تو خواهد بود.

آزمون  یک  تو  نزد  دیگران  اسرار  افشای  گاهی 
الهی است که آیا می توانی نفس سرکش خود را 

سرکوب  و ایمانت را با نگفتن حفظ کنی.

آیا می دانید!

آیا می دانید، کسی که سکوت شما را درک نمی 
کند نمی تواند گفته های شما را هم درک کند.

تند صحبت  می  دانید، شخص ضعیف  آیا می 
قدرتمند آهسته  و  دارد  و حرکات سریعی  کند 

حرکت می کند و آهسته می گوید.
آیا می دانید، هر کس می تواند صحبت کند ، 
اّما افراد کمی قادرند صادقانه، منّظم و عاقالنه و 

قدرتمند صحبت کنند.
لّذت بخش  قدرت  دانش همانند  دانید،  آیا می 

است.
افسوس که  ولی  زیباست  زندگی  دانید،  آیا می 

خاطره ای بیش نیست.

اّول  نیمه  دارد،  نیمه  دو  زندگی  دانید،  می  آیا 
آرزو و نیمه دّوم حسرت.

به صورت یک مسئله مطرح شــده است که آیا وجود 
را باید اصیــل بدانیم یا ماهیت را، به طور قطع قبل از 
میرداماد و مالصدرا نبوده اســت؛ و اینکه همیشــه به 
شــیخ اشراق نسبت می دهند که شــیخ اشراق اصالت 
ماهیتی بوده است به یک معنا درست است ولی به یک 

معنا درست نیست.
اول فرض کرده است که ماهیت عینیت دارد، آن گاه 
برای وجود عینیتی زائد برعینیت ماهیت قائل نیست. 
او دیگر فکرنکرده اســت که در اینجا به شکل دیگری 
می توان مســئله رامطرح کرد؛ یعنی این مسئله برای 
شیخ اشراق مطرح نبوده اســت که از وجود و ماهیت 
برای یکی عینیت قائل شویم و برای دیگری ذهنّیت و 
اعتباریّت. گویی عینّیت ماهیت برای ایشان امرمسلّمی 
بوده است، حال که مســئله برای او چنین است دیگر 

وجود نمی تواند عینّیتی داشته باشد.
شــکی نیســت که اگرعینّیت ماهیت را امر مسلّم 

دو ریشه و دومنبع

  1- بحث های فلسفی متکلمان 2- سخنان عرفا

در این جهت توجه نکرده است. مالصدرا )ره( بازچون 
برهمة کتاب های دیگران احاطه داشــته است گاهی 
که وارد ســیرتاریخی مســئله فلسفی می شود خیلی 
عمیق تر از حاجی ســبزواری )ره( وارد می شود. مثاًل 
در مســئله »اصالت وجود« اگرکسی به ظاهر عبارت 
»شــرح منظومه« نظرکند خیال می کند که از قدیم 
میان مّشــائین و اشــراقیّین نزاعی به نــام »اصالت 
وجود« و »اصالت ماهیت« بوده اســت و مّشائّین که 
در رأس آنها ارســطو و بعد فارابــی و بوعلی، طرفدار 
»اصالت وجود« بوده اند و اشــراقیّین که افالطون در 
رأس آنها اســت طرفدار »اصالت ماهیت« بوده اند، در 
حالی که اصاًل چنین مسئله ای در تاریخ فلسفه مطرح 
نبوده است که آنها بخواهند چنین قائل باشند و اینها 

آن چنان. مخالفت با فالسفه برخاســته اند. متکلمان در بسیاری 
ازمســائل فلسفی دقت کرده و سخنان فالسفه را مورد 
سؤال قرار می داده اند؛ از این روآنها یک سلسله ازمسائل 
را طرح کرده اند گرچه ســخنان آنها مقبول واقع نشد 

ولی برای مسائل جدید راه گشا بود.
منبع دوم: ســخنان عرفا است که از محیی الدین به 
این طرف اســت. تا دورة محیی الدین مسئلة وحدت 
هم اگر در عرفان مطرح شده، به صورت وحدت وجود 
به این معنا که بعدها مطرح شــده، نبوده است. اینکه 
دربارة وجود به شکل فلسفی بحث شود، برای اولین بار 
به وسیلة محیی الدین و شاگردان او انجام گرفته است.

قبــل از محیــی الدین و شــاگردان او بحثی دربارة 
وجود وتحت عنوان وجــود نمی بینیم. حتی در عرفان 
فارســی هم از دورة محیی الدین به بعد اســت که در 
تعبیرات مولوی هســت. در تعبیــرات فّناری، چنین 
چیزی پیدا نمی کنیم ولــی در تعبیرات محیی الدین 
هســت و می بینیم که مثنوی معنوی، اساساً برمبنای 
وحدت وجود محیی الدین اســت. بنابراین، این مسئله 

عده ای از حکما بر این باورند که اصالت از بدیهات 
اســت و نیازی به اســتدالل ندارد اگر چنین است، 
کدام یک از انواع بدیهی اســت اولیات؛ مشاهدات؛ 

تجربیات؛ متواترات؛ حدسیات؛ فطریات؟
در تقریر بداهــت »اصالت وجود« می توان گفت: 
این مسئله از آن رو بدیهی است که با تصور طرفین 
قضیه؛ یعنی با تصور »وجــود« و تصور »اصیل« از 
این ســو، و توجه نفس به نسبت میان این موضوع 
و محمول، ازســوی دیگر تصدیق به حکم و جزم به 
صدق قضیه برای ما حاصل می شود. بنابراین مسئلة 
»اصالــت وجود« از قبیل اولّیــات )بدیهّیات اولّیه( 

خواهد بود.
اولیات، قضایایی اســت که تصور صحیح موضوع، 
محمول و نســبت میان آن دو در تصدیق یقین آن 
قضایا کافی است. دربارة »اصالت وجود« نیز چنین 
وضعی برقرار اســت؛ زیرا وجود در برابر ماهّیت )هر 
چه غیر وجود( اســت و پیداســت که هر چه غیر 
وجود است هم می تواند موجود باشد و هم می تواند 
موجود نباشد و از این لحاظ، فرقی نیست میان آنکه 
این )غیر وجود( انسان، آب، خاک، سنگ، ستاره و... 
باشد یا علّت، معمول، واحد، کثیر، علم، قدرت و .... 
باشــد؛ یعنی هم »من حیُث ُهَو« نه موجود است و 
نــه معدوم، و هم واحد »مــن حیُث هو« نه موجود 
است و نه معدوم اگر بگوییم: »انسان موجود است«، 
تناقضی پیش نمی آید، و اگر بگوییم انســان معدوم 
است، هم تناقض الزم نمی آید.در مورد واحد و علّت، 
و ماننــد آن نیز همین گونه اســت، این بدان علت 
است که در حقیقت انسان، واحد و علت نه »وجود« 
نهفته اســت و نه »عــدم« از این رو، هر یک از این 
امور هم با »وجود« ســازگار است و هم با »عدم«. 
پس امور غیر »وجود«، بذاتها موجود نیستند؛ یعنی 
موجود بودن آنها به ذاتشــان نیست به تعبیر دیگر، 

موجودیت آنها دارای حیثیت تقییدیه است.

بگیریم دیگر برای وجود عینّیت زائد بر عینّیت ماهیت 
نمی توانیم فرض کنیم. این اســت که شیخ اشراق در 

»حکمه االشراق« این مسئله را تحت عنوان
 »ُحُکوَمٌه ِفی َعَدِم ِزیَاَدِه ألُوُجوِد َعَلی 

الَماِهیَِّه ِفی الَخاِرِج« 
مطرح کرده اســت نه تحت عنــوان اصالت ماهیت؛ 

یعنی درخارج، وجود و ماهیت دو چیزنیست.
این سیرتاریخی این مسئله بود. اّما حاجی سبزواری 
)ره( به سیرتاریخی مسائل وارد نبوده و توجهی نداشته 
اســت. علت آن، این اســت که حاجی سبزواری )ره( 
کتاب های زیادی در دسترس نداشته است و می گویند 
همة کتاب هایش از چند جلد معمولی تجاوز نمی کرده 
اســت و از این رو هرجا که بخواهد مســائل را ازجنبة 

تاریخی بیان کند سخنان او چندان ارزشی ندارد.
قدما بــه طور کلی به ســیرتاریخی مســائل توجه 
نمی کرده اند، ولی حاجی ســبزواری )ره( بیش ازهمه 

رسالت اصلی گرافیک، ارتباط و القای پیام به مخاطب است
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گفته های ناگفته

اگر »اصالت وجود« بدیهی باشــد که ظاهراً چنین 
است این بداهت، خود یکی از مویّدات »اصالت وجود« 
خواهد بــود؛ زیرا هر چه در خارج اســت، هم دارای 
»وجود« اســت و هم دارای چگونگی یا چگونگی های 
»غیر هستی« که نامش »ماهّیت« است؛ اما ذهن این 
دو را از هــم تفکیک می کنــد و جداگانه به تأمل در 

حکم هر کدام از آن ها می پردازد. 
وقتــی که »وجــود« را مالحظه کنیــم، به خوبی 
می یابیــم کــه موجودیــت او ازخود اوســت؛ چون 
»ماهّیت« تفکیک شــده از »وجود« را در نظربگیریم، 
به وضوح در می یابیم که اگر »ماهّیت« موجود است، 
موجودیتش از خود او نیســت، بلکــه هم از »وجود« 
موجود است و »اصالت« جز این نیست که چیزی در 
موجودیت اصیل باشد؛ یعنی موجودیت از خود اوست، 
و چیزهای دیگر )غیر وجود( در عین اینکه موجودند، 
موجودیتشــان به خودشان نیســت، بلکه به واسطة 

اما بدیهیاتی که از مســائل اساســی در 
معرفت آدمی نیستند از قسم دوم اند؛ یعنی 
در عین بی نیازی از استدالل می توان برای 
آنهــا دلیل اقامه کرد مثــاًل »اعادة معدوم 
محال است« چنان که ابن سینا در الهیات 
شــفا فرموده بدیهی و از اولیات است؛ زیرا 
تصــور صحیح آن برای اینکه آن را تصدیق 
کنیم کافی اســت اّما برای کسی که آن را 

انکار می کند، استدالل هم می توان آورد.
»اصالت وجود« نیز از همین قسم و قابل 
اســتدالل اســت، چراکه از مسائل اساسی 
»وجود شناســی« اســت ولی از مســائل 

اساسی »معرفت شناسی« نیست 1

»وجود« اســت.تصدیق این مطلب نیازی به استدالل 
ندارد و »اصالت وجود« بدین معنا بدیهی خواهد بود.

 اّما اگر »اصالت وجــود« را چنین معنا کنیم که 
آنچــه تمام متــن واقع را فراگرفته، »وجود« اســت و 
»ماهّیت« هیچ بهره ای از متن واقع ندارد، بلکه حد آن 
یا امری توهمی و خیالی است که در ذهن آدمی پدیدار 
می گردد، البته این معنا بدیهی نیســت، و با تصور آن، 

یقین به صدقش برای ما حاصل نمی شود.
 این معنا اگر صحیح هم باشــد، باید برآن استدالل 
کرد: اینکــه مثاًل در مورد فردی که در خارج اســت، 

بگوییم:
تنها »وجود« او امری عینی است و »انسانیت« او 
امری عینی نیست و تحّقق ندارد، بلکه حد آن است؛ از 
این رو امری عدمی است یا صرفاً ظهور ذهنی آن است 
امری نیست که به صرف تصورش تصدیق آن الزم آید 

بلکه امری نظری و نیازمند استدالل است.

پس »تعریف بدیهی« به امری که نمی توان بر آن 
استدالل کرد، تعریف صحیحی نیست. ولی کدام دسته 
از بدیهات از قســم اول اند؛ یعنی اســتدالل برای آنها 

امکان ندارد؟
 می توان گفت: بدیهّیاتی که مسائل اساسی شناخت 
آدمی و شــالوده های معرفتی اســت، قابل اســتدالل 
نیســتند و اگر بکوشــیم که برای آنها استدالل کنیم، 
دچار مصادرة بــه مطلوب )دلیل عین مّدعی بودن( 
و نوعی دور معرفتی خواهیم شــد؛ یعنی نخست باید 
صدق آنها را مفروض بگیریم تا ســپس بتوانیم صدق 

آنها را اثبات کنیم. 
به تعبیر دیگر، انکار آنها اساســاً همة راه های بحث 
و اســتدالل را می بنــدد از این قبیل اســت بدیهیاتی 
چون »آدمی قوة مدرکه ای دارد« و »اساســاً معرفت 
و شــناختی هســت« و »عالم  یعنی واقعیاتی  موجود 

است«.

1فیاضی، استاد غالمرضا، هستی و چیستی در مکتب صدریی  85-89  

عده ای از حکما بر این باورند که اصالت از بدیهات است و نیازی به 
استدالل ندارد اگر چنین است، کدام یک از انواع بدیهی است اولیات؛ 

مشاهدات؛ تجربیات؛ متواترات؛ حدسیات؛ فطریات؟

اّما خود »وجود« این گونه نیست؛ یعنی چنین نیست 
که هم با »عدم« سازگار باشد و هم با »وجود«، بلکه 
فقط با »وجود« سازگار است اگر »وجود« را از آن نفی 
تناقض  دچار  دهیم،  نسبت  بدان  را  »عدم«  یا  کنیم 
ِمن حیُث  »الوجوُد  خواهیم شد. وقتی که می گوییم: 
ُهَو لیس إاّل ُهَو«؛ یعنی »وجود« من حیُث هو نیست 
مگر خودش، اما )خودش( »وجود« است و اگر »وجود« 

آینده نگر

اگرچه دریا آرام باشد ممکن است تمساحی در 
زیر آب پنهان شده باشد.

اگر می خواهی بدانی که چه بوده ای بنگر که 
چیستی، اگر می خواهی بدانی که چه خواهی 

شد بدان که چه می کنی.

آینده ای را می خواهم که تمام اختیار خودم 
تا  بمانم  منتظر  اینکه  نه  باشد،  دستم  در 

اختیاری برای آینده به من بدهند یا نه!

است  تکراری  برخی  برای  آینده  اوقات  گاهی 
آرزوی خود  را  تر چیزی  زبان ساده  به  یعنی 
کرده  امتحان  را  آن  بارها  که  دهند  می  قرار 
همان   خیالی  آینده  این  که  دانند  نمی  و  اند 
آن  صرف  را  خود  عمر  که  است  ای  گذشته 

کرده اند.

زیر  که  است  آن  نامکشوف  اقلیم  بزرگترین 
کاله شما جای دارد.

طغیان می رود ولی اثرش می ماند.

برای  انتظار کشیدن  زندگی صرف  اول  .نیمه 
دّوم صرف حسرت  نیمه  می شود،  دّوم  نیمه 

خوردن برای نیمه اول.

و  بینیم  می  را  سالخورده  افراد  وقتی  گاهی 
کارها و صحبت هایی را از آنها می شنویم به 
گمان خودمان که آنها چیزی از دنیای فعلی 
گوییم  می  ما  که  را  چه  هر  و  دانند  نمی  ما 
یقین صد در صدی می باشد ولی با اینکه گذر 
به  بینیم  آنها می  اجزای  و  را در چهره  زمان 
این فکر نمی کنیم که آنها نیز در زمان خودد 
جوان بودند و ما نیز این جوانی را به جوانان 
آینده تقدیم خواهیم کرد، آیا مطمئن هستیم 
که آیندگان هم ما را انسان های دانا و کارآمد 

می دانند؟

خاطرات  یادآوری  به  انسان  لحظات  ترین  بد 
خوش گذشته می باشد.

اخالق پسندیده

داشته  را  پسندیده  خصلت  پنج  باید  انسان 
مریض  چون   -2 نخورد  روزی  غم   -1 باشد: 
شود از عذاب ننالد و گله نکند. 3- اگر طعامی 
داشته باشد با دیگری بخورد. 4- اگر با کسی 
نزاع کرد در دل کینه نکند و زود آشتی کند. 
با  باشند و  با رقت  اندک گناهی بترسند و  از 

کوچکترین خوبی راضی و خشنود شوند.

هر کس مطابق لیاقت و ارزش 
اجتماعیش از زندگی برخوردار است.

دریغا که زبان و دل همیشه با هم 
نیستند، گاهی دل از بی پروائی و تند 
روی زبان خونابه میریزد و گاهی دل 

از مهر و محّبت میجوشد، زبان همچو 
سنگ بسته از جا نمی جنبد.

نفی  او  از  را  خودش  کنیم،  نفی  ازآن  را  موجودیت  و 
کرده ایم و این جزء تناقض نیست. بنابراین موجوّدیت را 
نمی توان از »وجود« سلب کرد و »اصالت«؛ یعنی اینکه 
اگر چیزی موجود است، موجودیت او به ذات خود اوست 
و برای موجود بودن نیازمند آن نیست که وجودی به 
آن ضمیمه گردد) تا محمول بالضمیمه شود(و روشن 
چنین  به  نیاز  بودن  موجود  برای  »وجود«  که  است 

قیدی ندارد؛ زیرا موجودیت عین »وجود« است. بنابراین 
صرف اینکه »وجود« که عین واقعیت و موجودیت است 
و »اصالت« که به معنای موجود بودن بالّذات است را 
تصور کنیم کافی است تا در پاسخ به این سؤال که آیا 
»وجود« اصیل )موجود بالذات( است یا نه؟ در نمانیم 
و منتظر استدالل نباشیم بلکه آشکارا در می یابیم که 

»وجود« اصیل است.

تصور درســت مســئلة »اصالت وجود« برای تصدیق آن کافی اســت اما اکنون این پرســش پدید می آید که 
اگر مســئلة »اصالت وجود« بدیهی اســت، چرا برای اثبات آن اســتدالل کرده اند؟ آیا اعتقاد بــه بداهت با اقامة 
دلیل ســازگار اســت و باهمدیگر منافاتی ندارند؟ پاســخ آن اســت که »تصدیق بدیهی«، تصدیقی است که نیاز 
به اســتدالل ندارداما همین امر بی نیاز ازاســتدالل خود بر دو قسم است: 1- قســمی که نیازمند استدالل نیست 
ونمی توان بر آن اســتدالل کرد.2- قســمی که گر چه نیازی به اســتدالل ندارد ولی می توان برای آن دلیل آورد

گفته های ناگفته
جلد اول
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       مـفهوم ارجـاء

یکی از نخستین پرسش های کالمی که در سده اول 
رخ نمود پرســش دربارة کسانی بود که گناه کبیره ای 
انجام داده اند. در برابر این پرسش که خود ریشه ای نیز 
در جهان سیاست داشــت و قاعدتاً می باید طرف های 
جنگ صفیــن و پیکارهای پیشــینی آن؛ یعنی جمل 
و همچنیــن رخدادهای قبلــی را ارزیابی و دربارة آنها 
داوری کند خوارج مدعی کفر مرتکبان کبائر شــدند. 
در برابر اندیشــه خوارج، گروهی دیگر از مسلمانان 
صف آراســتند و با تفکیک ایمان از شــرایع و احکام 
و تکالیف اظهار داشــتند ایمان مسئله ای قلبی است، 
و ترک گنــاه و انجام اعمال دینی بخشــی از ماهیت 
ایمان را تشــکیل نمی دهد و در صدق عنوان مسلمان 
بر باور داشــتگان توحیــد و نبوت دخالتــی ندارد تا 
بتوان به اســتناد انجام گناه و یا تــرک طاعات عنوان 
مســلمان را از کســی ســلب کرد و او را کافر خواند. 
ایــن اندیشــه کــه در برابــر ســخت گیری های 
خــوارج نمایندة فرعی تســامح دینی بــود ارجاء نام 
گرفــت و طرفــداران آن نیــز مرجئه نامیده شــدند 

تأخیر اندازند تا خدا در روز قیامت خود حکم کند. 
ابن عساکر می گوید: گروهی از مسلمان ها که در اطراف 
سرزمین های اسالمی مشــغول نبرد با کفار بودند پس از 
بازگشــت به مدینه دیدند عثمان کشــته شده و مردم با 
یکدیگر اختالف دارند، برخی از عثمان طرفداری می کنند 
و برخی علی)علیه الّســالم( را بر حــق می دانند. در این 
هنگام آنها گفتند ما علیه عثمان و علی )ع( حکمی صادر 
نمی کنیــم و این کار را به تأخیر می اندازیم تا خدا در این 

باره حکم کند.)5( 
َِّذیَن  ابن ســعد در تعریف مرجئة نخستین می گوید: »أل
َکانُوا یَرُجوَن َعلِیَّاً َو ُعثَمان َو الیَشَهُدوَن بِایَماٍن َوالُکفٍر)6(« 
آنان کســانی بودند که قضاوت دربارة علی و عثمان را به 
تأخیــر می انداختند و دربارة ایمــان و کفر آن دو حکمی 

نمی کردند. 

