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خداوند را شاكريم كه بهارى ديگر را تجربه نموديم و در فصلى 
كه زمين با اراده خداوند گوهر وجودش را به ما نشان مى دهد 
و زنده بودن و ابدى ماندن را به ما يادآور مى شود، توانستيم از 
طريق نشريه موفقيت شناسى با شما خوبان ارتباط برقرار نماييم 

و اميدواريم از طريق اين تعامل باعث تكامل يكديگر بشويم. 

دوستان عزيز، ما انسان ها نيز گوهرى در وجود خود داريم كه 
تلفيقى از )تجربيات، علم، هنر و توانايى هاى خاصى( است كه 
مى توانيم يک )اثر ناب( خلق كنيم، حتى اگر آن اثر يک جمله 
باشد. فقط كافى است خود را باور كنيم و عميق تر ببينيم! كمال 
استعدادهاى  رساندن  فعليت  به  و  رشد  يعنى  است  همين  نيز 
فطرى انسان در جهت قرب الهى. چرا قرب الهى؟! زيرا اگر جهت 
ما خداوند نباشد مسير را گم خواهيم كرد و اسير و گرفتار اثر خود 
مى شويم. در صورتى كه ما خود اثر وصف ناشدنى خداوند هستيم 
كه خواست ما با اراده و اختيار خود به رحمت برسيم و راه حق 
را برگزينيم. حال براى همه انسان هاى خدا باور آرزو مى كنم در 
تمام طول عمر خود، عرض زندگيتان آنقدر بزرگ بشود تا عالوه 
بر خودتان، وجود ارزشمند شما باعث خير و بركت ديگران نيز 

بشود. 
 هموطنان عزيزم، سال ١٣96 با تمام جذابيت ها و حوادث تلخ 
كارنامه يک سال  و شيرين آن تمام شد! حال وقت آن است كه 
گذشته خود را مرور نماييم و ببينيم چه كرده ايم؟ آباد كرده ايم؟ 

يا خراب كرده ايم!
مردم سرزمينم سال ها سپري شد تا آن شويم كه هستيم! به 

چه بهايي و به چه قيمتي! آيا ارزش آن را داشت؟!
در زندگى، خودمان به چه رسيديم؟ ديگران را به چه رسانديم؟

كه  هستيم؟  دنيا  اين  در  ديگر  روز  چند  يا  ديگر  سال  چند 
مى داند؟

مردم سرزمينم بياييد تا وقت هست بسازيم!
بزرگ ترين چيز را. . . خود را. . . كه اگر خود را بسازيم همه 

چيز آن طور كه بايد ساخته مى شود!
پس تا دير نشده بياييم نقشه زندگى خود را مرور نماييم تا 
بدانيم كجا بوده ايم؟ چرا آنجا بوده ايم؟ كجا هستيم؟ چرا اينجا 

هستيم؟ كجا مى خواهيم برويم؟ چرا آنجا مى خواهيم برويم؟ 
 اگر به غير از دغدغه نيازهاي خودمان، دغدغه ديگران و ميهن 
عزيزمان را داشته ايم، قطعا مسير كمال انساني را به درستي طي 

طريق نموده ايم!
اگر لقمه ناني درآورده ايم بدون آن كه حق و ناحق كنيم، بدون 
آن كه دلي را بشكنيم، بدون آن كه ظلمي را مرتكب بشويم، 
بدون آن كه قضاوت نادرستي نماييم، مي توانيم به خود اميدوار 

باشيم كه در مسير انسانيت و صراط مستقيم قدم برداشته ايم!

هموطنان عزيزم امروز مافياى )فرهنگى و اقتصادى( در حال 
جنگ خاموش با ايران است!

اگر فردي خودخواهي كند، اگر منفعت طلبانه به فعاليت هاي 
روزمره خود نگاه نمايد، خواسته و ناخواسته در صف دشمنان ايران 
قرار گرفته است؛ چرا كه وضعيت سخت مردم مظلوم را مي بيند و 
ظلم مي كند! پس اگر در انجام وظايف خود كوتاهي كرده ايم وقت 

را غنيمت بشماريم و تا آنجا كه امكان دارد جبران كنيم!
ببينيم در سال ١٣97 چه كارهايي  حال وقت آن است كه 
مي توانيم انجام بدهيم؟! يادمان باشد كه نتيجه تفكرات و عملكرد 
امروز ما در فردا جاري و باقي خواهد ماند، پس خيلي ساده بگويم 

خوب فكر كنيم و عمل نماييم، ما فقط براي خودمان نيستيم!
همچنين براى تحقق شعار سال ١٣97، اجراى اقتصاد مقاومتى  13
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و گسترش كارآفرينى نياز به بسترهاى فرهنگى، جهادى، دينى و 
معنوى داريم از اين رو:

١- نياز به حركت هاى جهادى و انقالبى داريم و پيش زمينه اين 
نوع حركت ها اصالح افراط و تفريط ها و فرهنگ سازى است 
كه نتيجه اين موضوع تضمين هميشگى پيشرفت و استقالل 

كشور خواهد بود. 
2- اقتصاد مقاومتى دفاعى مقدس در برابر جنگ اقتصادى است 
و كارآفرينى نيز ابزارى است براى رسيدن به اين هدف. البته 
آموزش  دانشگاه ها  و  مدارس  توسط  بايد  كه  را  مهمى  نكته 
داده شود و توسط مسئوالن سياست گذارى گردد اين است 
كه كارآفرينى بايد منجر به بهبود شرايط اجتماعى بشود زيرا 
كارآفرينان جهت  اولويت  ترازويى،  چنين  داشتن  نظر  در  با 

كارآفرينى نيازهاى واقعى و مهم كشور خواهد بود. 
٣- اگر ايران اقتصاد اول جهان بشود ولى نتواند ضعف ها و مشكالت 
فرهنگى كه به دالئل مختلف در طى سال هاى گذشته به وجود 
آمده است را بر طرف كند هر روز به ناهنجارى هاى اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى و. . . اضافه خواهد شد. درنتيجه فرهنگ، 
اقتصاد و سياست در هر جامعه اى به هم مرتبط است و تغيير 

دهنده و تنظيم كننده هم هستند!   
٤-  نكته اى كه بايد مد نظر داشته باشيم اين است كه فرهنگ 
اقتصاد و سياست  را دارد كه جهت حركت در  حكم فرمان 
را مى تواند تغيير بدهد. حال اگر به موقع اصالحات فرهنگى 
حركت  درست  مسير  در  سياست  و  اقتصاد  پذيرد،  صورت 
مى نمايد و اگر تغييرات و تنظيمات فرهنگى به موقع انجام 
نشود ممكن است اقتصاد و سياست به ته دره سقوط كند. لذا 
هر تغيير نگرش در امور اقتصادى و سياسى نياز به اصالحات 

فرهنگى دارد. 
٥-  هر فردى در جامعه بايد در مواجه با )جنگ هاى خاموش 
مافياى اقتصادى و فرهنگى( با اتخاذ روش هاى مناسب از كيان 
كشور دفاع نموده و ضربه هاى اقتصادى و فرهنگى دشمنان 

را دفع نمايد. از اين رو نياز است نسبت به مسائل اعتقادى و 
فرهنگى حساس تر باشيم تا در برابر سفسطه هاى دشمنان و 
سختى هاى نبرد، مردم و مخصوصا نسل نوجوان و جوان ما در 
مسير خود دچار لغزش نشوند و با ثبات قدم حركت نمايند. 
البته بعضى اوقات ممكن است به دليل عدم توجه كافى و يا 
رفتارهاى نامناسب نوجوانان و جوانان را به جاى جذب دفع 
نماييم و با اين كار خودمان با دست خود ثروت انسانى كشور 
را هدر بدهيم. همچنين مسئولين بايد به خاطر داشته باشند 
كه براى پيشرفت اقتصادى و ايمن نمودن كشور در برابر هجوم 
دشمنان نياز به همين جوان ها و اتحاد و همدلى مردم هست، 
پس مناسب است هر چه سريع تر برنامه ريزى و اصالحات 

الزم صورت پذيرد. 
باشد و  از بركت  ايرانيان پر  براي همه  اميدوارم سال ١٣97 

بتوانيم در مسير كمال انساني قدم برداريم!
در نهايت از خداوند بهترين تقدير را كه همان عاقبت بخيرى 