»تاریخ ظهور و پیدایش مرجئه در اسالم«

نخستین گروهی که مرجئه نامیده شدند، در قرن اول 
هجری پدید آمدند. پــس از وقایعی که در زمان خالفت 
عثمان رخ داد و به اختالف امام علی)علیه الّســالم(و اکثر 
مردم با او انجامید، مســلمانان به دو دسته تقسیم شدند. 
برخی مردم از عثمان حمایت کردند و اکثر مردم به خانه 
علی)علیه الّسالم( شــتافتند و او را به خالفت و پیشوایی 
امت فراخواندند. پس از کشــته شدن عثمان این اختالف 
ادامه یافت و معاویه به بهانه خون خواهی عثمان در مقابل 

حضرت امام علی)علیه الّسالم(شورش کرد. 
این اختالف حتی پس از شهادت امام نیز ادامه داشت. 
در چنیــن اوضاع و احوالی عده ای بــرای اینکه میان این 
دو گروه وحدت ایجاد کنند پیشــنهاد کردند که قضاوت 
دربارة حق و باطل بودن عثمان و علی)علیه الّســالم(را به 

بررسی عقاید و تاریخ مرجئه
نویسنده: سید حسین نجات ، کارشناسی ارشد فلسفه و کالم

اّما ارجاء به معنی خودداری از داوری ارجاء در لغت به معنای تأخیر افکندن و نیز امید بخشیدن است
به  کردن دربارة مرتکب کبیــره عمدتاً 
رویارویی کســانی از تابعینــی و از آن 
پس فقها با اندیشه های خوارج و نظریه 
تکفیر که از سوی آنان تقویت می شد باز 
می گردد. اندیشــه ارجاء بدین معنی در 
نخستین  برای  اندیشه های خوارج  برابر 
بار از ســوی کســانی چون حســن بن 
محمــد بن حنفیــه )101 ق/ 719 م( 

مطرح شد.)9( 
و از آن پــس گروهــی از عالمــان و 
فقیهان کــه ابوحنیفه)150 ق/ 767 م( 
ســرآمد آنان دست نمایندة این اندیشه 

شدند. 
مرجئه از همان روزگار پیدایش  میان 
دو گروه دیگــر و رویارویــی آنان قرار 
گرفتند: خــوارج و معتزله که هر کدام 
به گونه ای اعمال انســان را در اتصاف او 
به عنــوان »مؤمن« که در آن روزگاران 
برابر نهاده کلمه مســلمان است دخالت 
می دادند؛ خوارج بر این عقیده بودند که 
مرتکــب کبیره کافر اســت و معتزله بر 
این باور بودند که جایگاه چنین کســی 
میان دو جایگاه مؤمن و کافر قرار دارد و 
دارای عنوان »فاسق« است )َمنِزلٌَه بَیَن 

ألَمنِزلََتیِن()10(. 

اندیشه ارجاء از دورة ظهور خود، که 
توانسته  است،  امویان  روزگار حکمرانی 
اســت با بهره گیری از روح مســالمت 
جویانه به حیات خویــش ادامه دهد و 
دور از غوغای درگیری های تند سیاسی 

و نظامی در بستری فکری رواج یابد. 
هر چند کســانی از طرفداران اندیشه 
ارجاء در روزگار اموی تحت تعقیب و آزار 
قرار گرفتند و یا در رویارویی با حکومت 
و کارگزارانش به قتل رسیده اند، نظریه 
عمومی آن است که مرجئه در مجموع 
به ســبب طرح نظریه تسامح دینی- در 
برابر اندیشــه های تند روانه خوارج- به 
نوعــی آرامش دعــوت می کرده اند و از 
همین روی رواج نظریه آنان در عمل به 
سود دستگاه حکومت امویان بوده است.

ارجاء در لغت به معنای تأخیر افکندن و نیز 
امید بخشــیدن)1( و البته بــه معانی مختلفی 

دانسته شود: 
یک: آنکه گفته شــود مقصود از آن به تأخیر 
افکندن عمل از نّیت و در واقع جدا کردن این 

دو از همدیگر است. 
دو: آنکه گفته شود مقصود از ارجاء به تأخیر 
افکنــدن داوری دربارة مرتکبــان کبیره تا روز 

قیامت است. 
ســه: آنکه گفته شود مقصود از ارجاء، متأخر 
دانســتن علی )علیه الّسالم( از رتبة نخست در 
اســتحقاق خالفت و در برخورداری از فضایل 

نسبت به دیگر خلفای راشدین است. 
از دیدگاه شهرســتانی اطــالق نام مرجئه بر 
طرفداران اندیشــه جدایی ایمان از عمل بر هر 
دو معنی لغوی تأخیر افکندن و امید بخشیدن 
و نیــز به معنــی اصطالحی نخســت صحیح 
اســت، چنان که مرجئه به معنای اصطالحی 
دوم گروهی در برابر وعیدیه و به معنای ســوم 

گروهی در برابر شیعه تلقی خواهند شد.)2( 
بــر طبق این نظر مرجئه و شــیعه در مقابل 

یکدیگر قرار دارند.)3( 

کشته شدن عثمان بن عّفان، جنگ های دورة خالفت حضرت علی )علیه الّسالم( و پیدایش خوارج، باعث به 
وجود آمدن فرقه های دیگری شــد. نخســتین پیروان مرجئه را باید در بین افراد مرّددی یافت که نمی دانستند 
حق با چه کســی اســت! عده ای که طرفدار حضرت علی)علیه الّســالم( بودند با نام علویان یا شیعه علی )ع( و 

طیفی که طرفدار اهل جمل و امویان بودند، عثمانیه نام گرفتند.

در نیمــة دوم قرن اول، جهان اســالم در تب و تاب 
بحث هــای گوناگون بود. هر کســی طــرف مقابل را 
خطاکار قلمداد می کرد و گاهی این خطا را تا حد کفر 
پیش می بــرد. در این دوره خــوارج مطرح ترین گروه 
افراطی، تمام مســلمانان را کافر دانسته، خون آنان را 
می ریختند. در حدود سال 70 هجری گروهی حکم به 
ارجاء دادند و گفتند: ما حکم آنها )شورشیان و قاتالن 
عثمــان و دو طرف دعوا در جنگ جمل و صفین( را به 

خدا واگذار کرده در این قضیه توقف می کنیم.
ارجا به معنای امید دادن و یا به تأخیر انداختن، نام 
این گروه شد و از این به بعد مرجئه نام گرفتند. بحث ها 
به همین جا ختم نشــد و مهمتریــن بحثی که مطرح 
گردید این بود که کفر و ایمان چیســت؟ بر اساس چه 

تعریفی می توان فردی را کافر و یا مسلمان دانست؟

رهبران مرجئه که دوســتدار حضور اکثر مسلمانان 
در زیــر لوای نام ایمان بودند، عمل را از تعریف ایمان 
خارج و بــه تصدیق قلبی و گاه همــراه با اقرار زبانی 
تعریف کردند. قدر مشترک تمام گروه های مرجئه این 
بود که عمل جزء ایمان نیســت، بلکه از لوازم و نشانه 

ایمان است.)7( 
گرچه ارجاء به معنی بی طرفی سیاســی به اواخر 
دورة عثمان باز می گردد و در آن دوره کســانی چون 
ابوبکره، عبداهلل بــن عمر و عمران بن حصین از ورود 
به نزاعــی که در اواخــر دوران فرمانروایی عثمان در 
گرفته بود خودداری ورزیدند و هر چند برخی همین 
»گرایــش به وارد نشــدن در جنگ هایی که در میان 
مســلمانان صــورت می پذیرفت« را پایــه ای معرفی 
کرده اند که اندیشه ارجاء بر آن استوار شده است،)8( 
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قاعدین، زمینه ساز ارجاء و اعتزال

جنگ جمل و صفین تأثیر مهمی بر گرایشــات 
سیاســی، و به دنبال آن مذهبــی، از خود بر جای 
گذاشــت. در جریــان منازعه دو گروه شــیعی و 
عثمانــی، کســانی از صحابه و به تبــع آنها برخی 
از تابعین، خود را از معرکه کنار کشــیده و حاضر 
به حمایت از هیچ کدام از این دو دســته سیاســی 
نشــدند.برخی از آنان انگیزه های شخصی داشته و 
کســانی نیز به دالیل فکــری و مذهبی خاص که 

عنوان می کردند، دست به این موضعگیری زدند. 
در مجموع اینان کسانی بودند که از هواخواهی 
این گروه ها ســرباز زد، و از آنــان دوری- اعتزال- 
گزیدند. یا به عبارتی دیگر عوض قیام، قعود کرده 

و به قاعدینی شناخته شدند. 
سعد بن ابی وقاص)12(، محمد بن مسلمه 

انصاری)13()صحابه انصاری شاخص(،             

بودند. پس از آن بود که معتزله نامیده شده و به عنوان 
اسراف معتزله درآمدند و گفتند نه جنگ در کنار علی 

)ع( و نه در برابر او جایز نیست.)19( 
ایــن نظریه مــورد خرده گیــری برخــی از معتزله 
همچون ابوالقاسم بلخی واقع شده است؛ او تأیید کرده 
که جمهــور معتزله جز اندکی از آنــان، بر این باورند 
که علــی)ع( در جنگ هایش بر صواب بوده و بیشــتر 
محاربین با او گمراه بودند چنین کســانی را معتزله از 

علی)ع( نمی توان دانست.)20( 
اعتــراض بلخی نیز در نگاه برخــی از محققان ناروا 
شــمرده شــده و اظهار شــده که او به دلیل تمایالت 
شــدید خود به امام علی)ع( و از آن روی که خواسته 
تا همه معتزله یا بیشــتر آنها را بر این رأی نشان دهد، 
چنین مطلبی را اظهار کرده است. به واقع بنیادگذاران 
معتزله همانند واصل بن عطاء و عمرو بن عبید درباره 

جنگ های امام علی)ع( توقف کردند.)21( 
آنچه محتمل به نظر می آید این اســت که خاستگاه 
نخست معتزله و حتی مرجئه، می تواند جریان قاعدین 
باشــد، چرا که آنان، با کناره گیــری خود، به نحوی از 
قضاوت صریح دربــارة جنگ های حضــرت امام علی 
)علیه الّســالم( خــودداری کرده اند. با ایــن حال باید 
گفت این اندیشه اگر در معتزلة نخست، امثال واصل و 
عمرو بن عبید باشــد، این اظهار قوی به نظر می رسد؛ 
در غیر این صورت، این جریان بیشــتر می تواند سبب 
پیدایش مرجئه باشــد، کســانی که از این اقدام یک 
نظریــه کل می ســاخته و آن را توســعه دادند. با این 
وجود نباید غفلت کرد که معتزله نیز به طور رسمی از 
اظهارنظر درباره حق بودن حضرت علی)علیه الّسالم( و 
دشمنانش خودداری کرده اند گرچه معتقد بوده اند که 
از میان آن دو یکی فاسق و دیگری مؤمن است.)22( 

این نظیر عقایــد برخی از مرجئه اســت. و در این 
صورت تا حدودی ســخن این دو بــه همدیگر نزدیک 
اســت بعدها معتزله به مرور، شــیعی فکر کرده و علی 
را به حــق معرفی کردند.)23( توجــه بدین نکته نیز 
می تواند مفید باشد که درباره خاستگاه معتزله وجود 
دیگری نیز آمده کــه ارتباطی با جریان قاعدین ندارد 
و اگر درســتی آنها معلوم شود، نباید در اثبات ارتباط 
قاعدین با معتزله رســمی چندان اصرار کرد، به همین 
نحو دربارة مرجئه نیز که مورد بحث ماست باید بیشتر 
تحقیق شــود.  در اینجا الزم است تا به ارزیابی اولین 
حرکت های رســمی مرجئی بپردازیم تا معلوم شــود 
نخستین سخنان رسمی مرجئه چه بوده است. جدای 
از آنچه که به عنوان نظرات کالمی به مرجئه نســبت 
داده شده اســت، باید منش سیاسی مرجئه نیز مورد 
بررســی قرار گیرد؛ زیرا ســخن مرجئه، هم می تواند 
تراوش یک زمینه خاصی باشــد و هــم به عنوان یک 

ه بر خود سیاسی ویژه ای شود.  اندیشه ُموِجَّ

مرجئه دایــرة عنوان »مســلمان« را توســعه 
می بخشــیدند و مســلمانان مرتکب کبیره را- و از 
جمله حکمرانانی را که گناهی از آنان سرزده بود- 
مؤمنانی می دانستند که خطاء کرده اند و از همین 
روی از داوری دربارة طرفهای نزاع جهان سیاست 
در آن روزگار خودداری می ورزیدند و معتقد بودند 
هر گروهی برای خود دالیل ویژه خویش را دارد و 
حقیقت امر بیش از آنکه به ظاهر رفتار بازگردد به 

نیت کسانی بازگشت می کند. 
»نتیجــه این اندیشــه آن بود کــه مرجیان به 
معاویه و طرفدارانش همان گونه می نگریستند که 
به علی)علیه الّسالم( و یاران وی. آنان آشتی با بنی 
امیه و کنار آمدن با ایشان را درست می دانستند و 
معتقد بودند خلیفگان اموی مسلمان هستند، قیام 
بر ضد آنان جایز نیست، نماز پشت سر آنها درست 
است و حداکثر بدیی که ممکن است کسی از این 
خلیفگان انجام دهد این اســت که کبیره ای انجام 
دهد، و این در حالی اســت کــه مرتکب کبیره از 
شــمول نام مؤمن و مسلمان خارج نشود. از همین 
روی اســت که ندیده ایم کسی از حکمرانان اموی 
به کسی از طرفداران اندیشه ارجاء بدان سبب که 

طرفدار چنین اندیشه ای است ستم کرده باشد. 
بلکه درســت برعکس، شــاهد آن هســتیم که 
امویان برخی از مشــهور شدگان به نظریه ارجاء را 
در حکومت خود به کار گماردند، چنان که یزید بن 
مهلب، ثابت بن قطنه را که شاعر مرجّیان است به 

والیت یکی از نواحی مرزی گمارد«)11(. 

اساقه بن زید)14(، أهبان بن صیفی)15(، عبداهلل بن 
عمر)16(، ایمن بن خریم)17(، از نمونه های چنین 

جریان سیاسی بودند و مخالف جنگ بودند با مخالفت 
چنین افرادی، روشن بود که گروه های از مردم نیز 

حاضر به مشارکت در این جنگ ها نبودند. گرچه باید 
اعتراف داشت جبهة امام علی)علیه الّسالم( به لحاظ 
داشتن بیش از هزار و پانصد انصاری و تعداد کثیری 

از مهاجرین، که شاخص آنها عماریاسر، خزیمه 
ذوالشهادتین و نیز کسانی چون اُویس قرنی بود؛ 

ضعفی نداشت و این افراد آن اندازه نبودند که خللی 
در کل حرکت ایجاد کنند. به اضافه که کسانی چون 

عبداهلل بن عمر بعدها مدعی شده که اشتباه کرده 
است. 

ایــن جریان چه آثاری می توانســت از خود بر جای 
بگــذارد؟ آگاهی که بســیاری از جریانات سیاســی، 
در ادامــه، موجب یک نگرش خــاص فکری و مذهبی 
می شوند؛ در این صورت باید پرسید: این کناره گیری و 
قعود چه آثار دینی و سیاســی در امت اسالمی از خود 

بر جای گذاشته است؟ 
برخی بر ایــن باورند که این اقــدام، جریان خاص 
مذهبی ارجاء را به دنبال آورده اســت. بر اســاس این 
اظهارات، مرجئه میراث خوار همین اهل قعود هستند.

)18( در اینکه این ســخن، درســت اســت یا نه، باید 
بررســی و پژوهش در مسائل فکری مورد قبول مرجئه 
و نیز واکنش هــای عملی آنها در جریانات سیاســی، 
مســئله را دنبال کرد. ابن عساکر روایتی نقل کرده که 
با مالحظه اختالفات موجــود در مدینه پیرامون قتل 
عثمــان، جانب احتیاط را گرفته و با تأیید هر دو طرف 
گفتنــد که»نرجیء امرها إلــی اهلل« کار آنها را به خدا 

واگذار می کنیم تا دربارة آ نها حکم کند. 
قبــل از این باید دانســت در برابر نگرشــی که این 
حرکت را زمینه ســاز ارجاء می دانــد، نوبختی چنین 
جریانی را زمینه اعتزال دانســته اســت. او با اشاره به 
کناره گیری سعد بن ابی وقاص، عبداهلل بن عمر، محمد 
بن ســلمه و اسامه می نویسد: آنها از علی)علیه الّسالم( 
کناره گرفتند و از نبرد با وی نیز خودداری کردند؛ این، 
بعد از آنی بود که با او بیعت کرده و بدو رضایت داده 

بندگی

را  او  تجربه  نباشد،  تجربه  تسلیم  که  کسی 
تسلیم خواهد کرد.

خواسته هایتان را غیر از خدا از کسی نخواهید.

خواسته هایتان را از معبود، جزئی نخواهید.

خزائن پروردگار پر است، هیچگاه قلبتان نلرزد.

دلسوزی بیش از حد قربانی می خواهد.

آن  همانند  شرف  بی  های  انسان  با  مهربانی 
بی  گذاری  نان  هار  دهان سگی  در  که  است 

خبر از آنکه آن سگ قالده بریده.

ناپاک  قلب  که  هایی  انسان  به  کردن  خوبی 
تاریکی  ظلمات  در  که  است  این  مثل  دارند، 
از تمام شدن  بعد  را روشن کنی ولی  شمعی 

شمع مجدداً تاریکی بر می گردد.

پدر و مادر

چشمان اشکبار مادر تنها چیزی است که 
سنگین ترین دل را به رّقت می آورد.

در این جهان سرد و تو خالی هیچ سرچشمه 
محّبتی عمیق تر و نیرومند تر و ابدی تر از 
آنچه در داخل قلب مادر است وجود ندارد.

در لبها و قلوب کودکان، نام مادر به منزله ی 
نام خداست.

مادر بهترین و بی مّنت ترین محّبت ها را 
نثار می کند.

مادر آهنربای قلب و ستاره ی قطبی چشم 
کودک است.

مادر، دریایی است که سیل درد های ما را تا 
قطره ی آخر می پذیرد و طغیان نمی کند.

مادر قاضی عادلی است که حیله سازی و 
کینه ورزی طبیعت را همه جا می بیند و 

همیشه به بی گناهی فتوا می دهد.

یک مادر به صد استاد و آموزگار برتری دارد.

پدر همه آرزوهای خود را در آینده فرزندش 
جستجو می کند.

پدر، معلّم سختگیری است که هیچ گاه نمی 
تواند شکست شاگردانش را ببیند.

مادر، با فرزندانش با صداقت صحبت 
می کند و پدر از فرزندانش حرف های 

صادقانه می خواهد.

مادر، تنها فرشته ای است که قبل از 
خواستنش نزد تو حاضر می شود.

گفته های ناگفته
جلد دوم

این جریان چه آثاری می توانست از خود بر جای بگذارد؟ 
آگاهی که بسیاری از جریانات سیاسی، در ادامه، موجب 
یک نگرش خــاص فکری و مذهبی می شــوند؛ در این 
صورت باید پرسید: این کناره گیری و قعود چه آثار دینی 
و سیاسی در امت اسالمی از خود بر جای گذاشته است؟
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»ارجاء کالمی بعد از ارجاء سیاسی«

ایمان 

»مشـاهیر و فرقـه های معتقـد بـه ارجـاء«

پس از پیدایش عقاید سیاسی و فرقه های 
حامی آنها، برخی بــه منظور توجیه دینی 
ارجاء سیاسی به فکر یافتن مبانی کالمی و 
اعتقادی برای آن برآمدند و چنین شد که 
ارجاء کالمی و مرجئه مذهبی متولد گشت. 
این گروه برآن شدند که رتبه اعمال متأخر 
از رتبة ایمان است و گناهان کبیره به ایمان 
ضرری نمی زند؛ در نتیجه همة گناهکاران 
حتی غاصبان خالفت رسول اکرم)صلّی اهلل 
علیه و آله و ســلم( امید آمرزش می دادند. 
پس از طرح چنین عقیده ای دربارة ایمان و 
کفر، این اعتقاد معّرف مرجئه گشت و همه 
مرجیــان آن را به عنوان مبنای اعتقادی و 

کالمی پذیرفتند.)44( 
تاریخ دقیق پیدایش ایــن تفکر کالمی 
دقیقاً روشــن نیســت. احتمــال دارد این 
اعتقاد پس از تولد مرجئه نخستین مطرح 
شده است )قرن اول هجری( و ممکن است 
پــس از پیدایش دومین گــروه از مرجئه 
یا همزمان با آنها ارائه شــده اســت. به هر 
حــال وضعیت تولد مرجئه کالمی همچون 
وضعیت خوارج کالمی بوده اســت؛ به این 
معنا کــه هر دو در ابتدا گروهی سیاســی 
بوده اند اّما در ادامه حیاتشــان به فرقه های 
کالمی و مذهبی تبدیل شــدند.)45( پس 
از طرح ارجــاء کالمی، مرجئه به گروه های 

مختلفی انشعاب یافتند. 
نوبختــی می گوید: آنها بــه چهار گروه 

تقسیم شدند: 
گروه نخست: مرجئه خراسان هستند که 
از همه بیشــتر در عقیدة ارجاء غلو کردند. 
اینان جهمیه؛ یعنی پیروان جهم بن صفوان 

هستند. 
گــروه دوم: مرجئه شــام اند و غیالنیه، 

پیروان غیالن بن مروان هستند. 
گروه ســوم: مرجئه عراق و پیروان عمرو 
ابن قیس الماحر؛ یعنی ماصریه هستند که 

ابوحنیفه نیز از آنها است. 
گروه چهارم: شّکاک و تبریّه هستند که 

2ـ ابوحنیفه تئوری پرداز ارجاء اســت.
 )25(

در منابع ملل و نحل و نیز تاریخ و تراجم 
از شماری از کســان به عنوان طرفداران یا 
رهبران اندیشه ارجاء یاد می شود که از آن 
جمله: طلق بن حبیــب غنوی )د. پیش از 
100 ق( که به ارجاء عقیده داشــت)26(، 
عمرو بن مره بن عبــداهلل بن طارق مجلی 
مرادی )د. 116 ق/ 734 م( که از مشــایخ 
ابوحنیفه و طرفدار اندیشــه ارجاء بود)27( 
حمــاد بن ابی ســلیمان )د 120 ق/ 737 
م( شــاگرد ابراهیم نخعی و استاد ابوحنیفه 
کــه به ارجاء عقیده داشــت و چــون از او 
پرســیدند چرا به چیزی گرویده است که 
در روزگار ابراهیم نخعی نبوده و یا ابراهیم 
از آن ســخن به میان نیاورده است، پاسخ 
داد که اگر ابراهیــم در دوران او بود قطعاً 
از این اندیشــه پیروی می کــرد)28(، عمر 
بــن ذّر )د. 153 ق/ 770 م( کــه خود از 
ســران ارجاء)29( و از کســانی بود که به 
هنگام به خالفت رسیدن عمر بن عبدالعزیز 
همراه با عون بن عبداهلل و موســی بن بکیر 
به حضور خلیفه رســید و دربارة ارجاء با او 
به مناظره پرداخت)30(، موسی بن بکر که 
طرفدار ارجاء یا از ســران مرجئه بود)31(، 
عبدالعزیز بن ابــی دؤاد )د. 159 ق/ 775 
م( که چون به ارجاء عقیده داشــت سفیان 
ثوری بــر او نمــاز نگــذارد)32(، ابراهیم 
بن طهمان ملقب به ابو ســعید هروی )د. 

163 ق/ 779 م( کــه از معتقدان به ارجاء 
بود)33( قاســم بن معن مســعودی کوفی 
)د. 175 ق/ 791 م( کــه راوی ابوحنیفه و 
متمایل به ارجاء بود)34(، ابو معاویه محمد 
بن حــازم )د. 194 ق/ 809 م( که رئیس 
مرجئه کوفه بود)35(، ســلم بن ســالم ابو 
عبدالرحمن بلخی )د. 194 ق/ 809 م( که 
از مبلغان اندیشــه ارجاء بود)36( ابو یحیی 
عبدالحمید بــن عبدالرحمن حمانی کوفی 
)د. 202 ق/ 817 م( راوی از اعمــش کــه 
از مبلغان ارجاء بود)37(، شــبابه بن هوار 
)د. 200 ق/ 815 م( کــه مرجیء بود)38( 
و عبدالحمید بن عبدالعزیز بن ابی دؤاد )د 
206 ق/ 821 م( کــه به ســختی از ارجاء 

طرفداری می کرد)39(. 
افزون بر این گــروه که عمدتاً از رهبران 
یا پیروان مســلک فقهی حنفی هســتند 
از طایفــه ای دیگر نیز در ردیف مشــاهیر 
اندیشــه ارجاء یاد شده که عمدتاً در شمار 
مبلغان مرجئه سیاســی هســتند و از آن 
جمله می توان از سعید بن جبیر، حسن بن 
محمد حنیفه، حارث بنی سریج و ثابت بن 
قظه یاد کرد که آقای رســول جعفریان در 
کتاب مرجئه »تاریخ و اندیشــه« از حسن 
بن محمد حنیفــه بنیادگذار و از ابوحنیفه 

تئوری پرداز از آنها یاد می کند. 
در منابع ملل و نحــل نیز آن هنگام که 
از فرقه های مرجئه ســخن بــه میان آمده 
کســانی به عنوان رهبران ایــن فرقه ها نام 

برده شــده اند که یونس بن عون، غســان، 
ابو معاذ تومنی، ابو ثوبان، بشــر بن غیاث 
مریسی، ابو شمر، ابن شبیب، غیالن، صالح 
ابوالحســن صالحی، ابی  قبه، ابوحنیفــه، 
کرام، مقاتل بن ســلیمان و داوود جورابی 

از آن جمله اند)40(. 
در میــان یاد شــدگان صــرف نظر از 
اشتراک نظرها و اختالف ها دو گروه عمده 

از همدیگر متمایز می نمایند: 
1- گروه معتقد به ارجاء در باب مرتکب 
کبیره، بدین معنا که داوری دربارة چنین 
کســانی را به خداوند وا می گذارد و از آنان 
به عنوان طرفداران ارجاء اهل ســنت یاد 

می شوند. 
2- و گــروه معتقــد به ارجــاء در باب 
ایمان که ایمان را از عمل به شــرایع جدا 

1- حسن بن محمد بن حنفیه بنیادگزار ارجاء و نخستین کسی است که در باب ارجاء 
سخن گفته و مطلب نوشته است. دومین سندی که در اختیار ما قرار دارد، شعری از ثابت 
قظه است و این شعر بر این نکته تأکید دارد که توقف دربارة ایمان و کفر مسلمانان درگیر 

در جنگ های داخلی اولین سخن مرجئه بوده است.)24( 

می کننــد و عمده ی هجــوم منابع ملل و 
نحل و نکوهش هایی کــه در مورد مرجئه 

نقل کرده اند متوجه همین گروه است. 
اگر بنا باشــد چنین تمایزی که هم در 
برخی منابع قدیم)41( و هم در تحقیقات 
جدید مورد توجه قرار گرفته اســت)42( 
پذیرفته شود، شاید بتوان با قدری تسامح 
حسن بن محمد بن حنیفه را سرآمد گروه 
نخســت دانست و ســپس ابوحنیفه ادامه 
دهنــده جریان مرجئه نخســتین و پیوند 
دهندگان به عالمان دیگر که ارجاء در باب 
ایمان را مطرح کردند سخن به میان آورد. 

ابوحنیفــه شــاگرد بارز حمــاد بن ابی 
سلیمان که خود نیز از موالی بود، در طیف 
مرجیان قرار گرفت. او در »رســالة العالم و 
المتّعلم« به این بحث پرداخت و با استدالل 
خود به این مسئله صّحه گذاشت که عمل 
از ایمان خارج اســت. در همان اوان، طیف 
وســیعی تعریف ایمان مرجئه را پذیرفته، 
خودشــان به ســه گروه تقســیم شدند:

 1- مرجئــة نــاب، 2- مرجئة جبریّه و 
3- مرجئــة قدریّه. عده ای در بحث تعریف 
ایمان دیدگاه مرجئه را داشــتند، ولی در 

بحث جبر و اختیار، گاه طرفدار جبر شدند 
و گاه طرفدار اختیار انسان و مرجئه قدریه 
نام گرفتند. ابوحنیفه که اهل خراسان بود، 
طرفداران بســیاری در شرق جهان اسالم 
پیــدا کرد و هنوز به قــوت خود باقی اند و 
اکثر مســلمانان شــبه قاره هند، آســیای 
میانــه و ماوراءالنهر پیرو ابوحنیفه اند، و در 
بحث ایمان، هنوز همــان عقیده را دارند. 
بنابــر آنچــه در کتب ملــل و نحل آمده 
اســت- صرف نظر از شــمارش فرقه های 
مرجئه- چنــد نگرش در تعریــف ایمان، 
میان مرجئه وجود داشــت که عبارتند از: 

نگرش اول: در نگاه عــّده ای از مرجئه، 
ایمان یعنی معرفت خدا و کفر یعنی جهل 
به خدا. ایــن افراد ایمان را از مقوله ی علم 
دانسته و قائلند که اگر فردی به زبان منکر 
شــود، ولی در قلب معرفت خدا را داشته 
باشد، مؤمن است. می توان جهمّیه )پیروان 
جهم بنی صفوان از مرجئه جبریّه( صالحیه 
)پیــروان ابوالحســین صالحی(، یونســّیه 
)پیروان یونس سحری( را در این گروه جای 
داد. البته این سه گروه اختالفاتی با هم دارند 
که در کتاب های ملل و نحل آمده اســت. 
نگرش دّوم: عــده ای ایمان را فقط اقرار 

از اصحاب حدیث و حشویه هستند.)46( 
بغــدادی مرجئه را به ســه گــروه: 1- 
مرجئة قدریّه )غیالنّیه(، 2- مرجئة جبریه 
)جهمّیــه(، 3- مرجئه اي کــه نه جبری 
هستند و نه قدری و به اصطالح شهرستانی 
مرجئــه خالصه، تقســیم می کند. بغدادی 
مرجئــه خالصه را پنج فرقه و شهرســتانی 

آنها را شش فرقه می داند.)47( 
همان گونه که می بینیم انشــعاب مرجئه 
به ســه یــا چهار فرقــه، به جهــت عقاید 
دیگر آنهاســت، چون برخی از آنان قدری 
و تفویضی هســتند و برخی جبر مسلک و 

برخی دیگر نه جبری و نه قدری.  
در واقع عقیدة ارجــاء عقیده ای بود که 
فرقه های دیگری چــون غیالنیه و جهمیه 
آن را پذیرفتنــد و به یک تعبیر، گروه هایی 

از مرجئه در گروه های دیگر ادغام شدند. 
عقیده ای که همه ایــن گروه ها را تحت 
نام »مرجئه« در می آورد، خارج کردن عمل 
از ایمان و مؤخر دانســتن رتبه آن از رتبة 
ایمان است. با وجود این گروه های مختلف 
مرجئه در بیــان جزئیات این اعتقاد؛ یعنی 
تفسیر دقیق ایمان با یکدیگر اختالف نظر 

دارند.)48( 
ارجاء در گام های نخستین پیدایش آن، 
آیینی صرفاً سیاسی بود. کم کم به مباحث 
نظــری روی آورد. یکی از اولین کســانی 
کــه صیغه ی کالمی بــه آن داد، حّماد بن 
ابی ســلیمان )120 م( از موالی و اســتاد 
ابوحنیفــه بود. حماد حضــرت علی )علیه 
الّسالم( را بر عثمان ترجیح می داد و ایمان 
را همان تصدیق قلبی می دانســت. اصحاب 
حدیث به همین علت به قدح وی پرداخته، 
او را منحرف می داننــد. بنابر نظر برخی از 
فرقه شناسان معاصر، علت گرایش موالیان 
بر مرجئه ایــن بود که امویان، موالیان تازه 
مســلمان را تحقیر کرده، آنان را مسلمانان 

واقعی نمی شمردند.)49(
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عقیده ای که همه گروه ها را تحت نام »مرجئه« در می آورد، خارج کردن عمل از ایمان و مؤخر دانستن رتبه آن از رتبة ایمان است

اندیشه ای که در برابر ســخت گیری های خوارج نمایندة فرعی تسامح 
دینی بود ارجاء نام گرفت و طرفداران آن نیز مرجئه نامیده شدند.

»هر کس بگوید ایمان، قول و عمل است و کاستی و 
فزونی می یابد از ارجاء خارج شده است«.

اشــعری و حنبلــی از آن حمایــت می کردنــد و در مجموعه های فقهی اهل ســنت 
مندرج اســت ایمان را شــامل تصدیق و شــهادت زبانی و اعمال دینی دانسته است. 
این مســلک را با توجه به منشأ آن می توان مشــرب محدثان اهل سنت نامید«.)52( 
به هر روي، اهمیت مسئلة ایمان و تعریف آن به اندازه ای است که برخی منابع آن را 
مالک مرجیء دانستنی یا ندانستنی اشخاص معرفی کرده اند، چنان که گفته اند: »هر کس 
بگوید ایمان، قول و عمل است و کاستی و فزونی می یابد از ارجاء خارج شده است«.)53( 
مســئلة ایمــان، خــود، فروعــی چنــد را در بــر می گیــرد کــه عبارتنــد از: 
1- پیونــد ایمان و عمل: در حالی اهل ســنت و به ویژه محدثــان با الهام از متون 
اســالمی عقیده داشــتند که ایمان دســت کم مرکب از دو رکن: باور قلبی یا اظهار 
زبانــی و نیــز عمل به واجبات و ترک محرمات اســت و بدین ترتیــب انجام اعمال و 
تکالیــف دینی خود بخشــی از ماهیت ایمان را تشــکیل می دهــد و در صدق عنوان 
اســالم برایشــان دخیل اســت طرفداران ارجاء چنیــن دخالتــی را نمی پذیرفتند. 
در واقــع در این عرصــه بود که طرفداران ارجاء شــناخت ها و باورها را از مجموعة 
شــرایع جــدا می کردنــد و در حالــی که دیــن را به باورهــا و شــناخت ها مربوط 
می دانســتند شــریعت را امری جدای از آن و غیر دخیل در ماهیت آن می انگاشتند. 
2- کاهــش و افزایــش ایمان: در حالی که به گفته ابوعبید، ســفیان ثوری، اوزاعی 
و مالــک بر طبق حدیث معاذ بن جبل معتقد بودنــد که اعمال نیک ایمان را افزایش 
می دهد،)54( مرجئه عقیده داشتند که ایمان چون همان باور و اعتقاد قلبی و حداکثر 
بــاور بــه ضمیمه اقرار و اظهار به زبان اســت، اعمال دینی بــر آن نمی افزاید و از آن 
نمی کاهد و از این روی نمی توان کسی را به استناد آنکه به انجام اعمال و وظایف دینی 
پایبندی بیشتری دارد »مسلمان تر« دانســت. شاید همین نکته خود تکیه گه مرجئه 
برای دعوت به برابری در برخورداری از حقوق شــهروندی یکسان در حوزة حاکمیت 
اســالمی و هر گونه تبعیض در حقوق و تکالیف میان اعراب و موالی یا وابستگان غیر 
عرب بوده و به اســتناد همین نکته است که مســلک ارجاء در حوزه های شرق؛ یعنی 
خراســان و فرا رود و در میــان طوایفی که عمدتاً عرب نبودند رواج بیشــتری یافت. 
3- مســئله اســتثناء در ایمان: بدان معنا که آیا رواست کسی به طور مطلق بگوید: 
»من مؤمنم«با قید »ان شاء اهلل« یا شروط همانند آن مقید سازد. در حالی که موضع 
عمومی اهل ســنت ـ دست کم در گزارش مخالفان مرجئه ـ لزوم استثنا گفتن است و 
از همین روی از ســوی طرفداران ارجاء نام شکاک بر آنها نهاده می شد، مرجئه چنین 
قیدی را الزم نمی شمردند و دعوی اسالم و مسلمانی را بدون این قید روا می دانستند.

4ـ مســئلة عدم خلود در آتش برای گناهکاران: مرجئــه از آن روی که گناهکار را 
نه کافر بلکه مســلمانی می دانستند که مرتکب خطا شــده است معتقد بودند چنین 
کســی در آتش مخلّد نمی شود. این نیز دیدگاهی در برابر دیدگاه معتزله و خوارج بود 
کــه بر پایه آن می گفتند هر چند وعده خداوند به پاداش اخروی گریز ناپذیر اســت، 
به تحقق پیوســتن وعید یا هشدار او نســبت به کیفرها الزم و حتمی نیست و ممکن 
اســت تخلف بپذیرد. مرجئه افزون بر این، در مباحث سیاسی اجتماعی نیز خلیفگان 
را تکفیــر نمی کردند و این امر تا حدی با تســامح همراه بــود که ابن طاووس بر آنان 
خرده می گرفت که چرا برخی از برادران ما در عراق حجاج را هم مؤمن می دانند.)55(

   از آن روی که برخی از پیروان مکتب ارجاء در مبحث ایمان، در مباحث دیگری چون 
اسماء و صفات و یا افعال ایسان از اندیشه های دیگری پیروی می کردند، به گروههایی از 
مرجئه نسبت داده شده است که در باب اسماء و صفات بر عقیده معتزله بوده یا بر عقیدة 
مجسمه و مشبهه بوده اند یا در باب افعال انسان با قدریه یا با جبریه هم رأی شده اند.)56(

زبانی دانسته، معتقدند هر کس فقط شهادتین را به زبان گوید، 
مؤمن اســت در نظر این افراد تمام مسلمانان مؤمن اند و فرقی 
میان اسالم )ذکر شــهادتین( و ایمان نیســت.کرامیه )پیروان 
محمــد بن کــرام( و ثوبانّیه این تفکر را دارنــد. کرامیه تا قرن 
پنج و شــش پیروانی در خراسان داشــته، سپس از بین رفتند. 
نگرش ســوم: ایمان عبارت است از معرفت خدا و پیامبرش و 
اقرار زبانی به آن. این نگرش تلفیقی از آن در نگرش سابق است. 
نجاریّه )پیروان حســین بن محمد نّجار(، شیبّیه )پیروان محمد 
بن شبیب(، غیالنّیه )پیروان غیالن دمشقی و از مرجئه قدریّه( و 
غسانّیه )پیروان غسان کوفی( این تعریف را پذیرفته اند و می توان 
ابوحنیفــه را نیز در این تعریف با آنان شــریک دانســت.)50( 
گفتنی اســت که در قرون نخستین و نزد احمد بن خسبل و 
اصحــاب حدیث، مرجئه از فِــَرق بدعت گذار بود؛ ولی کم کم از 
بدعت خارج و از فرق اهل سنت و جماعت شناخته شد. دلیل آن 
ایجاد برخی تغییرات در افکار حنفیان، کثرت حنفیان و تشکیل 
دولت های بزرگ حنفی بود که آخرین آنها امپراطوری عثمانی بود. 
در این زمینه مقایسة بحث مرجئه در »ملل و نحل شهرستانی« 
با »مقاالت االســالمیین ابوالحســن اشــعری« جالب اســت. 

اشــعری، ابوحنیفه را به عنوان رهبر طایفه ای از مرجئه آورده، 
ولــی شهرســتانی از ابوحنیفه دفــاع کرده و با عنــوان »مرجئه 
الســنه« و نه »مرجئــه البدعه« از وی یاد می کنــد. ماتریدیه که 
پیــروان کالمی ابوحنیفه هســتند، راه او را ادامــه داده، ایمان را 
بــه تصدیق قلبی و اقرار زبانی تعریــف کردند. در نگاه آنان ایمان 
کــم و زیاد نمی شــود. آنان به کارگیری مطلق فاســق بر مرتکب 
کبیــره را جایز نمی شــمارند و آن را همراه با قیــدی پذیرفته، و 
گفته اند: مرتکب کبیره فقط در حین انجام کار، فاسق است.)51( 
مهمترین مســئله در اندیشــه ارجــاء تعریف ماهیــت ایمان 
و در واقــع مــالک و میــزان صــدق نــام مســلمان بــر افراد 
اســت، به گونــه ای که همین مســئله طرفــداران ایــن نظریه 
را از دیگــران جــدا می کنــد چونان کــه مادلونگ می نویســد: 
»مذهب تسنن اسالم همیشه دو مشــرب متضاد دربارة ایمان 
داشــته اســت: یکی از آن دو که اساســاً با مکتــب فقهی حنفی 
اتفــاق نظــر داشــت و مکتب کالمــی ماتریــدی از آن حمایت 
می کــرد اصوالً ایمان را به »علم یا تصدیق و شــهادت به زبان، به 
اســتثنای عمل« تعریف می کرد. مخالفان ایــن نظریه عموماً داغ 
مرجئــه را بر آن نهاده اند. مشــرب دیگری کــه دو مکتب کالمی 
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دانشــگاه به عنوان بارزترین نهاد تولید علم و دانــش، ترویج معرفت و فرهنگ-آفرینی در جامعه، همواره نقش 

مهمی در پیشرفت و تعالی تمّدن ها ایفا کرده است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که تالش برای پیشرفت 

و شــکوفایی تمّدن اسالمی در رأس امور قرار دارد، تبیین شاخص های نهادی که با انجام رسالت خود، رشد و 

اقتدار تمّدن اســالمی را فراهم خواهد آورد، نیز از اهمّیت ویژه ای برخوردار اســت. لذا، جهت تعیین معیارهای 

دانشگاه تمّدن ساز، در مقاله ی حاضر تالش شده است ضمن تحلیل و بهره گیری از آموزه های اسالمی به این 

پرســش بنیادین پاســخ داده شود که دانشگاه باید بر مبنای چه معیارها و شاخص هایی بنا شده باشد تا بتواند 

رســالت تمّدن سازی خویش را به نحو احســن به جا آورد؟ برای دریافت پاسخ این سوال در این تحقیق، پس 

از تبیین نقش مثبت و ســازنده ی نهادهای علمی در رشــد و پیشرفت سه کانون تمّدنی قبل از تمّدن اسالمی 

از جمله: تمّدن مصر در آفریقا، تمّدن پارس در ایران و تمّدن یونان در مغرب زمین، نقش ســازنده ی مراکز و 

نهادهای علمی در پیشرفت تمّدن اسالمی اثبات گردید. سپس، بر اساس آموزه های اسالمی، معیارهای دانشگاه 

تمّدن ســاز تبیین و مورد بررسی قرار گرفت که در این راســتا مؤلفه هایی از جمله: دانایی محوری، توانایی و 

توانمندی، نیکویی و زیبایی به عنوان شــاخص ها و معیارهای دانشــگاه تمّدن ساز معرفی شده اند. به این معنا 

که ظهور و بروز کامل این مؤلفه ها موجب اطالق صفت تمّدن ســازی  به دانشگاه می شود. همچنان که فقدان 

وجود آنها دال بر ناکارآمدی  دانشگاه در این عرصه ی تمّدنی است. 

 مـقدمه
1-یکــی از ارکان مهــم و بارز جوامــع متمّدن، نهاد 

دانشگاه است. دانشگاه به عنوان محل و مکانی فراگیر 

برای تفّکر، تعقل و تولید علم و دانش، وظیفه و نقش 

اعتــالی جامعه و تمّدن را به لحاظ فرهنگ ســازی، 

تعلیم و تربیت عهده دار اســت. ایــن نهاد به عنوان 

جامعه ی فرهیختگان و دانش پژوهان، می تواند نمونه 

ای مطلوب از اداره ی یک جامعه را از نظر برخورداری 

از ارزش-هــای اخالقی، انســانی و اجتماعی، تولید و 

نــوآوری علمی و فنآوری، ترویــج و تقویت روحیه ی 

تحقیق و پژوهش و تلفیــق آن با ارزش های معنوی 

و اجتماعی، نظم و قانون مداری، مســئولیت پذیری 

و پاســخگویی، حقوق مداری و روابط عادالنه، کمک 

به تأمین رفاه و پیشــرفت جامعــه و ارتقای کرامت و 

کماالت انســانی ارائه نماید. اگــر جایگاهی برای این 

نهاد در ضروریات تأســیس، رشد، پیشرفت و اعتالی 

فرهنگ و تمــّدن قائل بود، بایــد برمبنای معیارها و 

شــاخص هایی بنا شده باشــد تا بتواند در این عرصه 

هــای تمّدنی ایفای نقش نماید. برای یافتن و نشــان 

دادن هدف، مسیر، و جهت دادن به تالش های علمی 

و اجتماعی این نهاد، تبیین شاخص های تمّدن سازی 

آن مهم و ضروری به نظر می رســد؛ تبیین شــاخص 

ها و معیارهای چنین نهادی عالوه-بر روشــن نمودن 

مســیر ایفای نقش این نهاد در راه تمّدن ســازی، به 

منزله ی تعیین راه مناسب فرا روی آن برای دستیابی 

به جایگاه شایسته ی آن نیز می باشد. و از این طریق 

است که این نهاد فرهنگ آفرین و انسان ساز عالوه بر 

ایفای نقش، خود نیز در مسیر بالندگی قرار می گیرد. 