است براى شما و همه مردم ايران خواستارم. 
      موفق باشيد

راه های ارتباطی با نشريه موفقيت شناسی:
successology@yahoo.com
successologist@gmail.com
0912 100 53 34

با ما در فضای مجازی همراه باشيد:
www.successology.ir
Instagram.com/successology
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با كمال مسرت به استحضار مى رساند پروانه نشريه موفقيت 
شناسى با زمينه فرهنگى و اجتماعى در مورخ ١٣96/07/2٤ 
پيشبرد  براى  نشريه  اين  شد.  صادر   80١9٤ ثبت  شماره  به 
اهدافى كه در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران بيان شده 
است، روشن ساختن افكار عمومى و باال بردن سطح معلومات 
و دانش مردم، ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسالمى و گسترش 
فضائل اخالقى و ديگر مواردى كه در قانون مطبوعات نيز به آن 

اشاره شده منتشر مى شود. 
ما براى رسيدن به اهداف اين نشريه سعى مى كنيم كه از 
انديشمندى كه  و  باتجربه  افراد  و  اساتيد  دانشگاهيان،  حضور 
هر كدام از آنها سرمايه هاى فكرى و معنوى ايران عزيز هستند 
فرهنگى  دلسوزان  همه  همراهى  با  اميدوارم  شويم.  بهره مند 
مثبت  قدمى  كشور  پيشرفت  و  اميدوارى  جهت  در  بتوانيم 

برداريم. 

از جمله اهداف اين نشريه عبارتند از:
به  اميد داريم  اين نشريه كه  از مهم ترين اهداف  ١ - يكى 
حل مشكالت و پيشرفت كشور نيز كمک نمايد، احياء و ترويج 
فرهنگ انقالبى هست. زيرا تاريخ ايران نشان داده هر موقع كه 
روحيه انقالبى بر كشور حاكم بوده است، حتى در سخت ترين 

به  آنها مى توان  از جمله  ايم كه  شرايط پيروز شده 
جنگ تحميلى عراق عليه ايران اشاره نمود. زيرا 
دشمنان ما بعد از حدود 8 سال نتوانستند حتى 

يک وجب از خاک كشور را تصاحب نمايند. 
2 - پرداختن به موضوع عدالت اجتماعى كه 
مستلزم بررسى عوامل مهمى مانند: ظلم و فساد، 
تبعيض، رانت، قاچاق، پديده زيرميزى، كم توجهى 

بعضى  انتصابات  در  محورى  شايستگى  به 
به سياست هاى  سازمان ها، عدم توجه كامل 
كلى نظام، كم كارى ها، افراط و تفريط ها و... 

است. 
٣ - يكى از وظايف مهم ما به عنوان يک 
فرهنگى  توسعه  و  پيشرفت  به  كمک  رسانه 

و اجتماعى است كه اين مهم از طريق اطالع 
رسانى درست و به موقع، باال بردن سطح آگاهى 
ميزان  چون  عواملى  بررسى  جامعه،  دانش  و 
خصوص  در  جامعه  افراد  جويى  مشاركت 
مسائل اجتماعى، تحقق عدالت، آزادى، امنيت، 
و  مردم  وفادارى  جامعه،  در  رفاه  و  آسايش 

مسئوالن نسبت به يكديگر و ميزان تالش براى 

اهداف و چشم انداز نشریه 
موفقیت شناسی
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پيشرفت كشور و. . . صورت مى پذيرد. 
٤ - بر اساس سخنان رهبر معظم انقالب و با مطالعه 
تاريخ مى توان به اين نتيجه رسيد كه غايت و هدف 
نهضت اسالمى و حركت انقالبى مردم از اوايل دهه 
١٣٤0 براى رسيدن به تمدن اسالمى بوده است. 
از اين رو ما براى رسيدن به اين هدف دو مرحله را 
كه پيروزى انقالب اسالمى و تشكيل نظام اسالمى 
است با موفقيت گذرانديم ولى هنوز دو مرحله ديگر 
را كه يكى تشكيل دولت اسالمى به معناى واقعى و عام كلمه 
)شامل همه نهادهاى جمهورى اسالمى( به طورى كه اداره هاى 
يک  تشكيل  همچنين  و  كنند  رفتار  اسالمى  اراده هاى  با  آن 
جامعه اسالمى ناب را هنوز نتوانسته ايم به طور كامل برقرار 
نماييم. حال براى رسيدن به تمدن اسالمى به اين معنى كه 
انجام  به  نياز  برسند،  اخروى  سعادت  و  دنيوى  رفاه  به  مردم 
كارهاى فرهنگى تميز و خالص داريم تا در دل آن نيز نخبگان 
كشور را كشف و عالوه بر معرفى به جامعه بتوانيم با پرورش 
و استفاده از اين ثروت ارزشمند، ايران را به تعالى فرهنگى و 
نظم اجتماعى مورد نظر برسانيم. يكى از اهداف مهم نشريه 
موفقيت شناسى طى طريق از بعد فرهنگى و اجتماعى براى 
رسيدن به تمدن نوين اسالمى است به طورى كه بتوانيم 
در حد خود روشنگرى و فرهنگ سازى نماييم تا مديران 
ريل  در  ايران  اسالمى  و دستگاه هاى حكومت جمهورى 
كه  را  انقالبى  فرهنگ  و  كنند  حركت  اسالمى  انقالب 

برگرفته از ايثار و جهاد است تبيين و گسترش دهيم. 
ايثار و جهاد و بررسى فعاليت  ٥ - پرداختن به فرهنگ 
انقالبى و جهادى در خصوص سازندگى هايى كه  نيروهاى 

در مناطق محروم انجام مى دهند. 
6 - جريان سازى هاى مفيد در زمينه هاى فرهنگى و 

اجتماعى در چارچوب اخالق و قوانين و مقررات. 
معاند  رسانه هاى  روانى  جنگ  به  توجه  با   -  7
آن  به  داريم  قصد  كه  مهمى  موارد  از  يكى 
در  راهكار  ارائه  و  نرم  جنگ  تبيين  بپردازيم 
برابر هجوم دشمنان است. )قابل ذكر است كه 
مهم  پس  هست  سفسطه  نرم  جنگ  اساس 
بردن  باال  بدهيم  انجام  بايد  ترين كارى كه 
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سطح اگاهى جامعه است(. 
8 - كار فرهنگى زمانى نتيجه مطلوب و اثر گذار دارد كه افراد 
جامعه از حداقل ترين شرايط زندگى با عزت بهره مند باشند. از 
اين رو قطعا اشتغال زايى و كسب درآمد حالل جزيى از پيش 
نتيجه  است. در  پيشرفت يک كشور  و  فرهنگ  نيازهاى رشد 
از  )مخصوصا  زايى  اشتغال  و  كارآفرينى  موضوع  به  پرداختن 
جنبه فرهنگى و اجتماعى( يكى از اصلى ترين اهداف اين نشريه 
خواهد بود زيرا اعتقاد داريم كارآفرينى موجب اميدآفرينى در 
جامعه نيز خواهد شد. قابل ذكر است كه در حال حاضر يک 
جامع  راه  نقشه  يک  نبود  كارآفرينى  خصوص  در  مهم  نكته 
و  تلويزيونى، سخنرانى  برنامه هاى  ما  است.  و كامل در كشور 
داريم كه  كارافرينى  براى   بسيارى  ارزشمند  حتى كتاب هاى 
در جاى خود هر كدام قابل تقدير است ولى يا به فرض كلى 
بحث مى شود يا صرفا انگيزشى هستند يا مواردى مطرح مى 
شود كه استثناء هستند و يا منابع كامال علمى و نظرى هستند. 
البته براى ورود به اين موضوع بايد به ارزيابى تبعات فرهنگى و 
اجتماعى پروژه هاى اقتصادى و كارآفرينى نيز توجه ويژه شود. 
از اين رو يكى از اهداف نشريه اين هست كه بتوانيم در حد 
خود با كمک اساتيد، كارآفرينان و صاحبنظران گرانقدر در اين 
مسير قدم مثبت برداريم! و از جمله موارد مهمى كه دغدغه 

داريم به آن بپردازيم عبارت است از:
- پرداختن به كسب و كارهاى جديد به همراه پيشنهاد. 

- موانع كارافرينى و )فرصت ها و تهديد ها( و بيان مشكالت 
صنفى در حوزه هاى مختلف )عوامل درونى و بيرونى(. 