در تعالیم وحیانی دین مبین اســالم، آیات متعددی 

نازل و روایات فراوانی از ائمه ی هدی علیهم الســالم 

صادر شــده است که می توان برمبنای آنان معیارها و 

شــاخص های چنین نهادی را دریافت و تبیین نمود 

و ســرلوحه امور نهاد دانشــگاه قرار داد. لذا، در این 

پژوهش، تالش خواهد شــد با  تحلیل و اســتنباط از 

آموزه های اسالمی ویژگی های بارز این نهاد که نقش 

مؤثری در مقوله ی تمّدن ســازی دارد تبیین و مورد 

بررسی قرار گیرد.

 نقش دانشگاه در پیشرفت تمّدن ها
اگر در گذشــته و ســیر تاریخ تمّدن ها اندکی تأّمل 

شود افق های این مسئله و بحث قدری روشن تر می 

گردد که در طول تاریخ، دانشگاه ها، مراکز، مؤسسات 

و مکاتب علمی نقش چشــمگیری در پیشرفت تمّدن 

ها ایفا کرده اند. براب دریافت این نتیجه کافی اســت 

که در سیر تحولی و پیشرفت تمّدن های بزرگ بشری 

دّقت و تأّمل شــود؛ »چنان که نقشه ی فرهنگی اروپا 

و آســیا و آفریقا را در نظر آورد مشاهده می شود که 

در این مناطق ســه بخش عمده ی فرهنگی برپا بود. 

معیارهای دانشگاه تمّدن ساز از منظر  قرآن و روایات

عظیم ترین آنان تمّدن های باســتانی فالت خاورمیانه است که متشکل از تمّدن های مصر، بابل در بین النهرین 

و بااقتدار از همه، تمّدن پارس بود«)بهمتش، 1378، ص27(. »تمّدن مصری که در آفریقا ســریان داشــت و از 

جمله ی بارزترین امپراطوری های آن دوران اســت که در بطن خود مّتکی به مراکز علمی در حوزه ها و رشــته 

های مختلف بود. در آن زمان علوم طب، ریاضیات و هندسه، شهرسازی، فنون ستاره شناسی، جادوگری، فالبینی، 

خوابگزاری به پیشرفته ترین حّد خود رسیده بود«)گزینوفون، 1389، فصل4، ص81(.

چـکیده
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در آموزه هــای حیات بخــش دیــن مبین اســالم به 

مؤلّفه هایی ارزشــی اشاره شده است که می توان از آن 

در تبیین معیارهای دانشگاه تمّدن ساز استفاده کرد و 

بر مبنای این مفاهیم شــاخص های اسالمی این نهاد 

را تبیین و مورد بررســی قرار داد. که در ادامه به این 

مفاهیم ارزشی پرداخته می شود؛

                دانـایی مـحوری

همان طور که از معنای لفظ دانشگاه برمی آید، دانشگاه 

محلِّ دانش اســت و دانایی نیز در معنای آن مســتتر 

می باشــد. »در گســترش روزافزون مرزهــای دانایی 

برای تواناسازی هر چه بیشــتر انسان ها، نهاد دانشگاه 

از شاخص ترین نهادهایی است که در این عرصه حضور 

دارد)صفایــی فخری و بهرنگی، 1388، ص140(. با در 

نظر داشــتن جایگاه دانشــگاه در َخلق این مؤلّفه  در 

جامعه و رابطه ی این مؤلّفه با علم و دانش و همچنین 

با توّجه به اهمّیت و جایگاه ویژه ی این مؤلّفه ی ارزشی 

در نظام اسالم که دانایی را ارزشی با منشأ الهی معّرفی 

می کند. از جمله قرآن کریــم می فرماید: »َواْعلَُموا أَنَّ 

َ بُِکلِّ َشیٍء َعلِیٌم« )البقره/231(؛ » و بدانید خداوند  اهللَّ

از هر چیزي آگاه است«.

در جــای دیگــر خطــاب بــه پیامبر اکــرم)ص( می 

فرماید:»إِنَّ َربََّک َحِکیٌم َعلِیٌم«)األنعام/83(؛ »پروردگار 

تو، حکیم و داناست«. لذا با در نظر داشتن این مفاهیم 

می توان مهم ترین شــاخص دانشــگاه با الهام از این 

آمــوزه ها برخورداری آن از خصلــت دانایی و حکمت 

دانست. براین مبنا، دانشگاهی تمّدن ساز است و صبغه 

ی الهــی دارد کــه در تمامی ابعــاد و ارکان، مزیّن به 

ارزش واالی دانایــی می باشــد و بــرای تحّقق آرمان 

متعالی شدن، نه تنها باید عملکردش مبتنی بر دانایی 

است، بلکه خود به عنوان سرچشمه-ی دانایی، با خلق 

فرهنــگ ِخَرد جمعی، جریان مســتحکمی از دانش و 

حکمــت را در جامعه پدیــد آورد. در غیر این صورت 

چنانچه این نهاد مبتنی بر این شاخص نباشد، هیچگاه 

نخواهد توانست رسالت حقیقی خویش را ایفا کند. در 

این راستا شــاخص دانایی محوری به عنوان مهم ترین 

شاخص دانشــگاه مزیّن به ارزش های اسالمی به شمار 

می آید و برای محّقق شــدن این مهم در الزم اســت 

موجباتی فراهم آید تا این مؤلفه ی الهی در دانشــگاه 

محّقق شود. 

راهبردها و زمینه های پیدایش دانایی
حال ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که  به راهبردها و راهکارهایی تحّقق این شاخص را در 

دانشگاه میّســر می نماید؟ و با بیانی روشن تر، مهم ترین اقدام برای دستیابی و ایجاد فرهنگ فرزانگی و 

دانایی در دانشگاه کدام است؟ 

برای دریافت پاســخ، الزم اســت به آموزهای حیات بخش اســالم عزیزـ  که رسالت خود را هدایت بشر 

می داندـ  رجوع کرد. این مهم بخصوص در کالمی گهربار از پیامبر اکرم )ص( که رحمةللعالمین اســت، 

قابل برداشت می باشد؛ آنجا که ایشان تمّسک به قرآن و شناخت آن را به عنوان راه دستیابی به فرزانگی، 

حکمت و دانایی بیان کرده اند. ایشــان در این باره می فرمایند: قــرآن ظاهری دارد و باطنی؛ ظاهر آن 

حکمت و فرزانگی اســت و باطن آن علم و دانایی، ظاهر آن نیکو و شــگفت انگیز است و باطن آن ژرف. 

مرزها و ظواهری دارد که هر یک را مرزهایی است. عجایب آن از شماره بیرون است، و شگفتی های آن 

کهنه نمیشود. در آن چراغ راهنمایی و منزلگاه های فرزانگی و داللت بر نیکی برای کسی است که آن را 

بشناســد: »لَُه َظْهٌر َو بَْطٌن َفَظاِهُرُه ُحْکٌم َو بَاِطُنُه ِعْلٌم َظاِهُرُه أَنِیٌق َو بَاِطُنُه َعِمیٌق لَُه نُُجوٌم َو َعَلی 

نُُجوِمِه نُُجوٌم اَل تُْحَصی َعَجائُِبُه َو اَل تُْبَلی َغَرائُِبُه ِفیِه َمَصابِیُح الُْهَدی َو َمَناُر الِْحْکَمِة َو َدلِیٌل َعَلی 
َفَة«)کلینی، 1407ق، ج2، ص599(. الَْمْعِرَفِة لَِمْن َعَرَف الصِّ

»امپراطور پرشــکوه هخامنشــیان نیز دارای تشکیالت 

علمی وســیعی بود که بعد ها دســتاوردها و پیشرفت 

هــای علمی آن، بــن مایه ی تمّدن یونانی را تشــکیل 

داد. این تشــکیالت علمی هخامنشــیان در اعصار بعد 

توســعه یافت و جندی شــاپور در زمان ساســانیان به 

عنوان یکــی از مراکز مهم علمــی در خاورمیانه مطرح 

گردید که حّتی دانشمندان بالد غربی نیز بدان متمایل 

گشــتند«)دورانت، 1388، ج1، ص564(. »پس از این 

نمونــه ها، تمّدن یونانی نیز درصدد بود با بهره گیری از 

دستاورهای علمی و پیشرفت های تمّدن فرعونیان مصر 

و هخامنشــیان پارس، دوران آغازین و شکوفایی خود را 

در جهــان تمّدنی آغاز کند. بدین منظور شــمار زیادی 

از نویســندگان یونانی در دهه های بعــد از داریوش و 

خشیارشا در دستگاه امپراطوری هخامنشیان به تدوین

 آثار علمی مشــغول شدند و با انتقال و نشر آثار خود در 

مراکز علمی و آکادمی های یونان کوشــیدند یک هویت 

ویژه ی تمّدنی را برای خود مهیا کنند. 

و بعدها توانستند در این زمینه نیز موفقیت چشمگیری 

را کســب کننــد و تمــّدن یونانــی را پایــه گــذاری 

کردند«بازخوانی این مطالب حکایت از آن دارد که رشد 

و پیشرفت ســه کانون تمّدنی مصر در آفریقا، پارس در 

ایران و یونان در مغرب زمین بر عناصر و نهادهای علمی 

استوار بود. باید خاطرنشان ساخت که نقش مراکز علمی 

در پیشرفت تمّدن ها تنها در موارد مذکور منحصر نمی 

گردد، بلکــه در طول تاریخ نهادهای علمی با تولید فکر 

و اندیشــه ی علمی نقش مؤثری در پیشــرفت همه ی 

تمّدن ها ایفا کرده اند. تمّدن اسالمی نمونه ی بارز این 

مسئله است.

نــقش نـهادهای عـلمی و فــرهنگی در 
پـیشرفت تـمّدن اسـالمی

شـاخص ها و مـعیارهای دانـشگاه تـمّدن سـاز

2- براساس تحلیل برجسته ترین محققان و دانشمندان 

حــوزه های فرهنگ و تاریخ علم، اگرچه وجود نهادی با 

عنوان دانشگاه و آکادمی علمی در سده ی نخست تاریخ 

اسالمی در جوامع و ملل اسالمی قابل اثبات نیست، اّما 

خیزش وســیع و عمیق علمی که در آن روزگار در بالد 

اســالمی به وجود آمد نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در 

پیشــرفت و بالندگی تمّدن اسالمی ایفا کرد. در ذیل به 

چند تــن از محققانی که این مفهــوم را بیان کرده اند 

اشاره می شود؛

»جــورج ســارتون«  بنیانگذار تاریخ علم در دانشــگاه 

هاروارد و در آثار سُترگی از جمله اثر پنج جلدی»مقدمه 

بــر تاریخ علم« و کتاب دو جلدی »تاریخ علم«؛ »فرانتز 

روزنتال«  در اثر کم نظیر »میراث کالســیک اسالم« و 

کتاب »تاریخ نگاری در اســالم«؛ و »دیمیتری گوتاس«  

اســتاد برجسته ی دانشــگاه یل در کتاب»تفّکر یونانی، 

فرهنگ عرب«؛ »فردریک کاپلستون« مؤلف مجموعه ی 

نُه جلدی»فلسفه ی غرب«؛ »ویلیام مک نیل« 

 استاد دانشــگاه شیکاگو و مدیر گروه باستان شناسی و 

تمّدن بین النهرین در کتاب»تاریخ مغرب زمین و جامعه 

ی انسانی«؛ »جورج مقدیسی«  استاد دانشگاه فیالدلفیا 

در اثر برجسته ی»پیشرفت دانشگاه«؛ 

»دیوید. ســی. لیدنبرگ«  در کتاب »آغاز تاریخ علم« و 

ده ها محقق صاحب نام دیگر بر این ادعا صّحه گذاشته 

انــد و در آثار خود به این مطلب اذعان دارند که اگرچه 

در جامعه ی قرن نخســت اســالمی هنوز نهاد دانشگاه 

بــه معنای رایــج آن و همانند آکادمی-هــای یونانی و 

رومــی و مراکز علمی در ایران بــه وجود نیامده بود، اّما 

به ســبب اهتمام دین اسالم به امر علم آموزی، جنبش 

عظیم علمی در جوامع اســالمی به وجود آمد که باعث 

گردیــد مکاتب مختلفی در حوزه های علوم اســالمی و 

علوم غیراســالمی پدیدار شوند و رشد کنند و این عامل 

پیشرفت سریع تمّدن اسالمی را باعث گردید.  به طوری 

که در اندک زمانی این تمّدن بر ســایر ملل و تمّدن ها 

استیال یافت؛ تا جایی که این دانشمندان برآنند که پس 

از این جنبش و جهش علمی، تمّدن غرب وامدار تمّدن 

اسالمی گردید.
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2- اّما اینکه شــاخص دانایی در دانشگاه چه آثار و نتایجی خواهد 

داشت؟ با توّجه به اینکه قرآن کریم ثمره ی دانایی را اینگونه بیان 

می دارد که دانایی و حکمت، شناخت و ایمان حقیقی به خداوند را 

َِّذیَن أُوتُواْ الِْعْلَم ِمن َقْبِلِه إَِذا یُْتَلی  بــه ارمغان می آورد: »... إِنَّ ال

ًدا«)اسراء/107(؛ »کسانی که پیش  وَن لأَِلْذَقاِن ُسجَّ َعَلْیِهْم یَِخرُّ
از آن بــه آنها دانش داده شــده، هنگامی که ]ایــن آیات[ بر آنان 

خوانده می شــود، سجده کنان به خاک می افتند...«. لذا خلق آن در 

دانشــگاه و زیبنده شدن دانشــگاهیان به این فرهنگ، روح ایمان 

حقیقی را در دانشــگاه و جامعه حاکم خواهــد کرد. در حقیقت، 

دانایی در درجه ی نخست اعتقاد همراه با شناخت و ایمان بر مبنای 

اندیشــه و بصیرت را به ارمغان می آورد. همچنین، از دیگر آثار پُر 

برکت تحّقق این شــاخص وظیفه شناسی و مسؤولّیت پذیری است. 

در فرهنگ اسالم، دانایی تکلیف آور است. هرچه انسان بیشتر بداند 

و بتواند، مسؤولّیت آن سنگین تر است. دانایی و توانایی، زمینه ساز 

مســئولّیت انسان مسلمان است. اگر دانایی دست انسان را نگیرد و 

به نجات نرساند، وبال گردن اســت و مایه ی بدفرجامی. خسارت 

از آِن کسی اســت که چیزی نمی داند و خسران زده تر کسی است 

که می داند، ولی عمل نمی کند. در این باره، پیامبر خدا )ص( ابوذر 

غّفــاری را اینگونه نصیحت می کنند: »ای ابوذر! در قیامت گروهی 

از بهشــتیان به اهل دوزخ رو کرده، می پرسند: ما به کمک تعلیم ها 

و آموزش های شــما و در ســایه ی تأدیب و تربیت شما به بهشت 

وارد شــدیم. پس چرا شما خودتان به دوزخ افتادید؟! می گویند: ما 

بــه خیر آگاه بودیم و دیگران را به انجام آن دعوت می کردیم، ولی 

خودمان اهل عمل به آن نبودیم«)طبرسی، 1365، ج2، ص453(.

از دیگر آثار قابل برداشت در قرآن کریم برای این شاخص می توان 

به هدایت یافتگی )مریم/43( و پذیرش حّق و حق گرایی )الحشر/2( 

اشاره کرد. بهره وری از نعمت ها و توانایی )الّنجم/5( نیز از دیگر آثار 

تحّقق معیار مذکور می باشــد که این مفهوم در کالم حکیم فرزانه، 

نظامی گنجوی نیز آمده است:

أُْولُوا  َولَِیَتَذکَّــَر  ـُروا آیَاتِِه  بَـّ َِّیدَّ ل إِلَْیَک ُمَبــاَرٌک  أَنَزلَْنــاُه  »ِکَتاٌب 
اْلَلَْباِب«)ص/29(؛ »این ]قرآن[کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده ایم 

تا در آیات آن تدبّر کنند و خردمندان متذّکر شوند«.

این کالم پُرمحتوا داللت بر این دارد که قرآن کریم در بردارنده ی مفاهیم 

ارزشمندی است که شناخت این مفاهیم و عمل به تعالیم آن، راه دستیابی 

به دانایی، علم و حکمت می باشــد. همین مضمون نیز در قرآن کریم مورد 

اشاره واقع شده است و این کتاب آسمانی یکی ازمهم ترین محورهای خود 

را معرفت بخشی و ایجاد شــناخت برای دانایان و صاحبان اندیشه معّرفی 

می نماید.

ِّلنَّاِس َولُِینَذُرواْ  همچنین، در جای دیگر مــی فرماید:»َهَذا باََلٌغ ل

َر أُْولُواْ األَلَْباِب«)ابراهیم/52(؛  کَّ ََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َولَِیذَّ بِِه َولَِیْعلَُمواْ أَن

»این ]قرآن[ پیام ]و ابالغی[ برای ]عموم[ مردم است؛ تا همه به 

 وسیله ی آن انذار شوند و بدانند او خدای یکتاست و تا صاحبان 

مغز ]و اندیشــه[ پند گیرند«. و نیز همین معنا از آیه ی شریفه 

ی 49 ســوره ی عنکبوت قابل برداشــت می باشد. لذا با در نظر 

داشــتن و تأّمل در این آموزه های حیات بخش، می توان اّدعا کرد 

که مهم ترین راهبرد محّقق شــدن شــاخص دانایی در دانشگاه، 

اُنس، تدبّر و شــناخت مفاهیم قرآن کریم می باشــد؛ و تدبّر در 

آموزه ها و مفاهیم واالی قرآن کریم می تواند زمینه هایی را فراهم 

آورد که مسیر کسب دانایی را هموار خواهد کرد. 

همچنیــن، از ایــن کتاب الهی می توان برداشــت کــه زمینه هایی از جملــه: تعلّم )الکهــف/66(، تفّکر )األنعام/50(، تقــوا و ایمان به 

خداوند)البقره/282؛ الّنمل/81 ـ80و الّروم/52ـ53(، آخرت اندیشی)ص/46ـ45(، رشد)یوسف/22؛ القصص/14(، تزکیه و خودسازی نَفس 

)الواقعه/79( و تبعّیت و پیروی ازدانایان )مریم/43( از أهّم ارزش هایی اســت که با فراهم آوردن آنها در دانشــگاه، مسیر و خط دستیابی 

به دانایی هموار خواهد شــد. باید یادآور شد همچنان که در جریان دستیابی به این شاخص در دانشگاه، فراهم آوردن تمامی زمینه های 

مزبور الزم و ضروری می باشد، فقدان هر یک از زمینه های مذکور، چالش و آفتی در مسیر تحّقق این شاخص در دانشگاه اسالمی می باشد.

اســت دانایــی  جوهــر  در  کــه  اســت«»هــر  توانایــی  کاریــش  همــه  بــر 

)نظامی، 1391، ص112(

آثـار دانـایی

ره هک رد جوره داانیی است
رب همه کاریش تواانیی است
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می توان از کالم وحی دریافت کرد که علل 

و عواملی مانع تحّقق این شاخص در دانشگاه 

هســتند که از جمله آنها می توان از موانعی 

همچــون: ناآگاهــی و اندیشــه ی جاهالنه 

)الــّروم/59(، تعجیــل و شــتاب زدگی در 

داوری )اإلســراء/11(، موضع گیری نادرست 

)المؤمنون/68(،  نــو  اندیشــه های  برابر  در 

و  )األنعام/25(، حق ستیزی  اســطوره گرایی 

لجاجــت در پذیرش حقایــق )األنعام/25(، 

تعّصــب و وفــاداری بــه آرای پیشــینیان 

)الجاثیه/8ـ7(،  دروغ پــردازی  )لقمان/21(، 

گناه پیشگی )األعراف/100( و توّجه و عالقه 

به مادیّات )آل عمران/14( نام برد.

 در مســیر تحّقق این شاخص الزم است 

راهبردهــای توانایی دانشــگاه از دیدگاه 

آموزه های اســالمی را دریافت و با اعمال 

ایــن راهبردها به این ارزش الهی دســت 

یافت. با مّد نظر قرار دادن آموزه های دین 

مبین اســالم به خصوص آیات قرآن کریم 

می توان اّولین راهبرد دستیابی به توانایی 

دانشگاه را تولید و ترویج علم و دانش بیان 

کرد. قرآن کریم گویای این مهم می باشد 

که علم و دانش عامل اصلی توانایی و قدرت 

است. چنانچه این پیام از آیه ی40 سوره 

ی نمل قابل اســتنباط است. این سوره به 

طرح داســتان حضرت سلیمان)ع( و ملکه 

ی ســبأ می پردازد و بیان مــی دارد وقتی 

که حضرت سلیمان از سایرین درخواست 

می کند که چه کسی قادر است تخت ملکه 

ی سبأ را برایم بیاورد؟ سپس قرآن کریم 

درباره ی این عمل خارق العاده می فرماید: 

)اّما( کســی که دانشــی از کتاب داشت، 

گفت: پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را 

َِّذی ِعْنَدُه ِعْلٌم  نزد تو خواهم آورد: »َقاَل ال

یْرتَدَّ  أَْن  َقْبَل  بِِه  أَنَا آتِیَک  الِْکَتاِب  ِمَن 
إِلَیَک َطْرُفَک«)نمل/40(. »آیه ی مذکور 
به این مهم اشاره دارد که حّتی بهره مندی 

بخشــی از علم، توانایی و توانمندی قابل 

مالحظه ای در بر دارنــده ی آن به وجود 

می آورد تا جایی که با اســتفاده از نیروی 

خــود در طرفةالعینی عمل خارق العاده ای 

انجام می دهد«)مکارم شــیرازی، 1374، 

ج3، ص421(. بر این اساس، علم و دانش 

را می توان مهم ترین زمینه ی دستیابی به 

توانایی به شمار آورد و اساساً درآموزه های 

اســالمی علم و توانایی به عنوان دو مولّفه 

توأم با هم معّرفی شده اند. به این معنا که 

علم همراه با قدرت اســت و قدرت همراه 

بــا علم و اصاًل می تــوان اّدعا کرد که علم 

و قدرت عیــن یکدیگرند؛ علم عین قدرت 

اســت و قدرت عین علم. لهــذا از دیدگاه 

قرآن کریم هر دو به شــکل واحد موجود 

هســتند: »َعلََّمُه َشِدیُد الُْقَوی« )الّنجم/5(. 