طى  جامعه  در  را  كارافرينان  تعداد  مى توانيم  چگونه   -
دوره هاى كوتاه مدت و بلند مدت افزايش بدهيم؟
- چرا فقط عده اى خاص كارافرين مى شوند؟

- راه هاى حمايتى دولت رسانه ها و سازمان هايى مانند صدا 
و سيما براى ايجاد كارافرينى چيست و بررسى اين موضوع كه 
آيا در خصوص )تسهيل  امور ادارى براى اخذ مجوزها و تمديد 
با  برخورد  بهره،  وام كم  مجوز ها، آموزش، حمايت هاى مادى؛ 
قبل  كارافرينان  با  مشورت  مرتبط،  سازمان هاى  ادارى  فساد 
عدم  رفع  مختلف،  مشاغل  براى  كالن  گيرى هاى  تصميم  از 
هماهنگى بين سازمان هاى مختلف، تعيين تعرفه هاى گمركى 
مناسب با توجه به شرايط موجود كشور و لحاظ نمودن اقتصاد 
مقاومتى، بررسى قوانين كسب و كار و. . . ( تصميم و اقدامات 

مناسبى صورت مى پذيرد؟ 
- پرداختن به مسائل نظرى كارافرينى. 

در  آن  دانستن  كه  حقوقى  و  قانوى  و  اى  حرفه  اصول   -
كارافرينى مهم است. 

- معرفى كارافرينان موفق. 
- تاثير مدارس و دانشگاه ها بر كارافرينى. 

در  نظام  كلى  سياست هاى  و  دستى  باال  اسناد  بررسى   -
خصوص كارافرينى. 

- رابطه صنعت و دانشگاه. 
- نقش تربيت و اموزش خانواده براى كارافرين شدن فرزندان. 
- تبيين و گسترش فرهنگ كارآفرينى و كارآفرينى فرهنگى. 
توليد  محصوالت  از  استفاده  خصوص  در  سازى  فرهنگ   -

داخل. 
9 - ما افراد بسيار موفقى را در كشور داريم كه يا از نظرها 
پنهان مانده اند و يا هنوز راه و روش و نگرش آنها براى رسيدن 
به موفقيت رسانه اى نشده است. از اين رو يكى از اهداف اين 
به  آنها  معرفى  و  نخبه  و  استعدادهاى درخشان  نشريه كشف 

جامعه است. 
١0 - قصد داريم با كمک عالقه مندان در موضوع موفقيت 
در  پژوهش  و  تحقيق  به  علمى  و  متمركز  به صورت  شناسى 
زمان ها  همه  در  كشورها  و  گروه ها  افراد،  موفقيت  خصوص 
)گذشته، حال و آينده( بپردازيم و با نشر و بازتاب دادن نتايج 
حاصل شده كه براى رسيدن به موفقيت وجود دارد منابعى را 
بهره مند  نتايج  اين  از  بتوانند  نسل ها  همه  تا  نمايم  گردآورى 
همكارى  قطعا  هدف  اين  به  رسيدن  جهت  )البته  گردند. 

مسئوالن نظام راهگشا خواهد بود(. 
١١ - معرفى مراكز فرهنگى فعال و موثر و تشريح فعاليت هايى 

كه در آنجا صورت مى پذيرد. 
١2 - معرفى كتاب هاى جديد. 

به  مردم  كه  طورى  به  حقوقى  مسائل  به  پرداختن   -  ١٣
حقوق اجتماعى خود اگاه شوند. 

در نهايت اميدوار هستيم با رهنمودهاى ارزشمند هموطنان 
گرانقدر، استفاده از تجربه و علم فرهيختگان جامعه و همكارى 
اجرايى  را  اهداف  اين  بتوانيم  حكومتى  نهادهاى  و  سازمان 

نماييم. 

محمدعلى نژاديان  
                مديرمسئول
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محمدعلى نژاديان صاحب امتياز و مديرمسئول نشريه و انتشارات موفقيت شناسى در ١٣ خرداد ١٣٥8 در تهران متولد شد. ايشان 
از دوران نوجوانى فعاليت هاى مختلف فرهنگى انجام داده است كه اهم فعاليت هاى وى در حال حاضر به شرح ذيل است: 

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان )دانشگاه آزاد اسالمى( ●
عضو اهل قلم  ●
عضو هيئت تحريريه )نشريه چشمه( متعلق به دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه تربيت مدرس ●
عضو باشگاه نويسندگان خبرگزارى دانشجو ●

تاليفات:
كتاب موفقيت شناسى- ١٣9١-  انتشارات مهرآمين       ●
كتاب موفقيت شناسى فرهنگى و اقتصادى- ١٣9٣- انتشارات كارآفرينان بزرگ ●
كتاب مبانى و اصول موفقيت شناسى- ١٣9٣- انتشارات كارآفرينان بزرگ ●
كتاب موفقيت شناسى دفاع مقدس- ١٣9٤- انتشارات كارآفرينان بزرگ ●

آشنایى با 
موسس نشریه موفقيت شناسى
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همكارى در كتاب )كارآفرينى به شيوه على اصغر خيالى بناب( كارى تحقيقاتى و ميدانى از مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف  ●
كه توسط انتشارات كارآفرينان بزرگ در سال ١٣9٤ منتشر شده است

كتاب موفقيت شناسى اقتصاد مقاومتى- ١٣9٥-  در حال تاليف ●

تقديرها:
پژوهشگر برتر )دانشگاه آزاد اسالمى واحد پرديس(- ١٣9٣ ●
كارآفرين برتر)در جشنواره كارآفرينان برتر دانشگاهى استان تهران در بخش صنعت(- ١٣9٤ ●
دانشجوى نمونه )دانشگاه آزاد اسالمى واحد پرديس(- ١٣9٥ ●
تقدير در هفته پژوهش )دانشگاه آزاد واحد پرديس(- ١٣9٤ ●
تقدير دفتر مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهلل خامنه اى )مدظله العالى( بابت )تاليف و تحقيق( - ١٣9٤ ●
 تقدير رياست محترم تشخيص مصلحت نظام حضرت آيت اهلل اكبر هاشمى رفسنجانى )مدظله العالى( بابت )تاليف و تحقيق( - ١٣9٤ ●
 تقدير توسط بنياد پروفسور سيد محمودحسابى بابت )تاليف و تحقيق( - ١٣92 ●
تقدير فرمانده دانشگاه افسرى امام على )ع( بابت تاليف كتاب- ١٣9٤  ●
تقدير حجت االسالم و المسلمين دكتر فالح رفيع مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه تربيت مدرس بابت فعاليت  ●

رسانه اى و فرهنگى- ١٣9٥ و ١٣96
تقدير جناب آقاى دكتر احمد توصيفيان پور مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان- ١٣96  ●

سوابق علمی:
ديپلم: رياضى و فيزيک-  دبيرستان مروى تهران ●
كاردانى: مكانيک گرايش صنايع اتومبيل- دانشگاه آزاد اسالمى واحد يادگار امام )ره( ●
كارشناسى: مهندسى تكنولوژى مكانيک خودرو- دانشگاه آزاد اسالمى واحد پرديس ●
كارشناسى ارشد: مديريت كارآفرينى گرايش كسب و كار جديد-  واحد علوم و تحقيقات تهران ●

دوره ها و مطالعات علمی )بلند مدت( گذرانده شده:
عنوان دوره: مديريت ارشد كسب و كار )MBA(، گرايش تخصصى مديريت استراتژيک، محل برگزارى: دانشكده مديريت دانشگاه  ●

تهران، مدت دوره: ٤٥0 ساعت- يک سال، ١٣92
حدود يكسال و نيم ) ١٣89/١١/٣0 الى ١٣9١/0٥/22( روزانه حداقل هشت ساعت به طور مستقل در خصوص )علوم انسانى و  ●

موفقيت انسان( به تحقيق و پژوهش پرداخته ام و نتيجه آن  تاليف كتاب )موفقيت شناسى( است. 