از این روست که هر کس، هر اندازه سهم 

و بهره ی بیشتری که از علم داشته باشد، 

قانون جهان را بهتــر می داند و به تبع، بر 

قدرت آن نیز افزوده می شود.

البته، منظور از علمــی که در این جریان 

می تواند کارآمد واقع شــود و ماحصل آن 

توانایی دانشگاه باشد، علم نافع و مفید است 

و چه بسا تنها علوم کاربردی و نفع رسان را 

می توان علم حقیقی و ارزشمند به حساب 

آورد. مبنای این اّدعا آموزه های اســالمی 

است که در این مورد از موالی مّتقیان در 

کالم گهربارشــان آمده است که فرمودند: 

بــدان، علمی کــه در آن نفــع و فایده ای 

نباشد، خیر نیست و تعلّم علمی که در آن 

انتفاع برده نشــود، سزاوار نیست: »َواعَلم 

َُّه الَ َخیَر ِفی ِعلٍم الَ یَنَفُع َو الَ یَنَتِفُع  أَن
بَِه ِعلٍم الَ یَُحقُّ تَعَلُمُه«)ابن أبی الحدید، 
1404ق.، ج16، ص64(. بر این اساس، در 

دانشگاه اسالمی تولید و ترویج علم و دانش 

نافع و ســپس کاربردی کردن این علوم از 

اهّم مســائل می باشد. با تکیه بر این محور 

و خروج از فضای ســّنتی علم برای علم و 

ورود بــه فضای علم بــرای کار و عمل، از 

قالب های نظری بیرون می آید و به سمت 

و ســوی قواعد کاربردی گام برمی دارد و 

می توانــد با به خدمت گرفتــن جهان در 

شکل مؤثّرتری ظاهر شود و از این رهگذر، 

خالق رفاه و آســایش برای جامعه باشــد. 

از دیگر عواملی که بــا تدبّر در آموزه های 

اســالمی می توانــد راهبرد دســتیابی به 

توانایی دانشــگاه قلمداد شود، برخورداری 

از معرفت و شناخت صحیح است. در قرآن 

کریم، خداوند قادر از پیامبراســالم )ص( 

می خواهد که مؤمنان را تشــویق به جنگ 

با کّفار بکند و به مؤمنان وعده ی پیروزی 

بر کّفار را می دهد به سبب اینکه مؤمنان از 

شناخت صحیحی برخوردارند، ولی کسانی 

که کافرند صاحب خرد نمی باشند و لذا در 

برابر مؤمنان شکست می خورند: 

»یَا أَیَها النَِّبی َحــرِِّض الُْمْؤِمِنیَن َعَلی 
الِْقَتاِل إِْن یُکْن ِمْنُکْم ِعْشُروَن َصابُِروَن 
ِمائٌَة  ِمْنُکْم  یُکــْن  َوإِْن  ِمائََتیِن  یْغِلُبوا 
َقْوٌم  َُّهْم  بَِأن َکَفُروا  َِّذیَن  ال ِمَن  أَلًْفا  یْغِلُبوا 

اَل یْفَقُهوَن«)النفال/65(.

تـوانایی و تـوانمندی

مـوانع تـحّقق دانـایی

عـوامل و زمـینه های تـحّقق تـوانایی
در ایــن مبحث منظور از توانایی دانشــگاه، 

تقویّت و ارتقاء ســطح تجربه و دستیابی به 

قــّوه خالقّیت و ابتکار در ســاختن و فراهم 

آوردن امکانات ماّدی در جهت رشد دانشگاه 

و جامعه می باشــد. »اصوالً یکــی از اهداف 

اســتقرار دانشــگاهها نیز برای همین است 

که انســان توفیــق آن را بیابد که از مواهب 

و امکانات بیحّد و حصری که خداوند بزرگ 

در طبیعــت آفریده، در جهت بهبود زندگی 

و بهتر زندگی کردن بهرهبرداری نماید و به 

قِسمی که میبینیم و می دانیم مللی که زودتر 

به این حقیقت پی بردهاند و دانشــگاههای 

مجّهز برای خود تهّیــه نمودهاند، چگونه از 

مزایای آن مســتفیض می شوند و چگونه در 

پشــت دیوار مستحکم شــده دانشگاههای 

خــود، ســیادت و برتری خــود را تأمین و 

تحمیل می کنند«)راد، 1343، ص1(.

در آموزه های دین مقّدس اســالم شــاخص 

توانایــی و توانمندی از صفــات خداوند به 

شمار می رود و منشاء الهی دارد. قرآن کریم 

در آیات متعددی به این مفهوم اشــاره و از 

َ َعلَی ُکلِّ َشــیٍء  جمله مــی فرماید:»إِنَّ اهللَّ

َقِدیــٌر« )البقره/20(؛ »همانــا خداوند بر هر 

چیــز تواناســت«. در آیــه ی دیگری آمده 

« )الحدید/25(؛  َ َقِوی َعِزیــزٌ اســت:»إِنَّ اهللَّ

»خداوند قوي و شکست ناپذیر است«.

همچنیــن در قــرآن کریم پــس از مفهوم 

ارزشــمند دانایی، توانایی و توانمندی را به 

عنوان مــالک و معیار شایســتگی معّرفی 

می نماید. این مفهوم از آیه ی 247 سوره ی 

بقره قابل برداشت می باشد؛ آنجا که خداوند 

کریم دو صفت دانایی و توانایی 

حضــرت داوود)ع( را عامــل شایســتگی و 

برگزیــدن ایشــان بر مردم قومــش معّرفی 

َ اْصَطَفــاُه َعلَیُکــْم َوَزاَدُه  می نمایــد: »إِنَّ اهللَّ

َوالِْجْســِم«)البقره/247(؛  الِْعلِْم  فِی  بَْســَطًة 

»خدا او را بر شــما برگزیده، و او را در علم و 

]قدرت[ جسم، وسعت بخشیده است«.

در آیه ی مذکور خداوند کریم شایسته بودن 

حضرت داوود )ع( را به خاطر وجود دو صفت 

دانایی و توانایی ایشان معّرفی می نماید. 

آیه ی شــریفه داللت بر این مطلب دارد که 

قدرت علمی و توانایی، باعث برگزیده شدن 

و اصطفای حضــرت داوود)ع( بر ســایرین 

می باشــد و خداوند این صفــات را به عنوان 

مالک برتری و شایســته بودن ایشان نسبت 

به سایرین معّرفی می نماید. با در نظر داشتن 

اهمّیت و جایگاه ویژه توانایی در اسالم، این 

مؤلّفه به عنوان دومین شــاخص دانشــگاه، 

معرفی می شــود. همچنین از مضمون آیه 

وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  ی شریفه ی»َوأَِعدُّ

ٍة« )األنفال/60( که به عنوان منشور لزوم  ُقوَّ
فراهم آوردن قدرت و توانایی همه جانبه تلّقی 

می شود، ضرورت ظهور و بروز این شاخص به 

دست آید. در حقیقت، این شاخص ماحصل 

و نتیجه ی ترکیب دانایــی و تعاون خواهد 

بود. اگر در دانشگاه دو عامل دانایی و تعاون 

به درســتی با یکدیگر ترکیب شوند، نتیجه 

مسلّم و منطقی آن توانایی خواهد بود که در 

برابر آن، بســیاری از چالش ها و نگرانی های 

موجود که ناشــی از ضعف و ناتوانی دانشگاه 

و جامعــه علمی می باشــد، کمرنگ خواهد 

شد. این شاخص، ضامن و زمینه ساز اقتدار، 

بالندگی، رشــد ماّدی و معنــوی جامعه ی 

اسالمی است.
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به خالف کسانی که اتکاء آنان همه بر هوای نَفس و اعتمادشان همه بر ظواهری است 

که شیطان در نظرشان جلوه میدهد و معلوم است دلهایی که تمام اعتمادشان بر هوا و 

هوس است، هرگز مّتفق نمیشوند و اگر هم احیاناً مّتفق شوند، اتّفاقشان دائمی نخواهد 

بود و بســیار نادر اســت که دلی بی ایمان تا پای جان بر سر هواهای خود پایدار بماند 

و این نیســت مگر به خاطر فقه و معرفت مؤمنان که خود علم و ایمان را در بر دارد و 

به خاطر جهل کّفار که خود مالزم با کفر و هوی پرســتی است)طباطبائی، 1374، ج9، 

ص162(. این آیه ی شریفه به صورت کاماًل واضح و آشکارا، این اصل را بازگو می کند 

که آگاهی و معرفت از عوامل حقیقی احراز توانایی اســت و همین اصل، نقش مهّم و 

اساســی در توانمندی دانشــگاه نیز ایفا می کند. به این معنا که در دانشگاه، آگاهی و 

بصیرت نســبت به اهداف و ارزش ها، روح استقامت و پایداری را ـ که ثمره ی درخت 

ایمان اســتـ   تقویت می نماید. پایداری و استقامت دانشگاه در مسیر دستیابی به این 

اهداف و ارزش ها  نقش برجســته و مؤثّری دارد که در نتیجه ی آن این نهاد می تواند 

با غلبه بر ســختی ها و مشکالت، روز به روز بر قدرت خود و جامعه بیفزاید. درست در 

جهت عکس، عدم آگاهی از ارزش ها و اهداف مقّدســی که دانشــگاه رسالت آن را در 

جامعه بر عهده دارد، روح استقامت و پایداری را از کف خواهد گرفت و با تسلیم شدن 

در برابر ضّد ارزش ها، نتیجه این خواهد شد که دانشگاه به عنصری بیمار و به ضعف و 

ناتوانی گرفتار می شود.

از جملــه مفاهیــم ارزشــمندی که در 

آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم، 

مورد توّجه و عنایت فراوان قرار گرفته و 

به آن سفارش شده است، انجام نیکی و 

نیکویی است. درباره ی اهمّیت و جایگاه 

این مفهوم همین بس که قرآن کریم به 

طور مکّرر مخاطبان خود را به آراســته 

شــدن به این ارزش ترغیب و تشــویق 

می کند و همگان را به اجرای این ارزش 

َ یْأُمــرُ بِالَْعْدِل  فرمان می دهــد: »إِنَّ اهللَّ

َواإْلِْحَساِن« )الّنحل/90( و کسانی را که به 

این صفت زیبنده شده اند، مورد ستایش 

قــرار داده و آنان را محســن و محبوب 

خداوند معّرفی کرده و به پاداش دنیویی 

 ُ و اخروی وعده داده اســت: »َفآتَاُهُم اهللَّ

 ُ نْیا َوُحْســَن ثَــَواِب اْلِخَرِة َواهللَّ ثََواَب الدُّ

با  الُْمْحِســِنیَن«)آل عمران/148(.  یِحبُّ 

در نظر داشــتن این مفاهیم و نیز از این 

رهگذر که خداوند ســبحان، خود منشأ 

و خالق حقیقی نیکویی اســت و دوست 

می دارد عالمیان نیکی و شایســتگی را 

نصب العیــن خود قراردهنــد و نیکوکار 

ُ ال إِلَه إاِلَّ أَنَا َخالُِق الَْخْیِر  باشــند: »أَنَا اهللَّ

ــرِّ َفُطوبَی لَِمْن أَْجَریْــُت َعلَی یََدیِْه  َو الشَّ

الَْخْیر«)کلینی، 1407ق، ج1، ص154(. 

دانشگاه اسالمی نیز به عنوان نهادی که 

رســالت تبلور آموزه های اســالمی را در 

جامعه بر عهده دارد، الزم و ضروری است 

خود را به نیکی و نیکویی آراسته نماید. 

در مقام روشن شدن ماهّیت این شاخص 

دانشــگاه می توان گفت نیکویی دانشگاه 

به این معناست که دانشگاه نیکو، طالب 

و خواهان همه ی خوبی ها و فضائل برای 

خود و جامعه است و در مسیر دستیابی 

بــه آن دوری از همــه ی خصلت هــای 

ناپســند و آراسته شــدن به خوبی ها در 

کنار اصل خیررســانی و بخشندگی باید 

سرلوحه ی فّعالّیت های این نهاد باشد.

همچنین، از دیگر عواملی که از دیدگاه آموزه های اســالمی زمینه ی دستیابی به توانایی را 

فراهم می آورد، اتّحاد و همبســتگی اســت. اتّحاد و یکپارچگی و دوری از اختالف و تفرقه، 

از دســتورات اکید الهی اســت که در آیات متعّدد قرآن کریم به آن فرمان داده شده است: 

وا َوتَْذَهَب ِریُحُکْم«)انفال/46(؛ »و )فرمان( خدا و  َ َوَرُســولَُه َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشــلُ »َوأَِطیُعوا اهللَّ

پیامبرش را اطاعت نمایید، و نزاع )و کشمکش( نکنید، تا ُسست نشوید و قدرت )و شوکت( 

شــما از میان نرود«. این آیه ی شریفه مســلمانان را به اتّحاد فرا می خواند و از پراکندگی 

برحذر می دارد، چراکه تفرقه و نزاع به اختالف و ُسســتی می انجامد و نتیجه ی این سستی 

 ِ و فتور، از میان رفتن قدرت و قّوت است. همین مضمون نیز از آیه ی »َواْعَتِصُموا بَِحبِل اهللَّ

ُقوا«)آل عمران/103( قابل برداشــت می باشد. از آنجا که دانشگاه نهادی است  َجِمیعاً َوالَ تََفرَّ

کــه در بطن جامعه قرار دارد و در شــرایط گوناگون نقش کانونی در جامعه را ایفا می کند، 

الزم است این اصل مهم را سرلوحه ی خود قرار داد و خود به عنوان محور وحدت در جامعه، 

همگان را به رعایت این اصل مهم سوق دهد. وحدت کلمه در این نهاد، نیرومندی دانشگاه 

و به تبع آن، وحدت و عّزت جامعه را در پی خواهد داشــت و در نقطه ی مقابل، پراکندگی 

و تفرقه در این رکن حیاتی جامعه، شــوکت و نیروی دانشگاه و جامعه را از بین خواهد برد. 

در حقیقت، رعایت این اصل مهم، ضمانت بخش توانایی دانشگاه است و در خالف، وانهادن 

آن مانعی در مقابل توانایی این نهاد.

پس از بیان عوامل دســتیابی به توانایی شایســته است که آثار نیرومندی دانشگاه نیز 

ذکر شــود که در این نوشــتار به ســبب حفظ اختصار کالم، به صورت گذرا به آنان 

اشاره می شــود. از مهم ترین آثار توانمندی دانشگاه می توان به  بهره گیری از مواهب و 

امکانات بیحــّد و حصری که خداوند بزرگ در طبیعت آفریده، در جهت بهبود زندگی 

و بهتر زندگی کردن اشــاره کرد که روند با تکیــه بر تولید علم نافع و کاربردی کردن 

علوم محّقق خواهد که در مباحث قبل به آن اشــاره شــده است. نتیجه-ی دیگری که 

از قدرتمندی دانشــگاه به دســت می آید، حفظ و حراســت از حقوق جامعه می باشد 

)آل عمــران/75(. همچنین توانایی این نهاد نقش بســزایی در اجــرا و تحّقق عدالت 

دارد که این مهم نیز از آیه ی 25 ســوره ی حدید قابل اســتنباط اســت. محبوبّیت 

)البقــره/165(، حفظ و صیانت از تعالیم و آموزه های دینی )البقره/63 و األعراف/145( 

نیز از دیگر دستاوردهای دانشگاه توانا و توانمند می باشد. مهم ترین آثار و دستاوردهای 

قدرتمندی دانشــگاه تنها در موارد مذکور خالصه نمی شــود، بلکه موارد مذکور از اهمِّ 

آثار می باشند که در این نوشتار به آنان اشاره شده است و سایر آثار تحّقق این مهم، با 

تدبّر در آموزه های اسالمی مستنبط می باشد. 

در پاســخ این ســؤال، قــرآن کریم دو 

عامل مهم را به عنوان زمینه ی دســتیابی 

به نیکویی معّرفــی می نماید. عامل اّول در 

پیدایــش نیکویی، ایمان حقیقی به خداوند 

مّنان اســت. به عبارت دیگر، ریشه و منشأ 

اصلی پیدایش نیکویی را می توان در ایمان 

به خداوند دانست، چرا که روح ایمان و باور 

به رضایت و پاداش خداوند است که ضرورت 

نیکو شدن را در یک عنصر ایجاب می کند. از 

این روست که انگیزه ی دوری از ناپسندها و 

بدی ها و تالش برای خیررسانی و احسان به 

َّا َکَذلَِک نَْجِزی الُْمْحِسِنیَن  وجود می آید: »إِن

ـُه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْؤِمِنیَن«)الّصافات/80 و  َـّ * إِن

81(. بنابراین تقویــت روحیه ی ایمان در 

ابعاد و ارکان دانشــگاه به طور مستقیم در 

نیکو شدن دانشگاه مؤثّر می باشد و با تقویت 

روحیه ی ایمان اســت کــه حقیقت و روح 

نیکویی به معنای واقعی کلمه در دانشــگاه 

متبلور خواهد شد و در این صورت است که 

نه تنها نهــادی نیکو در متن و بطن جامعه 

خواهیم داشت، بلکه این نهاد ترویج دهنده 

ی روحیه ی نیکویی و نیکو بودن در جامعه 

خواهد بود. همچنیــن دومین عامل که در 

پیدایــش و تقویت این ارزش در دانشــگاه 

مؤثّر اســت، تقویت روحیــه ی عبودیّت و 

بندگی خدا می باشــد، چه اینکه بیان شــد 

که ایمان به خدا ســبب تــالش رضایت و 

خشــنودی خداوند می شود و این هدف نیز 

جز از مســیر بنده خدا بودن و خیررسانی و 

احســان محّقق نخواهد نشد که این مفهوم 

از آیات شریفه ی)81 و80 سوره ی صاّفات( 

أخذ می شود.

پـس  از تبیین جایگاه و 
اهمّیت این بُعد از دانشگاه 
، این سؤال طرح می شود:

آثـار تـوانایی و تـوانمندی دانـشگاه

عواملی  و  علــل  ایـــنکه چــه 
ایــن صفت  پیدایــش  ســـبب 
عالــی در دانشــگاه می شــود؟

نـیکویی

 توانایی شایسته است
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دانشگاهآثــار
نیکویی

با در نظر داشتن تصویر ارزش و جایگاه این مفهوم در نظام فکری و ارزشی اسالم، آثار و 

پیامدهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، آخرتی را در حوزه ی آموزه های قرآنی و روایی 

قابل برداشت اســت که می توان اّولین اثر آراسته شدن به نیکویی را محبوبّیت دانست. 

نیکی به جهت برانگیختن احساس خوشی و لّذت روحانی، امری شایسته و ارزشی است 

که هم موجب رضایت و محبوبّیت نزد خداوند می شود:»أَْحَسُنواْ َواهللُّ یُِحبُّ الُْمْحِسِنیَن« 

)مائدة/93( و هم به سبب اینکه این ارزش مطابق فطرت گرایش به زیبایی ها و تحسین 

است و از لحاظ زیباشــناختی روح لطیف آدمی را به خود جلب و جذب می کند، مورد 

تحسین عموم مردمان قرار می گیرد و اقبال و استقبال بیشتر اهل علم و جامعه را نسبت 

به این نهاد به ارمغان می آورد.

همچنین از دیگر آثار آراســته شدن دانشــگاه به این ارزش را می توان به ارتقاء منزلت 

و جایگاه دانشــگاه در جامعه اشــاره کرد. عنصری که نیک بودن را سرلوحه ارزش های 

متعالی خویش قرار دهد و خود را نیکو گرداند. در حقیقت، در گام نخســتین منزلت و 

جایــگاه خود را ارتقاء می دهد، چه اینکه قرآن کریم نیکو بودن حضرت یوســف )ع( را 

نَّا لِیوُسَف  سبب اعطای قدرت و منزلت اجتماعی به ایشان معّرفی می نماید: »َوَکَذلَِک َمکَّ

أُ ِمْنَها َحیُث یَشــاُء نُِصیُب بَِرْحَمِتَنا َمْن نََشاُء َواَل نُِضیُع أَْجَر الُْمْحِسِنیَن«  فِی اأْلَْرِض یَتَبوَّ

)یوسف/56(.  

از دیگر آثار با برکت متخلّق شدن به این ارزش می توان به هدایت ویژه و هدایت پذیری 

اشاره کرد. نیکویی و وارسته شدن به نیکی ها، ارزشی است که این نهاد با زیبنده شدن 

بدان رضایت و خشــنودی الهی را در پی دارد و این، زمینه ســاز بهره مندی این نهاد از 

الطاف الهی از جمله هدایت اســت: »ُهًدی َوَرْحَمًة لِلُْمْحِسِنیَن« )لقمان/3( که مهم ترین 

این راه همان صراط مسقیم الهی است که به سبب نیکویی خداوند بدان هدایت می کند: 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوثَْقی...« )لقمان/22(.  »َوَمْن یْسلِْم َوْجَهُه إِلَی اهللَّ

ایجاد دوستی و صمیمیت میان انسان ها و همگرایی اجتماعی از دیگر آثار تحّقق این بُعد 

از چشم انداز دانشگاه اســت. خداوند با اشاره به این پیامد اجتماعی نیکویی می فرماید: 

َُّه  یَئُة اْدَفْع بِالَِّتی ِهی أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذی بَیَنَک َوبَیَنُه َعَداَوٌة َکَأن »َواَل تَْسَتِوی الَْحَسَنُة َواَل السَّ

َولِی َحِمیٌم« )فصلت/34(. هرگز نیکی و بدی، یکســان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، 

ناگاه )خواهی دید( همان کس که میان تو و او دشــمنی اســت، گویی دوســتی گرم و 

صمیمی اســت! در این آیه بیان می شود که برای برداشتن کینه ها و دشمنی ها و دوری 

از واگرایی اجتماعی و دســتیابی به همگرایی، احسان و نیکوکاری تا چه اندازه می تواند 

مفید و تأثیرگذار باشد! همچنین از دیگر آثار نیکویی می توان به برخوردار شدن از علم 

و حکمت )القصص/14؛ یوســف/22(، جلب رحمت خاص خداوند )اعراف/56؛ لقمان/3( 

اشاره کرد.

الزم به ذکر اســت که در آموزه های دین مبین اســالم به خصوص قرآن کریم موارد فراوانــی از مصادیق نیکویی را می توان یافت که 

مهم ترین الزم و ضروری اســت دانشگاه اســالمی عامل و آراسته به این ارزش شود. در ذیل به صورت مختصر به اهمِّ این مصادیق اشاره 

می شود:

خیرخواهی و اصالح )تّوبه/91(، انجام وظایف و امتثال امر الهی )صاّفات/105(، اجتناب از فساد و ارتکاب فحشاء )اعراف/56، الّنجم/32(، 

جهاد و تحّمل ســختی ها )تّوبه/120، عنکبوت/69(، عفو و گذشت از لغزش ها )آل عمران/134، مائده/13(، دعوت به توحید و موّدت اهل 

بیت )ّصافات/125، 127، 131؛ ّشوری/23(، برخورداری از روحیه ی سازش و مصالحه )نّساء/128(.

با تدبّر در آموزه های اسالمی برداشت می شود که موانع تحّقق این شاخص، دو عامل تفاخر )نّساء/ 36( و تکّبر )همان( می باشد. در منطق قرآن، تکّبر 

و تفاخر به عنوان مهم ترین عوامل واگرایی اجتماعی مورد توّجه و نظر بوده اســت و از مردمان خواســته شده است تا از این خصلت رهایی یابند. خصلت 

و ویژگیی که موجب شــد تا ابلیس از درگاه ایزد مّنان رانده شــود و بســیاری از انســان ها از راه هدایت دور و دچار گمراهی شوند. قرآن به جای تکّبر و 

تفاخر از مردمان می خواهد تا َمِنش تواضع را به عنوان بســتری مناســب برای رشــد خصلت نیکویی و همگرایی اجتماعی در پیش گیرند )المائده/83 و 

85(. فخرفروشــی به دیگران و نیز تکّبر از اموری اســت که موجب می شود تا دانشگاه و دانشگاهیان نیز خود را از دیگری جدا و برتر دانسته و حاضر به 

همراهی با جامعه نشــود و از این رو، گرفتار نوعی واگرایی اجتماعی شــده و از اجتماع دور و از همزیستی و همکاری و مساعدت جامعه دست می شویند 

که در این صورت این نهاد نافع از مسیر متعالی و مطلوب خود منحرف می شود و دیگر عنصری نیکو نخواهد بود.

مـصادیق نـیکویی

مـوانع نـیکویی
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زیبایی در اســالم از اهمّیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. قرآن کریم، منشــأ و 

حقیقــت زیبایی در عالم هســتی را جمال دل آرای خداوند می دانــد که همه  چیز را 

اَواِت َواأْلَْرِض«)الّنور/35(،   ــمَ ُ نُوُر السَّ به زیور نور جمالش بیاراســت و می فرماید: »اهللَّ

چنانچه موالی متقیان، حضرت علی)ع( نیز خداوند را با صفت زیبایی و جمال، ستایش 

َ َجِمیــلٌ یُِحبُّ الَْجَماَل َو یُِحُب أَْن یََری أَثََر  و توصیــف می کنند و می فرمایند: »إِنَّ اهللَّ

النِّْعَمِة َعلَی َعْبِدِه«)حّر عاملی، وســائل الشــیعة، 1409، ج5، ص5(؛ »خدا زیباست و 

زیبایی را دوست می دارد. و دوست می دارد که آثار نعمت را بر بنده ی خویش ببیند«. 

لذا با ســرلوحه قرار دادن این آموزه ها می توان گفت که از این منظر که دانشــگاه نیز 

نهادی الهی است و ایفای نقش رسالت الهی را برعهده دارد از ویژگی و خصلت زیبایی 

برخوردار داســت. و الزم است شاخصه ی زیبایی و رسالت زیبا شدن را جزء مهم ترین 

اهــداف و ارزش های خود قرار دهد. چه اینکه  فطرت انســان  طالب زیبایی اســت و 

آدمی موجودی زیباخواه و زیباجوســت، پس نهاد دانشــگاه نیز مطابق فطرت الهی و 

زیبایی دوست انسان است و نه تنها شایسته است که زیبا، بلکه باید آینهدار زیبایی در 

جامعه باشــد و آن را برای جامعه به تصویر بکشد. به تبع آن، در این مبحث نیز وقتی 

از زیبایی دانشــگاه سخن می رود، در حقیقت، منظور زیبندگی دانشگاه و دانشگاهیان 

به هر دو جنبه ی زیبایی است؛ چه جنبه ی باطنی و معنوی و چه جنبه ی ظاهری و 

فیزیکی آن. چنان که این مهم از آموزه های اســالمی نیز قابل برداشت است، زیبایی به 

وَرِة َجَماٌل  دو دســته ی ظاهری )ماّدی( و باطنی )معنوی( تقسیم می شود: »ُحْسُن الصُّ

َظاِهٌر، َو ُحْســُن الَْعْقِل َجَماٌل بَاِطن«)مجلسی، 1403ق، ج1، ص95(؛ »زیبایی صورت، 

آرایش ظاهری و زیبلیی درونی همانا برخورداری از عقل خوب است«.

وجود این شاخص برای دانشــگاه از اهمّیت خاصی برخوردار 

اســت و آثار ارزنده ای را به همراه خواهد داشت. نخست اینکه 

تخلّق به زیبایــی در واقع، تقویت مبنــای الهی بودن و الهی 

شــدن این نهاد اســت، چراکه زیبایی، همواره موّجد اندیشه 

و حرکت به ســوی منشأ زیبایی اســت و از این رو، در قرآن 

کریم بارها توصیه شــده اســت از کنار زیبایی های خلقت به 

غفلت عبور نکنید و از مخاطبان خود می خواهد که نسبت به 

نشانه های زیبایی و زینت پراکنده در هستی بی تفاوت نباشند: 

)ق/8ـ7( و به این حققیت اشــاره می کند که منشــأ زیبایی 

خداوند اســت و میفرماید که: »زیبایی آســمان را ما به وجود 

آوردهایم« )فّصلت/12(. در پایان آیه نیز تصریح میکند که این 

زیباآفرینی کار خالقی عزیز و یکتاست. لذا زیبایی در هر قالبی 

موجد تدبّر و تدبّر مایة بصیرت نسبت به منشأ و پدیدآورنده ی 

این جلوه ها خواهد بود.

در خصوص موانع پیش روی زیبایی دانشگاه 

الزم به ذکر اســت کــه موانــع تحّقق این 

شاخص تاحدودی روشن است، چرا که برای 

فطرت زیبادوســت و زیباشــناس، شناخت 

زشتی ها نیز بدیهی است و آن را نمی پسندد 

و از آن کراهت دارد. در مورد نکوهش زشتی 

در آموزه های دین اســالم نه تنها از ارتکاب 

زشــتی، بلکه حّتی از نزدیک شدن به آن به 

شّدت نهی شده است؛ چه انجام افعال زشت 

و چه ظاهر زشــت و ناآراسته. قرآن کریم در 

آیــات: »َوالَ تَْقَربُواْ الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما 

بََطَن«)انعام/151(؛ 

        دوم اینکه:
با توّجه به اینکه میل به زیبایی ها از محورهای اساســی نهاد فطرت آدمی است و حسِّ زیبایی خواهی و زیبایی دوستی از 

روح الهی بشــر سرچشمه می گیرد، لذا زیبایی دانشــگاه عقل و تخّیل و تمایالت عالی انسان را تحریک میکند و لّذت و 

انبساط پدید میآورد که این به نوبه ی خود باعث می شود این نهاد نیز نمودی مطابق و موافق فطرت داشته باشد و نقش 

بسزایی در جلب قلوب خواهد داشت و محبوبّیت این نهاد در جامعه را به دنبال دارد. زیبایی دانشگاه و دانشگاهیان اندوه 

را از جامعه می زداید، چرا که زیبایی، شــادابی و نشــاط می آورد و جایی در دل انسان برای غم باقی نمی گذارد. این مهم 

عالوه بر زیبایی در سکنات در حسن ظاهر نیز محسوس  می باشد، لذا از دیدگاه آموزه های اسالمی استفاده از لباس های 

تیره، دل را ســیاه می کند و غم را در انســان حکمفرما می سازد، حّتی لباس اهل آتش معّرفی شده است و برخی روایات 

نیز پوشیدن کفش سیاه را نیز عامل ایجاد غم و غّصه معّرفی کرده اند)ابن بابویه، 1403ق، ج1، ص99(. همچنین، زیبایی 

رفتار و افعال در دانشــگاه باعث می شــود همگان به انجام آنها شــوق و رغبت پیدا کنند، چراکه این افعال، انســان را از 

زیبایی هــای ظاهری به زیبایی های حقیقیتر و باطنی فرا می خواند و فهــم اهمّیت روح زیبا را در مقابل ظاهر زیبا برای 

بشر فراهم می سازد. تقویت و تعّمق این فرهنگ در دانشگاه، دانشگاهیان و جامعه را از زیبایی های ظاهری عبور می دهد 

و به زیبایی های حیات معقول رهنمون می گرداند و در سیر تکاملی تزیین جامعه به صفت های زیبا نقش بسزایی دارد.

یــی یبا ز

َم  ََّما َحرَّ »و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان« و »ُقْل إِن

َِّي الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن...«)اعراف/33(؛ »بگو: خداوند، تنها اعمال  َرب

زشــت را، چه آشکار باشــد چه پنهان، حرام کرده است...« به این مهم اشاره 

می کند. در این آیات منظور از فواحش، اعمالی اســت که فوق العاده زشت و 

ناپســند است )ابن منظور، 1414ق، ج6، ص325( و لفِظ »ما ظهر« داللت به 

افعال ظاهری زشت )طوسی، بی تا، ج4: 315( 

»و نزدیــک کارهــای زشــت نروید، چه 

ََّما  آشــکار باشــد چه پنهان« و »ُقــْل إِن

ـَي الَْفَواِحَش َما َظَهــَر ِمْنَها َوَما  ِـّ َم َرب َحــرَّ

بََطَن...«)اعــراف/33(؛ »بگو: خداوند، تنها 

اعمال زشــت را، چه آشــکار باشــد چه 

پنهان، حرام کرده اســت...« به این مهم 

اشــاره می کند. در این آیــات منظور از 

فواحش، اعمالی است که فوق العاده زشت 

و ناپسند است )ابن منظور، 1414ق، ج6، 

ص325( و لفِظ »ما ظهر« داللت به افعال 

ظاهری زشت )طوسی، بی تا، ج4: 315( 
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شاخص نیکویی، دانشــگاه را نهادی آراســته به تمام  فضائل و خوبی ها می داند و بر مبنای شاخص زیبایی، 
دانشگاه مطلوب، آینه دار زیبایی در جامعه می باشد که در این راستا ضروری است برای دستیابی به این جایگاه، هم 
از لحاظ جنبه ی ظاهری و هم از لحاظ جنبه ی باطنی و افعال، دانشــگاه متخلّق به زیبایی باشــد و آن را در جامعه 

به تصویر بکشاند. 

 

از آنچه که در این نوشتار گذشت به دست 

می آید که  دانشــگاه به عنــوان نهادی که 

در عرصه های مختلف اخالقی، انســانی و 

اجتماعی فرهنــگ آفرین آفرینی می کند 

در پیشرفت جامعه و تمّدن از جایگاه ویژه 

ای برخوردار اســت و نقش بسیار مؤثری را 

ایفا مــی کند. تولید و نــوآوری علم و فن 

آوری، ترویــج و تقویت روحیه ی تحقیق و 

پژوهش و تلفیق آن با ارزش های اجتماعی، 

کمک بــه تأمین رفاه و پیشــرفت جامعه، 

نقش هایی از دانشگاه است که در پیشرفت 

اکثر تمّدن های عظیم به طور صریح قابل 

مشــاهده اســت. در این تحقیق برمبنای 

آموزه های اســالمی شاخص های آرمانی و 

مطلوب دانشگاه تمّدن ساز چهار مؤلفه ی 

ارزشــی دانایی محوری، توانایی، نیکویی و 

زیبایی معّرفی شــده است. به این معنا که 

الزم است دانشــگاه به عنوان نهادی که با 

نظــام فکری خود در بطن جامعه قرار دارد 

نقش آفرینش فرهنگ فرزانگی و دانایی در 

جامعه را ایفا کند. شــاخص توانایی، اقتدار 

و توانمندی دانشــگاه را دستاورد مبنا قرار 

دادن خدامحوری در همه ی ابعاد و ارکان 

این نهاد معّرفی می کند. که با فراهم آمدن 

عوامل دســتیابی به توانایی، دانشــگاه به 

نهادی نافع، حافظ حقوق و مظهر توانمندی 

جامعه مبّدل خواهد شد.

نتیجه گیری

از آســمان بگــو بــه منی کــه زمینــی ام 

تــو آن چنانی اســتی و مــن ایــن چنینی ام 

ای عشــق! سیِب شــاخه ی در دسترس منم 

حیف اســت اگر هــوس کنی امــا نچینی ام

قــدم میــان این همــه عاشــق بلنــد شــد 

از بــس کــه روی پنجه شــدم تــا ببینی ام

 در بــرگ بــرگ دفتــر شــعرم غــزل غزل

یاســمینی ام  تــو دل  از  اســت  گل گفتــه 

کافی ست از تو گوشه ی چشمی که سال هاست 

شــوق تــو بــوده باعــث شــور آفرینــی ام

علیرضا نـورعلیـپور
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این پل در روستای فرسفج تویسرکان، در منتهی  الیه جنوب غربی روستا و بر روی یکی از 

شعبه های پرآب قلقل رود واقع شده و محور ارتباطی چندین روستاست.پل فرسفج از نظر 

قدمت به دوره صفویه مربوط اســت و با توجه به کاروانسرایی که در نزدیکی آن قرار دارد، 

به نظر می رسد این محل هم منزل گاه و هم مسیر کاروان رو بوده است.

طول و عرض پل بسیار کم و دارای سه دهانه بزرگ آب  رو با قوس جناغی است که در حد 

فاصل آن ها دو طاق نمای کوچک به چشم می خورد.

مصالح اصلی پل از سنگ و آجر است و از قسمت تحتانی تا شروع پاکار، قوس ها از سنگ 

 و از این قسمت به باال از آجر و مالت گچ و خاک است. 

 با توجه به کاوش های صورت گرفته در تپه باســتانی باباکمال قدمت شهرســتان تویسرکان به بیش از چهار سال قبل از میال مسیح می 

رسد و با دو هزار سال بعد از میالد، در حقیقت تویسرکان، شهرستانی با قدمتی بیش از 6 هزار ساله است.

تویسرکان سرزمینی محصور بین دره های سرسبز و با صفا و چشمه های جوشان و هوای دلپذیر است و درختان ستبر گردکان کهنسال 

از گذشــته از وجود میررضی الدین آرتیمانی، حبقوق نبی)ع(، عمارت مســعودی و اقتداری و کاروانسرای شاه عباسی فرسفج و کوه خان 

گرمز و ده ها ابنیه تاریخی فرهنگی در دامن خود، به خود می بالد.

قدمت منطقه تویســرکان به دوران قبل از میالد مســیح می  رسد و شهرستان تویســرکان با در ه های پر از گردوی خود یکی از مهم ترین 

شهرستان های استان همدان را تشکیل می دهد و از این جهت به شهر طالی سبز معروف است.
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تویسرکان با 6 هزار سال قدمت در خدمت مسافران تابستان 

قدمت تویسرکان به دوران قبل از میالد مسیح می رسد

شهرســتان تویســرکان از 226  اثر و بنای 
تاریخــی و فرهنگی و طبیعــت بکر و جذاب 

برخوردار است.
بــا برخورداری از 226 اثــر طبیعی، تاریخی 
و فرهنگی پس از شــهر همدان رتبه دوم به 
لحاظ برخورداری از این گونه آثار در اســتان 

همدان را به خود اختصاص داده است.

پل  تاریخی فرسفج، قلعه اشتران، دره سرکان، دره آرتیمان، امامزاده شاه زاده ناصر، پیر کمر 

بسته سرکان، قلعه دختر )قز قلعه ســی(، مسجد جامع تویسرکان، درخت چنار کهنسال 

مســجد باغوار، کاروانسرای شاه عباسی فرسفج، دره  گزندر، دره  فاران، دره  شهرستانه، شهر 

بازی و بوســتان نبوت و بازار سنتی سرپوشیده مهمترین دیدنی های شهرستان تویسرکان 

را تشکیل می دهند.

در خصوص وجه تسمیه این شهرستان چنین عنوان شده که شهر قدیمی ”رودآور“ دارای 

سه بخش “ توی“، ”سرکان“ و ”شکان“ بود که پس از حمله مغول اهمیت خود را از دست 

داد و مردم آن به بخش توی روی آوردند و به تدریج آن جا را آباد کردند.

بخش شــکان در اثر زلزله خراب شــد  اما ســرکان به فاصله 10 کیلومتری شــمال غرب 

تویسرکان هنوز پابرجاست و اکنون یکی از شهرهای شهرستان تویسرکان است.

تویسرکان فعلی که از ترکیب دو کلمه “ توی“ و ”سرکان“ ساخته شده است، همان بخش 

”توی“ قدیمی است.

مملو از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی
پل فرسفج تویسرکان

در ادامه نگاهی بیشتر به فرسفج می اندازیم 
و تصاویری از جاذبه های فرهنگی تاریخی 
و طبیعی این منطقــه را نظاره  می کنیم.

آرامگاه بـوعلی سینا
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در 25 کیلومتری تویســرکان فرســفج 

واقع شــده که معنی فارســی آن، )اسب 

در گودال( می باشــد. معروف اســت که 

در این روســتا باتالقهای فــراوان بود و 

افراسیاب  اســبهای  بیشتر محل چراگاه 

بوده اســت. چندین رأس اسب در میان 

باتالقها مفقود شده که روی همین اصل 

نام آن را فرسفج نامیده اند. حدوداً تا صد 

سال پیش که بزرگان تعریف کرده اند، در 

فرسفج و اطرافش برنج کشت می شده و 

تمام زمین های اطراف آن پر از آب بوده 

است. در همین محل شاه عباس صفوی 

چندین بنای تاریخی دارد.

 1- کاروانســرای خیلی بــزرگ با بنای 

محکم 2- پلی بر روی رودخانه که دارای 

سه طاق بزرگ برای عبور سیالب در نظر 

گرفته شده است که هنوز هم آباد و قابل 

استفاده می باشــد. 3- حمام خزینه ای 

که تقریباً تا حدود 15 ســال پیش قابل 

استفاده بوده است. ) ( روایت دیگری 

در چگونگی نامگذاری این روســتا وجود 

داردو وجه تســمیه این روستا این است 

که ُفرس به معنای سال می باشد. »فج« 

به معنای جا و محل بوده و به علت اینکه 

در گذشته اهالی این روستا برای تحویل 

ســال جدید در نزدیکی شهر تویسرکان 

در امامزاده ای بسر می بردند این جایگاه 

و محــل را محل تحویل ســال گفته اند 

که همان ُفرســفج می باشد. کل محوطه 

امامزاده در حــدود 1500 متر مربع می 

باشــد که حدود 300 متــر مربع آن به 

حرم و رواق امامزاده پیر علی تعلّق دارد. 

فرسفج دارای گورستانی قدیمی است که 

شایسته است تحقیقات باستانشناختی 

بــر روی این گورســتان و محوطه های 

اطراف آن صــورت پذیرد. امامزاده دارای 

گنبد، حرم و مرقدی زیبا می باشــد. بر 

روی قبر امامزاده صندوقی قرار دارد و بر 

روی صندوق نیز ضریحی آماده کرده اند 

که در سال 1382 با نظارت اداری اوقاف 

و امور خیریه و بــا همکاری هیئت امناء 

و همیــاری مردم خّیر این ضریح آماده و 

نصب شده اســت. اندازة ضریح 3×2 متر 

می باشد و ساخت ضریح سازان اصفهانی 

است. براســاس طرح جامع این امامزاده، 

در سال 1382 اقدام به بازسازی آن شد. 

نمــای بیرونی و کف حرم ســنگ کاری 

است که بســیار زیبا طراحی شده دیوار 

داخلــی تا نیمه ســنگ و بقیه گچکاری 

است و فضای مصنوعی نیز در اطراف آن 

برای بهره گیری زائران و مسافران تعبیه 

شده است. 

در داخــل حرم امامزاده چند قطعه فرش 

بــزرگ و چند زیلو وجــود دارد. در تمام 

فصول ســال بویژه در ایام سوگواری ائمه 

هدی )ع( و شــبهای جمعــه اهالی این 

روســتا و روســتاهای اطراف به فرسفج 

می آیند تا به زیارت و برگزاری مراســم 

دعــا اقــدام نمایند. یکی از مراســم این 

امامزاده، مراســم ویژة علی اســت. مردم 

به این امامــزاده اعتقاد فــراوان دارند و 

همواره نذورات خود در مرقد امامزاده و یا 

صندوق نذورات اهداء می کنند.