سمينارها و دوره های علمی و آموزشی )کوتاه مدت( گذرانده شده:
سومين مجمع جهانى مديريت، ١٣89 ●
اولين همايش بين المللى بازاريابى و فروش در دوره ركود، ١٣90 ●
سومين مجمع جهانى تبليغات، ١٣90 ●
دومين همايش بين المللى بازاريابى اينترنتى، ١٣90 ●
مهندسى فروش، ١٣9١ ●
● ١٣9١ ،)TRIZ( مديريت حل خالقانه مسائل با تكنيک 
سومين كنفرانس بين المللى كارآفرينى، ١٣9٤ ●
هم انديشى اعضاى برتر چهره هاى استعدادهاى درخشان، اعضاى مخترع، روساى باشگاه هاى پژوهشگران جوان و نخبگان مراكز  ●

استان ها و باشگاه هاى استان تهران و كارگاه آموزشى )المپياد مديريت ذهن(، ١٣96 13
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احتراما به استحضار مى رساند، اينجانب بعد از مطالعه برنامه 
وزير  صالحى  عباس  سيد  دكتر  آقاى  جناب  توسط  شده  ارائه 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى كه  از چهره هاى خدوم انقالب 
است، به اين نتيجه رسيدم كه در متن اين برنامه، راهكارهاى 
جامع و دقيق براى رسيدن به اهداف، مطرح نشده و اگر صرفا 
مالک عمل همين برنامه با اين ابهامات هست، درنتيجه ايشان 
مواجه  مشكل  با  وزارتخانه  اين  در  مطروحه  وظايف  انجام  در 
خواهد شد و در نهايت انتظارات جامعه از اين وزارتخانه برآورده 

نمى شود، زيرا:
١ - در خط اول اين برنامه در صفحه ٥ ذكر شده است: "تنوع 
و تكثر دستگاه هاى فرهنگى، سبب شده است تا بازيابى نقش 
به  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همچون  مهمى  وزارتخانه 
عنوان مهم ترين ركن دستگاه اجرايى كشور در حوزه فرهنگ 

مبهم و دشوار گردد"!

 حال اگر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نياز به بازيابى 
دارد و اين كار مبهم و دشوار است، آيا صرفا به دليل تنوع و 
تكثر دستگاه هاى فرهنگى هست؟! آيا خود وزارتخانه مسبب 
اين دشوارى نيست و همه اقداماتى كه براى رفع اين موضوع 

بايد اتخاذ نمايد را انجام داده است؟!
با  آن مطلب  اول  و در خط  برنامه  اول  وقتى در صفحه  آيا 
به  رو  فرار  و  نوعى ضعف  ابهام شروع مى شود  ايجاد  و  گاليه 
جلو محسوب نمى شود؟! آيا اين كار باعث نمى گردد در آينده 
هر جا وزارتخانه با مشكل مواجه شد، بگويد تقصير من نيست 
بلكه تعدد دستگاه هاى فرهنگى باعث ايجاد مشكالت شده و 
مگر  هست؟!  دستگاه  فالن  وظيفه  بلكه  نيست  من  وظيفه  يا 
يا  كارى  موازى  اگر  حال  نيست؟!  معلوم  دستگاه  هر  وظايف 
دقيق  و  شفاف  واضح،  به صورت  است  مناسب  تداخل هست، 

مشكالت و راه حل هاى رفع اين موضوع مطرح گردد! 

انتقاد محمدعلی نژاديان

 به برنامه جناب آقاى دكتر سيد عباس صالحی 

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
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2 - در قسمت اول تبيين وضع موجود، تقريبا جدول ١swot را 
در صفحه 6 الى 8 مطرح نموده و فقط به تحليل محيطى )نقاط 
ضعف، تهديدها، نقاط قوت و فرصت ها( پرداخته اند. همچنين 

بهتر بود اين جدول را به طور دقيق تر ارائه مى كردند:
اوال مشكل ساختارى اين جدول در برنامه ارائه شده به اين 
صورت است كه طبق استاندارد آن بايد در چهار قسمت مطرح 
شود و اين كه به دو قسمت و به صورت تركيبى تقسيم و بيان 

شود زياد كار دقيقى نيست!
ثانيا در ادامه آن بايد بيان مى شد كه هر كدام از اين گزينه 
ها )چرا( به وجود آمده و )چگونه( بايد از آن بهره بردارى و يا 
آن را برطرف نمود! )در يک برنامه دقيق بايد راه هاى رسيدن 
به هدف، ظرفيت ها، منابع، موانع، زمان و. . . مشخص شود و 