کاروانسرای شاه عباسی فرسفج

یکی از کاروانسراهای اســتان همدان کاروانسرای شاه عباسی فرسفج در 23 کیلومتری 

جنوب غربی تویســرکان و 5 کیلومتری جاده تویســرکان-کنگاور قرار گرفته است. این 

کاروانسرا با سبک معماری عهد صفوی ساخته شده و شکل کاروانسرا مستطیل 4 ایوانیه. 

4 برج دایر ه ای شکل در 4 گوشه آن و 3 برج نیم دایره در وسط اضالع شرقی غربی و 

شمالی احداث شده است در قسمت فوقانی برج ها چند ردیف آجر کاری کنگره ای کار 

شده برج ها عالوه جنبه تزینی محل دیده بانی هم بوده در گاه کاروانسرا در وسط جبهه 

جنوبی بنا واقع شــده است. این کاروانســرا با داشتن دیوارهای قطور و سقف های طاق 

ضربی آجری از اســتحکام فوق العاده ای برخوردار بوده و اتاق های متعدد متصل به هم 

ها و فرش اندازهای مناســب بر اســتراحت مسافرین با ایوان 

در آن ساخته شده است. در دو طرف داخلی 

پیــش طاقه اطاقها با آجــر تراش به 

لوزی  بــزرگ  قابهای  صورت 

شــکل کار تزینــی انجام 

شــده. برخی اشیا کهن 

فرسفج  در  شــده  یافت 

امــروزه در موزه همدان 

در  شــن.  می  نگهداری 

کاروانســرا  این  میــان 

چشــمه آبی وجود داره 

کــه در تمامــی فصول 

به یــک میزان  ســال 

آبدهی داشــته و آب 

بسیار گوارایی هم 

دارد

برچســب ها از تویســرکان به ســمت درة قلقل رود حرکت نموده و حدود 25 کیلومتر را طی می کنیم تا به روستای فرسفج می رسیم. 

اکنون این روســتا بســیار گسترده شده و تبدیل به شهر گردیده است. به داخل فرسفج می رویم. داخل شهر امامزاده ای است که آن را 

باباعلی می نامند. این امامزاده به علی شهرت دارد و یکی از نوادگان امام موسی کاظم )ع( در فرسخ تویسرکان است. فرسفج را در جای 

دیگر این نوشتار معرفی کرده ایم. در این فراز صرفاً اجمالی از آن را ذکر می نماییم. فرسفج در 25 کیلومتری غرب تویسرکان 

و در منطقه ای خرم و آباد قرار گرفته اســت. منطقه به لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای سردسیری کوهستانی 

می باشد. رودخانه قلقل رود از آن عبور می کند. اغلب مردم این روستا )شهر( به شغل کشاورزی اشتغال 

دارند و شغل های دامپروری و امور خدماتی اداری نیز از دیگر شغل های منطقه است.

شهر فرسفج
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با کتاب

قطعه ای از کتاب

مدت هاســت در هر جمع و گروهی این سوال طرح می 
شود که: چرا در ایران اختالس زیاد است؟تهمت فراوان 
است؟دروغ بی شمار؟چرا زیرآب زنی در کار و خیانت در 
شغل و فساد در خانواده افزون شده است؟چرا جوانان به 
مواد مخدر روی آورده اند؟ چرا رابطه های آنچنانی رواج 
یافته؟ دعواهای خانگی و خیابانی و چاقو کشی و قتل و 
جنایت و تجاوز روز به روز بیشــتر می شود؟ چرا تحمل 
ایرانی ها کم شــده.؟فحش زیاد شده ..؟چرا هر کس که 
ســفری به اروپا می کند می گوید آنجا احترام دیده و در 
ایران بی احترامی ....؟چرا و چرا؟؟در دهة 1960 تعدادی 
از روان شناســان اجتماعی فرانســوی بــا همکاری یک 
مؤسسة تحقیقاتی بزرگ، در اروپا یک مرکز شبانه روزی 
تأســیس کردند. در این مرکز، نوجوانان 12تا 19 سال 
آموزش می دیدند و زندگی می کردند. مّدت یک ســال 
همه چیز به صورت عادی جریان داشت، و آزمایش های 
مختلــف کمــی و کیفی بر روی آنان انجــام گرفت. در 
طول این یک ســال، هر نوجوان سه وعدة غذایی روزانه 
با احتســاب میان وعده ها، 800 گرم غذا می خورد. پس 
از یک ســال به تدریج و آگاهانه شــایعه کردند به علت 
وضعیت اقتصادی نابسامان شبانه روزی، ممکن است غذا 
به لحاظ کمی و کیفی جیره بندی شود. شش ماه بعد از 
این شــایعه، میزان غذای مصرفی روزانه هر فرد از 800 

گرم به 1200 گرم افزایش یافت. 
مصرف غذا از 1200 گرم به 1500 گرم رسید و در اواخر 
این دورة چهارســاله، نوجوانانی بودند که در شبانه روز 
بیش از 5کیلوگرم غذا می خوردند. دلیل افزایش مصرف 
ایــن بود کــه نوجوانان آیندة خــود را مبهم می دیدند.

هنگامی که مرکز شبانه روزی در وضع عادی قرار داشت، 
افراد غذای خود را به یکدیگر تعارف می کردند. و نسبت 
بــه یکدیگر رابطــه ای مبتنی بر نیکوکاری، شــفقت و 
نوعی از خودگذشتگی داشــتند. اّما هنگامی که شایعة 
کمبود غذا مطرح شد، تعارفات، رعایت ادب و رفتارهای 
مهربانانه، نســبت به یکدیگر کمتر شد. آینده ی مبهم 
و نامعلوم افراد از نظر مالی، شــغلی و.. آستانة اخالق و 
تحمل  را در هر جامعه ای کاهش می دهد. به طور مثال، 
در جامعــه ای که همة افراد با هــر تخصصی می توانند 
شغلی داشته باشند، کارشکنی چاپلوسی و.. کمتر است.

 به طور کلی در جامعه ای که نیازهای اساسی انسان ها در 
آن تأمین می شــود، افراد بر پایة موازین اخالقی زندگی 
می کنند.پس اخالقی زیســتن ارتباطی به نصیحت های 
اخالقی و ازدیاد مجالس دینی ندارد. اخالقی زیستن نیاز 

به آرامش ذهنی و ثبات اقتصادی دارد.
پس لطفاً مستحبات را کم کنید و به واجبات برسید!

قطعه ای از کتاب

دایی محمود آدم جالبی بود . هفتاد و چند ساِل پیش از 
دهات می آد تهران و میره سربازی.

یه روز که قاطی باقی ســربازا وسط پادگان به خط شده 
بوده، می شــنوه که فرمانده داره از ســاختن یک دیوار 
بزرگی دور پادگان صحبت می کنه. می پره جلو و می گه 
قربان من بنایی بلدم. فرمانده اول یک سیلی می زنه در 
گوشــش و بعد می گه از امروز شروع کن. هر چی کارگر 

و مصالح خواستی بگو، دستور بدم برات حاضر کنند.
دایی محمود آستیناشــو باال می زنه و شروع می کنه به 
کشیدن دیوار، ولی چون خیلی ِرند و طمعکار بوده از هر 
دو تا کامیون آجری که ســفارش می داده یکیشو شبونه 
َرد می کرده توی بازار و می فروخته. همین می شــه که 
بعد از ســربازی اون قدر پول داشــته که می تونسته برا 
خودش توی بــازار ُحجره بِخره. ولی ُحجره نمی خره. به 
جاش پول هاشــو بر می داره می ره هنــد، پارچه گرون 
قیمت زری و ترمه و َحریر می خره و می آره این جا. یک 
اَنباری اجاره می کنه پارچه ها رو می ریزه اون تو . بعدش 
می ره اداره بیمه که تازه توی کشــور تاسیس شده بود، 
همــه پارچه ها رو به باالترین قیمــت بیمه می کنه. دو 
هفته بعد انبار پارچه های دایی محمود اتیش می گیره و 

همه چیز اون می سوزه.
کارشــناس های بیمه مــی آن آتیش ســوزی رو تایید 
می ُکنند و خسارت کامل می پردازند. حاال نگو که دایی 
محمود همه پارچه های گرون قیمت رو شــبونه خارج 
کــرده بوده و به جاش چیت و چلوار، اون تو چیده بوده. 
این جوری ثروت دایی محمود دو برابر شد. اون در ادامه 
زندگیش خیلــی از این کارها کــرد ولی هیچوقت من 

ندیدم هیچکس ازش بد بگه.
همه دایی محمود رو دوســت داشتند و توی این دنیای 

بزرگ حتی یک دشمن هم نداشت. 
بــه این ترتیب مــن از همون بچگی فهمیــدم که اگه 
توی این دنیا حق یک نفر رو بخوری یک دشــمن پیدا 

می کنی... 
اگه حق پنج نفر رو بخوری پنج تا دشــمن پیدا می کنی 
ولی اگه حق همه رو به طور مساوی بخوری هیچ دشمنی 

پیدا نمی کنی و همه با احترام ازت یاد می کنند...!

اخالق و آسیب های اجتماعی

مصطفی ملکیان 

ویزای کوه قاف

علیرضا میرعبداهلل

نه به آزار زنان

علیرضا گواهی

شفای زندگی

لوییز هی

جزء از کل

استیو تولتز

بحران دیکتاتوری ها

نیکوس-پوالنتزاس 

حقوق انسان

توماس پین

تاریخ ایران باستان

امیر حسین خنجی

قطعه ای از کتاب

 من یک نابینا هستم
بعــداز ظهر بود، حوالی ســاعت 5 باید میرفتم ســمت 
غرب تهران عصا و عینک دودیم رو برداشتم و به سمت 
ایستگاه مترو حرکت کردم. تو مسیر چند پسر رو دیدم 
که دنبال یک دختر افتاده بودن و با متلک و خوشمزگی 
هاشون داشــتن اونو اذیت میکردن! دختر سعی میکرد 
راه رفتنــش رو تندتر کنه اما اون پســرها ولکن نبودن! 
دخترک مظلوم به نظر میرســید و شاید این مظلومیت 

باعث می شد بیشتر اذیتش کنن.
از کنارشون رد شدم و توجهی به این اتفاق نکردم.

چــون من یک نابینا هســتم بعد از پاییــن رفتن از پله 
هــای مترو چند دقیقه ای منتظر موندم تا مترو رســید 
مثل همیشــه شلوغی بیش از حد. به زحمت سوار شدم 
و خودمو به گوشــه ای رســوندم خانوم جوانی به همراه 
دختر بچه کوچکش هم ســوار شد! اولین ایستگاه رو که 
رد کردیم متوجه شــدم یک پسر جوون داره دستشو به 
اندام اون زن میکشــه! اون خانوم هــم از ترس آبروش 
ساکت بود! پسر که ســکوت زن رو دید جرأتش بیشتر 
شد و کامال به اون چســبید! زن بیچاره ساکت و بدون 
حرکت ایســتاده بود! متوجه شــدم اون خانوم میخواد 
جاش رو تغییر بده اما شــلوغی مترو مانع این کار شده 
بود! چند بار با دستش گوشه چشمش رو پاک کرد فکر 

کنم داشت اشک چشمشو پاک میکرد.
من ساکت یک گوشه ایستادم و چیزی نگفتم،

چون من یک نابینا هستم              
بعد از پیاده شــدن از مترو و باال رفتن از پله ها ســوار 
تاکسی شــدم تا الباقی راه رو طی کنم! درکنار من یک 
مرد حدود پنجاه ساله نشسته بود و در کنارش دختری 
جوان! موبایلم زنگ خورد و منم مشــغول حرف زدن با 
گوشیم شــدم! یه لحظه متوجه شــدم که اون آقا داره 
خودشــو به دختر کناریش نزدیــک میکنه! دخترخانوم 
ســعی میکرد خودشــو جمع کنه اما مگه یک تاکسی 
چقدر جا برای قایم شــدن داره! دختــر جوان از راننده 
تاکسی خواست که ماشین رو نگه داره مطمئن بودم به 
مسیرش نرســیده و فقط به خاطر آزار اون مرد مجبور 

شده زودتر پیاده بشه.
سعی کردم به روی خودم نیارم.

چون من یک نابینا هستم     
دربرابر آزار زنان بی تفاوت نباشید     

 هزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد. سرخوردگی وقتی 
به سراغشان می آید، که دیگر دیر است. 

قطعه ای از کتاب

تمام بیماریهای انســان، از افکار او سرچشمه میگیرند؛ 
یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید 

میکنند :
تیروئید: وجود بغضی در گلو، که ترکیده نمیشود!
سرطان: ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است!

ام اس: به دلیل عصبانیــت طوالنی مدت و کینه ورزی 
است!

بیماری قند: بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است!
سر درد: به دلیل انتقاد از خود و دیگران است!
زکام: بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است!
درد مفاصل: به دلیل نیاز به محبت و آغوش

گرم است!
فشــارخون: به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که 

حل نشده باقی مانده!
پس بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشــو دهیم: 
دیگران را ببخشیم... خودمان را ببخشیم... بیشتر محبت 
کنیم... کمتر گله و شــکایت کنیم... فراوانتر بخندیم و 

شاد باشیم...
و بدانیم افکار ما بســیار قدرتمند و اثرگذار هســتند و 

تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارند.

قطعه ای از کتاب

گفتمبابا ،یادته بهم گفتی عشق هم لذته و هم محرک و 
هم عامل حواس پرتی؟اوهوم.

خب، یه چیز دیگه هم هست که تو بهش اشاره نکردی. 
این که اگر یه بار ببینی خرده چوب توی دســت کسی 
که دوســتش داری رفته، بلند می شــی و سطح همه ی 
چوب های دنیا رو با یه چیز لطیف و شــفاف می پوشونی 

تا یه وقت دوباره چوب نره توی دستش.

قطعه ای از کتاب

»نیکوس پوالنزاس نویســنده و جامعه شــناس یونانی-
فرانسوی مارکسیست بود.پوالنزاس، که ابتدا به لنینیسم 
گرایش داشت، بعدها به اروکمونیسم گروید و به همراه 
آلتوســر از چهره های اصلی مارکسیســم ســاختارگرا 
گشــت. مشــاجرات او با رالف میلیبند بر ســر ماهیت 
دولت ســرمایه داری به صورت یکی از مباحث کالسیک 

نظریه پردازی در این زمینه درآمده است.
پوالنزاس بیشتر بر تحلیل جهان واقعی و قضایایی چون 
طبقه اجتماعی، دولت سرمایه داری و دیکتاتوری تأکید 
می ورزد.شهرت او بیش تر به خاطر آثار او در مورد تئوری 

دولت است. 
امــا، او همچنیــن آثاری در مــورد تحلیل فاشیســم، 
تقســیم طبقات اجتماعی در دنیای معاصر و فروپاشی 
دیکتاتوری هــای اروپای جنوبــی در دهه 70 )حکومت 
فرانکو در اســپانیا، ساالزار در پرتغال و پاپادوپولوس در 

قطعه ای از کتاب

هرگز هیچ پارلمانی یا جمع بشــری و نسلی از انسان ها، 
در هیچ کشــوری صاحب این حق نیست که آیندگان را 
تا ابد متعهد و منقاد کند یا حکم کند که جهان در آینده 
چگونه حکومت شود، یا چه کسی حاکم باشد....آن هایی 
که این دنیا را ترک گفته اند، و یا کســانی که هنوز پا به 
این دنیا نگذاشــته اند، تا آن جا که در تخیل ما آدم های 
فانی می گنجد، از هم فاصله دارند. پس چه تعهد و قیدی 
بین دو فاصله بی نهایت می تواند وجود داشته باشد، چه 
قانون یا اصلی از این دو ناموجود استخراجشدنی است؟ 
یکــی که دیگر وجود ندارد و آن دیگری که هنوز نیامده 
اســت؛ پس این دو هرگز در واقعیت با یکدیگر مالقات 
نمی کننــد، پس چرا یکی باید آن دیگری را به قید خود 

درآورد..؟

قطعه ای از کتاب

)قانــون ارتش ایران باســتان در مورد پناهنده شــدن 
دشمن به معابد(:قانون ارتش ایران ذلیل کردِن دشمن را 
جایز نمی دانســت. از این گذشته،نظامیان ایران به هیچ 
وجه اجازه نداشــتند که برای دستگیر کردِن کسی وارد 
معبد اقوام زیِرســلطة شاهنشاهی شوند. تعدی به حریم 
معابــد در قانون ایران به کلی ممنوع بود. اگر کســی به 
معبدی پناه می برد چندان به او مهلت میدادند تا خسته 
شــود و از معبد بیرون آمده خودش راتسلیم کند. این 
رســم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود که به هنگام 
فتح بابــل ورود نظامیان به معبــد را ممنوع کرده بود؛ 
وگرچه ایرانیان در آن زمان کوروش را به یاد نداشــتند 
ولی قانونی که او وضع کرده بود وارد اوستا شده و برای 
همیشه در ذهن ایرانیان مانده سپس وارد قوانین مدوِن 
ساســانی شــده بود؛ و قانونی بود کــه از روحیة ایرانی 

برخاسته بود و با روحیة
ایرانی سازگاری داشت.

حقوق انسان

توماس پین
قطعه ای از کتاب

لیال: من یکی برخاســته از فقر و نداری هســتم من می 
دونم که وقتی پول نیست، عشق نیست، فرهنگ نیست، 
اصالت نیســت، شهرت نیســت، قدرت نیست، سالمت 
نیســت. توی دنیــای فقر هیچی نیســت جز فالکت و 
بدبختی.اگر یکبار از من بخواهید بنویسم علم بهتر است 
یا ثروت می نویســم ثروت. این ثروته که در زمانه ی ما 
علم رو پیشــرفت میده. ما رعیت زاده های دوران تمدن 
و تجدد قرن بیســت و یکم هستیم.یاشــار: پول نیست 
که عشــق رو میسازه، پول نیست که اصالت و شخصیت 
میده، قدرتی که وابسته به پول باشه قدرت نیست، پول 
ضامن ســالمت هیچ کس نیســت. خیلی از بیماری ها 

است که حتی پول هم عالجش نمی کند.
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قطعه ای از کتاب

لطفا به در نگویید تا دیوار بشنود. بیان مقصود از طریق 
غیرمســتقیم یا با رفتارهای خاص به نوعی شکاکیت و 
بدبینی می انجامــد. بدین معنا که در حرف ها و رفتارها 
به دنبال معانی خاص گشته، آن ها را تفسیر کرده و به خود 
می گیریم. این امر از سه طریق به جامعه آسیب می زند:

1. ذهــن افــراد را درگیــر ایــن امــر می کنــد که 
حرفــی نزنند یــا کاری نکنند که به کســی بر بخورد.

صــرف  افــراد  وقــت  از  زیــادی  مقــدار   .2
دریافــت و کشــف پیــام و تفســیر آن هــا می شــود.

3. گاهــی با تفســیرهای نادرســت باعــث تنش ها، 
رنجش ها و ســوء تفاهم های جبران  ناپذیری می شــود.

قطعه ای از کتاب

بایــد یــاد بگیریــد نمی توانیــد محبــوب همگان 
باشــید. شــما می توانید بهتریــن آلوی دنیا باشــید، 
رســیده، آبــدار، شــیرین و خوشــمزه. امــا یادتــان 
باشــد، هســتند آدم هایــی که آلــو دوســت ندارند!

حــاال می توانید انتخــاب کنید که موز بشــوید، اما 
باید متوجه باشــید که اگر تصمیم بگیرید موز بشــوید، 
همیشــه یک موز درجه دوم خواهید بــود، در حالیکه 
می توانستید برای همیشه بهترین آلوی دنیا باقی بمانید.

قطعه ای از کتاب

کســانی که زندگی خود را صرف مطالعه و دانششان 
را از خالل ســطور اســتخراج می کنند، شــبیه افرادی 
هستند که از توضیحات و توصیفات مسافران، اطالعات 
دقیقــی درباره ی یک کشــور به دســت آورده اند. این 
افــراد می توانند چیزهای زیادی دربــاره ی آنجا بگویند 
و بــا این حال و پــس از این همه، هیچ درک روشــن 
و مربــوط و ژرفــی از وضعیت و موقعیــت آنجا ندارند !

امــا کســانی کــه زندگی را وقــف تأمل و اندیشــه 
کرده اند به خوِد مســافران شــبیه اند؛ فقط اینها هستند 
کــه می دانند درباره ی چــه حرف می زننــد، با جریان 
حقیقی امور آشــنایند و یکسره غرق در موضوع شده اند

قطعه ای از کتاب

یادمان باشد همیشه از شعارهای یک مخالف حکومت 
اســت که میتوان به کاســتی های آن حکومت پی برد.

امروز در ایران هرکس می خواهد شــعار قشنگی بدهد 
و مــورد توجه قرار گیرد ، به ســراغ عدالــت می رود.

چه بســا در ابتدا خودش بی عدالتی را در این کشــور 
گســترش داده باشد.متاســفانه مــردم مــا حافظه ی 
تاریخی ندارند و مکرر همــان چیزهایی را که در تاریخ 
اتفــاق افتاد ، دوباره تجربه می کنندو ســر صحبت هم 
که میشــود ، میگویند منشــاء تمام مشکالت ، انگلیس 
است.درســت اســت کــه انگلیس و خارجــی ها نقش 
داشــته اند اما مشــکل اصلــی در درون خود ماســت

در اسارت فرهنگ
طاهره شیخ االسالم

زندگی عشق و دیگر هیچ

لئو بوسکالیا

خود اندیشی(جهان و تأمالت فیلسوف )مقاله در باب 
آرتور شوپنهاور

جامعه شناسی خودمانی
 

حسن نراقی 

در باب حکمت زندگی

آرتور شوپنهاور

هنر عشق ورزیدن

اریک فروم

بار هستی

میالن کوندرا

جامعه شناسی خودمانی

حسن نراقی

چگونه جهان را اداره کنیم

وینستون چرچیل

جشفای زندگی

لوییز هی

قطعه ای از کتاب

فرقی نمی کنــد که رنج پس از لــذت بیاید یا بر آن 
تقدم داشــته باشــد.به راســتی بزرگ ترین خطا این 
اســت که به جای آنکه بکوشــیم در حد امکان فارغ از 
رنج باشــیم، بخواهیم این مصیبت خانه را به عشرتکده 
تبدیل کنیم و لذت و شــادی را هدف قرار دهیم، چنان 
که بســیاری از مردمان چنین می کنند... اما دویدن به 
دنبال شــکاری که وجود خارجــی ندارد معموال موجب 
مصیبتــی می گردد که کامال واقعی اســت.این مصیبت 
به صــورت درد، رنج، بیماری، کمبود، نگرانی، فقر، ننگ 
و هــزاران گرفتاری دیگر ظاهر می گردد. ســرخوردگی 
وقتــی بــه سراغشــان می آید، کــه دیگر دیر اســت. 

قطعه ای از کتاب

عشق نیروئی است که تولید عشق میکند، 
ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق...!

این فکر را مارکس به بهترین وجهی 
بیان کرده است. او می گوید:

انســان را به عنوان انسان و رابطه اش را با دنیا به عنوان 
یک رابطه انسانی فرض کنید...

در نظر بگیرید که عشــق را تنها با عشق می توان مبادله 
کرد، و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس...

اگر بخواهید از هنر لذت ببرید، باید آموزش هنری دیده 
باشید،

اگر بخواهیــد در دیگــران موثر باشــید، خودتان باید 
شخصی واقعا پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید.

اگر شــما بدون اینکه طلب عشق کنید عشق می ورزید، 
یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق 

ندارد،  
اگر بوسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق  از خودتان 

یک معشوق نساخته اید، عشق شما ناتوان است،
یک بدبختی است...!“

قطعه ای از کتاب

عشــق دو ســال پس از هجوم روســیه به چکسلواکی، 
هنوز ترس و وحشــت کشــور را فرا نگرفته بود. با توجه 
به این که تقریبا تمامی ملت با رژیم اشــغالگر مخالفت 
می کرد، روس ها می بایســت از میــان مردم چک افراد 
جدیدی بیابند تا قــدرت را به آنان واگذار نمایند.اما در 
کشوری که اعتقاد به کمونیسم و دوستی با روسیه وجود 
ندارد، چه طور می توانســتند این افــراد را پیدا کنند؟ 
آنان دنبال کســانی رفتند که نسبت به موجودات زنده 
احســاس کینه و شقاوت می کردند. می بایست خشونت 
آنان را تقویت کرد، به کاربرد آن دامن زد و سپس برای 
عمل آماده ساخت. در آغاز می بایست خشونت را بر ضد 
یک هدف موقت برانگیخــت. این هدف حیوانات بودند.

آن وقت روزنامه ها سلســله مقاالتی منتشر ساختند و 
زیــر عنوان نامه های خوانندگان احساســات عمومی را 
بر ضد حیوانــات تحریک کردند.به عنوان مثال از مردم، 
خواسته میشد که کبوترها را در شهرها نابود کنند.وقتی 
کبوترها نیست و نابود شدند، حمله به سگ ها آغاز شد. 
مردم هنوز تحت تاثیر فاجعه اشــغال، در آشفتگی کامل 
به سر می بردند اما روزنامه ها، رادیو و تلویزیون، فقط از 
سگ ها داد سخن می دادند.سگ هایی که پیاده روها و 
پارک های عمومی را کثیف می کردند، سالمت کودکان 
را بــه مخاطره می انداختند، می بایســت به آن ها غذا 
داد بدون آن که فایده ای داشــته باشــند.بدین ترتیب، 
یک حالت روانی و عصبی در کشــور به راه انداختند. ... 
یکســال بعد، نفرت و کینه ای که درابتدا علیه حیوانات 
بود متوجه هدف واقعی خود یعنی انسان گردید. اخراج 
از کار و حرفه، دســتگیری و توقیف و محاکمات شروع 
شد تا سرانجام حیوانات توانستند نفس راحتی بکشند. 

قطعه ای از کتاب

*توهــم توطئــه* یکــی دیگــر از خصوصیــات مــا 
ایرانیان است.درســت اســت که شــاید تمام ملت ها ، 
دشــمنانی داشــته باشــند.اما اینکه یک ملتی ، توهم 
داشــته باشــد و هر بالیی که بر ســرش می آید بجای 
آنکــه به ضعف هــا و حماقت هــای خود پــی ببرد ، 
ســریع آن را بــه دشــمن خیالــی نســبت دهــد ، 
ایــن یعنــی توهــم توطئــه مثــال بعضــی از ملــت 
هــا هســتند کــه هــر مشــکلی پیــش مــی آیــد،
می گویند: کار انگلیــس اســت........................................
....................... کار آمریکا است.....................................کار.. . 

قطعه ای از کتاب

در یک سیستم معیوب: 
ســعی کنید »الل بودن« را تمرین کنید! این تمرین در 

میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.
در یک سیستم معیوب: 

هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛ 
چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.

در یک سیستم معیوب: 
اگر مدیرتان 3 یا 4 ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشــید، 

چون قطعا نفر بعدی او 43 ایراد دارد!
در یک سیستم معیوب: 

می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به 
دست آورید؛ فقط کافیست »زبان« خود را تقویت کنید

در یک سیستم معیوب: 
ممکن اســت که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و 

خفیف باشید.
در یک سیستم معیوب: 

با اشــکاالت سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان 
در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشــکل دیگر 
به ســازمان اضافه می شــود. آن مشکل، شما هستید و 

در آخر اخراج!
در یک سیستم معیوب: 

اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛
 در غیــر اینصورت بجای یــک مدیر، دو مدیر در مقابل 

شما موضع گیری خواهند کرد.
در یک سیستم معیوب: 

با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما 
تشخیص داده نمی شود؛

 بلکه برای این کار راه های ساده تری هم هست. 
مثال فقط کافیســت همیشــه میز کارتان را منظم نگه 

دارید!
در یک سیستم معیوب: 

اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛ 
در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشــتری نیز نداشــته 

باشید.
در یک سیستم معیوب: 

همیشــه حرف ها )فرمایشــات( مدیرتان را تایید کنید، 
حتی اگر از نظر او »ماست، سیاه باشد!«

در یک سیستم معیوب: 
تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است 

که مدیر شما شخصٌا از شما خواسته است.
در یک سیستم معیوب؛ 

آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنه؛
 مگر اینکه با گربه نسبتی داشته باشید!

قطعه ای از کتاب

تمام بیماریهای انســان، از افکار او سرچشمه میگیرند؛ 
یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید 

میکنند :
تیروئید: وجود بغضی در گلو، که ترکیده نمیشود!
سرطان: ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است!

ام اس: به دلیل عصبانیــت طوالنی مدت و کینه ورزی 
است!

بیماری قند: بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است!
سر درد: به دلیل انتقاد از خود و دیگران است!
زکام: بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است!
درد مفاصل: به دلیل نیاز به محبت و آغوش

گرم است!
فشــارخون: به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که 

حل نشده باقی مانده!
پس بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشــو دهیم: 
دیگران را ببخشیم... خودمان را ببخشیم... بیشتر محبت 
کنیم... کمتر گله و شــکایت کنیم... فراوانتر بخندیم و 

شاد باشیم...
و بدانیم افکار ما بســیار قدرتمند و اثرگذار هســتند و 

تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارند.

تمدن و ماللتهای آن

زیگموند فروید

قطعه ای از کتاب

انسان وضع دشواری دارد، زیرا انسان تمدن دارد! تمدن 
چندان نیرومند اســت که می تواند جلو انگیزش جنسی 
را بگیرد و موجب پاکدامنی پیش از زناشــویی شود، یا 
کســی را وادارد که برای همه ی عمر ســوگند پارسایی 
بخورد. تمدن می تواند کســی را از گرسنگی بکشد، در 
حالی که غذا فراهم باشــد؛ زیرا برخی خوراک ها، نجس 
خوانده شده است یا چه بسا کسی را به پاره کردن شکم 
دیگری یا شلیک گلوله ای در مغز خود برانگیزد تا لکه ی 

ننگی پاک شود. تمدن از مرگ و زندگی قوی تر است.

با کتاب
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قطعه ای از کتاب

لطف بخشی از پریشــانی تو،ناشی از یک خشم مدفون 
شده اســت.چیزی در تو هست،نوعی ترس و کم رویی، 
که اجازه ی ابراز خشــمت را نمیدهــد. به جای آن به 
فروتنی ات می نازی!نوعی پاکدامنی اجباری برای خود 
پدید آورده ای:احساسات را در عمق مدفون می کنی،و 
چون دیگر خشمی را تجربه نمیکنی، تصور میکنی یک 

قدیسی!فرو خوردن خشم، انسان را بیمار می کند.
 

قطعه ای از کتاب

گاه سرنوشت مثل توفان شنی است که مدام تغییر سمت 
می دهد. تو ســمت را تغییر می دهی، اما توفان دنبالت 
مــی کند. تو باز بــر می گردی، اما توفــان با تو میزان 
می شــود. این بازی مدام تکرار می شــود، مثل رقص 
شومی با مرگ پیش از سپیده دم.چرا؟ چون این توفان 
چیزی نیست که دورادور بدمد، چیزی که به تو مربوط 
نباشد. این توفان خود توست. چیزی است در درون تو. 
بنابراین تنها کاری که می توانی بکنی تن در دادن به آن 
است. یکراست قدم گذاشتن در توفان، بستن چشمان و 
گذاشتن چیزی در گوشها که شن تویش نرود و گام به گام 
قدم نهادن در آن. در آن نه ماهی هست، نه خورشیدی، 
نه ســمتی و نه مفهوم زمان. فقط ریگهای سفید ظریف 
کــه مثل اســتخوان پودر شــده در هوا مــی چرخند

قطعه ای از کتاب

کســانی که زندگی خود را صرف مطالعه و دانششــان 
را از خالل ســطور اســتخراج می کنند، شــبیه افرادی 
هستند که از توضیحات و توصیفات مسافران، اطالعات 
دقیقــی درباره ی یک کشــور به دســت آورده اند. این 
افــراد می توانند چیزهای زیادی دربــاره ی آنجا بگویند 
و بــا این حال و پــس از این همه، هیچ درک روشــن 
و مربــوط و ژرفــی از وضعیت و موقعیــت آنجا ندارند !

اما کســانی که زندگی را وقف تأمل و اندیشــه کرده اند 
به خــوِد مســافران شــبیه اند؛ فقط اینها هســتند که 
می دانند درباره ی چــه حرف می زنند، با جریان حقیقی 
امــور آشــنایند و یکســره غــرق در موضوع شــده اند

قطعه ای از کتاب

در هجده ســالگی، نگران تفکر دیگران در مورد خودتان 
هستید. وقتی چهل ساله میشوید اهمیتی نمی دهید که 
دیگران درمورد شما چه فکر می کنند. و زمانی که شصت 
ساله می شــوید پی می برید که اصال هیچکس در مورد 

شما فکر نمی کرده است...
وای که چه آســان هدر می دهیم عمر خویش را فقط به 
گمــان اینکه: نکند دیگران اینطــوری در مورد من فکر 
کنند...!! پس تا فرصت زندگی دارید جانانه زندگی کنید 
و عمر گرانمایه را به خاطر توهم فکر دیگران هدر ندهید 

وقتی نیچه گریست

اروین یالوم

کافکا در کرانه

هاروکی موراکامی

در باب خود اندیشی

آرتور شوپنهاور

درود بر خودم

دکتر دانیال امن 

دسته  دلقک ها

لویی فردینان سلین

پیرامون اسارت بشری 

ویلیام سامرست موآم

شبهای روشن

فئودور داستایوسکی

هنر عشق ورزیدن

اریک فروم

 حکایت های آنتونیوی پیر
مارکوس

گلستان سعدی 

سلوک

محمود دولت آبادی

فراسوی نیک و بد

 فردریش نیچه 

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

شرط بندی

آنتوان چخوف 

قطعه ای از کتاب

ما اصال گناهکار دنیا آمده بودیم، بله که سرنوشتمان این 
بود که برویم جنگ! دلقک هایی بودیم یکپارچه گوشت 
خالی، با یک شــماره، عمله ی مسلسل! شماره ی به درد 
نخور، بیخودی! بشــر پنج لیتر خون بیشتر نیست. این 
حقیقت را وقتی می فهمی که دیگر کار از کار گذشته. با 
نگاه اول متوجه تفاوت نمی شوی، نمی فهمی که همه ی 
کره ی زمین چیزی نیست جز یک گردونه ی قمارخانه، با 
شماره های خوب و شماره های بد؛ آن هایی که قرار است 
همیشه الی لحاف باشند، آن هایی که به دنیا آمده اند که 
بروند سربازی!  اولش که نگاه می کنی همه یک جور به 
نظــر می آیند، همه ی بنی آدم عین هم، فله ای! اما ارواح 
عمه ات! خیال کرده ای! زمین تا آسمان فرق دارد با هم.

قطعه ای از کتاب

 نخســتین عاملی که الزم است تا جهان را برای زیست 
قابل تحمل سازد، درک این حقیقت است که خودخواهی 
بشر امری الزامی و اجتناب ناپذیر است. از دیگران توقع 
از خودگذشتگی داری و این توقعی غیرمعقول است که 
انســان ها می بایست برای تو و به خاطر تو امیال خود را 

زیرپا گذارند. چرا باید این کار را بکنند؟ 
وقتی این حقیقــت را پذیرفتی و با خود کنار آمدی که 
در ایــن دنیا هرکس برای خودش زندگی میکند، آن گاه 
از دیگــران کمتر توقع خواهی کــرد، آنان تو را مایوس 
نخواهند کرد و با عطوفت بیشــتری بــه مردم خواهی 
نگریســت. انسان ها تنها در جســتجوی یک چیز و تنها 

یک چیز هستند و آن لذایذ خودشان است...

قطعه ای از کتاب

چرا آنچه را کــه در قلب خود داریم, دقیقا بر زبان نمي 
آوریــم, اگر واقعا منظورمان همان اســت؟ با این وجود, 
همه ســعی دارند نفرت انگیزتر از آنچه هستند, به نظر 
آیند. گویی هــراس دارند اگر خود را براحتی به نمایش 
گذارند, این عمل توهینی به احساسات آنها تلقی گردد....

خدای مهربان ! آیا یک لحظه شادی کامل برای یک عمر 
کافی نیست؟...!

قطعه ای از کتاب

ما توضیحی به کســی بدهکار نیســتیم؛ بگذار بگویند 
غیرمنطقی هســتیم یا ضــد اجتماعی هســتیم، اما به 
ایــن می ارزد که خودمان باشــیم.تازمانی که رفتار ما و 
تصمیم های ما به کســی آسیبی نمیزند. ما توضیحی به 
کسی بدهکار نیستیم؛ چقدر زندگی ها که با این توضیح 
خواستن ها و تالشهای بیهوده برای قانع کردن دیگران 

بر باد رفته اند.

قطعه ای از کتاب

هر کس به اندازه ی دشــمنی که به مبارزه برمی گزیند 
بزرگ است؛ و به بزرگی ترســی که بر او چیره میشود، 
کوچک اســت دشمنی بزرگ را برگزین! این انتخاب، تو 
را وادار می کند، که برای مقابله با آن رشد کنی هراست 
را حقیر کن تا اگر رشــد کرد، باز برای تو، کوچک باشد. 
ما از فراموشی هراس داریم از این که قدرت درد و خون 

را دست کم گرفته باشیم. با وجود این، بزرگ هستی..!

قطعه ای از کتاب

مردی دچار چشــم درد شــد و برای درمان پیش یک 
دامپزشک رفت. دامپزشــک هم قدری از دارویی که در 
چشم خرها می ریخت در چشم مرد ریخت و این باعث 
شــد که مرد کور شود. مرد به نزد قاضی شکایت برد که 
: این دامپزشــک من را خر فرض کرده و از آنچه که در 
چشــم خرها می ریخت در چشــم من نیز ریخته و این 
چنین کور شــدم.قاضی گفت : دامپزشــک هیچ گناهی 
ندارد اگر تو خر نبودی با وجود طبیبان توانا برای درمان 
پیش دامپزشک نمیرفتی. ندهد هوشمند روشن رای به 

فرومایه کارهای خطیربوریا باف اگر چه بافنده است
نبرندش به کارگاه حریر

قطعه ای از کتاب

شــاید الزم نباشد انســان همه چیز را در عمل آزموده 
باشــد تا آنچه مــی گوید نزدیک به واقع باشــد. خاصه 
در واقعــه مرگ انســان نمــی تواند آنچه مــی گوید 
مبتنــی بر تجربه باشــد. اما من به یــک حقیقت مهم 
در امر مرگ اطمینان دارم و آن این اســت که انســان 
تا به زندگی پشــت نکرده باشــد، مرگ بر او چیره نمی 
شــود. این که چه عواملی ســبب می شوند شخص روی 
از زندگانی برگرداند و پشــت کند به آن، می توانند بی 
نهایت باشــند. اما این اتفاق باید بیفتد؛ یعنی انسان به 
هردلیل و علل باید دســت رد برسینه زندگی بگذارد تا 
مرگ مجال وارد شــدن بیاید و بر شــخص چیره شود.

قطعه ای از کتاب

الف: ای آواره کیســتی؟ می بینــم ات که به راِه خویش 
می روی، بی نکوهِش چیزی، بی عشــق بــه چیزی، با 
چشمانی که چیزی از آن هیچ نمی توان خواند؛ خیس و 
غمناک هم چون ژرفاسنجی که از هر ژرفنایی، تشنه کام 
برآمده باشد ــ او در آن تَه به دنباِل چه چیز بوده است؟ 
با ســینه ای تهی از آه، با لبی که تهــّوِع خویش را فرو 
می خوَرد، با دســتی که به ُکندی چیزی را می گیرد: تو 
که ای؟ و چه کرده ای؟ آرام گیر: این جا جایی اســت که 
ـ خود را تازه کن! هرکه خواهی  هر میهمانی را می نوازدـ 
باش: گو چه خــوش داری؟ چه چیز تو را تازه می کند؟ 
تنها نام اش را بر زبان ببر: هرچه مرا باشــد پیشکش ات 
خواهم کرد!ب: »تازه شدن؟آه، ای فضول، این ها چیست 
که می گویی؟ اّما خواهش می کنــم به من...«الف: چه؟ 

چه؟ بگو، بگو!ب: »نقابی دیگر بده! نقابی دیگر.«
قطعه ای از کتاب

روزی ناصرالدین قاجار و همراهانش به باغ دوشــان تپه 
رفتند، نهال گل سرخ قشنگی جلوی عمارت، نظر شاه را 
جلب کرد فوری کاغذ و قلم برداشــت و شروع به نقاشی 
آن گل نمود.تمام که شــد، آن را به درباریان نشان داد 
و پرسید چطور است؟مستوفی الممالک پاسخ داد قربان 
خیلی خوب است.اقبال الدوله گفت قربان حقیقتا عالی 
است. و اعتمادالسلطنه نیز عرض کرد قربان نظیر ندارد. 
و بعــد یکی دیگر گفت این نقاشــی حتــی از خود گل 
هــم طبیعی تر و زیباتر اســت. نوبت بــه ضیاالدوله که 
رســید گفت حتی عطر و بوی نقاشی قبله عالم از عطر 
و بوی خود گل، بیشــتر و فرحناکتر است“ ، همه حضار 
خندیدند! بعد از آن که خلوت شد، شاه به موسیو ریشار 
فرانســوی گفت: وضع امروز را دیــدی؟ من باید با این 

بی.... مملکت را اداره کنم!

قطعه ای از کتاب

من تمام کتاب های شما را حقیر شمرده و تمام حکمت ها 
و برکات دنیوی شما را ناچیز و تمام اشیائی را که در این 
دنیا است بیهوده و بی فایده می دانم و تمام اینها اشیائی 
جز وســایل گول زدن و فریفتن انسان چیزهای دیگری 

نیستند.
شــما به عقل و ثروت و جمال و مقام مباهات می کنید؛ 
ولی تمام اینها چیزهای بیهوده می باشند و وقتی دست 
مرگ به طرف شما دراز شد، و نیستی با قیافه ی هولناک 
به شــما روی آورد، هیچ یک از اینها نمی توانند از شما 

دفاع کنند

شگفتی های کیهان 

پروفسور برایان کاکس

قطعه ای از کتاب

کیهــان یا عالمی که علم نوین به مــا معرفی می کند با 
قدمتی معادل 7/13 میلیارد ســال و وسعتی معادل 45 
میلیارد سال نوری و انباشته از 100 میلیارد کهکشان از 
حیث گستردگی ما را به فروتنی وا می دارد و زیبایی آن 

حس شگفتی را در ما بیدار می کند.
 لیکن در کمال تعجب هر چه دانش بیشــتری نســبت 
به آن کســب می کنیم فاصله بین مــا و کیهان کاهش 

می یابد.
 شــاید کیهان از حیث وســعت نامحدود و فراتر از حد 
تصور ما انباشــته از دنیاهای بیگانه باشد اما علم کنونی 
نشــان می دهد که ما برای زنده ماندان به آن نیاز داریم. 
بدون ستارگان، عناصری که برای به وجود آمدن ما الزم 

بود فراهم نمی شد.
 اگر کیهان چنین وسعتی نداشت ستارگان فرصت کافی 
برای کیمیاگری خود نداشــتند و کیهان نمی توانســت 

عمری چنین طوالنی داشته باشد.

با کتاب
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