صرفا تحليل محيطى كافى نيست(!
٣ - در قسمت دوم تبيين وضع موجود در صفحه 9 به رويكردها 

و دستاوردهاى وزارتخانه در دولت يازدهم اشاره شده است:
شايان ذكر است كه در يک برنامه براى وزارتخانه در دوره 
جديد مناسب است بيان شود چه كارهايى را قرار است انجام 
بدهند، نه اين كه صرفا گفته شود در دوره قبل چه كارهايى 

S: Strengths, W: Weakness, O: Opportunity, T: Threats .1

شده است! آيا بهتر نبود كارهاى انجام نشده در دولت يازدهم 
كه بايد در دوره دوازدهم انجام و يا تكميل گردد نيز مطرح مى 
شد؟! يعنى هر كارى كه نياز بوده و جزء وظايف و اهداف اين 
شده  انجام  كامل  طور  به  قبل  دوره  در  همه  هست  وزارتخانه 

است؟
در ادامه اين قسمت جدولى با عنوان "وضعيت منابع و اهم 
تا   ١٣90 هاى  سال  بين  وزارتخانه  عملكردى  هاى  شاخص 
١٣9٥" در صفحه ١0 ارائه شده است كه ضمن اشاره به موضوع 
قبل اين سوال پيش مى آيد كه برنامه دولت دوازدهم براى اين 
جدول چيست؟ و مناسب است با ذكر دليل بيان مى شد كه 
اين تعداد بايد افزايش پيدا كند، ثابت بماند و يا كاهش يابد؟! 

آيا به فرض تعداد نشريات كه تقريبا در مدت ذكر شده حدودا 
بوده  اگر خوب  اتفاق خوبى است؟  برابر رشد داشته است،  دو 
اين كه صرفا مجوز  براى آن چه هست؟  برنامه هاى حمايتى 
داده شود و به مسائل ديگر در اين خصوص توجه نشود را نمى 
توان به عنوان يک كار مثبت تلقى نمود و يا اگر اين افزايش 
خوب نيست علت آن چيست و چگونه يک برنامه كنترلى براى 

تعديل آن لحاظ خواهد شد؟
يک  طى   97/0١/26 مورخ  در  ايشان  است  ذكر  قابل  البته 
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چون  اساسى  كاالهاى  ليست  در  »كاغذ  نمودند:  اعالم  تويت 
دولت  كه  ارزى  تفاوت  از  و  گرفت  قرار  دارويى  و  غذايى  مواد 
تامين مى كند، برخوردار خواهد بود. براى ناشران، نويسندگان و 
اصحاب مطبوعات خبر خوشايندى است كه دولت نياز فرهنگى 

را چونان غذا و دارو براى كشور مهم و اساسى مى داند2. «
٤ - در صفحه ١١ تا ١٣ صرفا به تعريف )مبانى، اصول، ارزش 
ها و رويكردها( اكتفا شده است و اين كه چه كارهايى بايد انجام 
داد، چه امكانات و منابعى الزم است، چگونه و با چه روشى بايد 
ارائه  توضيحى  اين قسمت رسيد، هيچ  اهداف مطروحه در  به 

نشده است!
هاى  عرصه  مهم  مسائل  ها،  ١7چالش  تا   ١٤ صفحه  از   -  ٥
دولت  در  وزارتخانه  پيشنهادى  هاى  برنامه  هنرى،  و  فرهنگى 
شده  احصاء  برنامه  اين  اجراى  آورد  ره  نهايت  در  و  دوازدهم 
است كه در اينجا نيز صرفا به طرح مسئله و بيان تيتر راهكارها 
پرداخته شده و اين كه چگونه، با چه راه و روشى، با چه منابع 

2. https://www. farhang. gov. ir/fa/news/339246

و امكاناتى و در چه مدت زمانى اين موارد عملياتى خواهد شد، 
هيچ اشاره اى نشده است! 

بيان چالش ها، مشكالت،  اين حقير صرفا  نظر  به  درنتيجه 
ذكر تعاريف و خالصه گويى را نمى توان به عنوان يک برنامه 

ارائه نمود. 

لينک دسترسى به برنامه جناب آقاى دكتر سيد عباس صالحى  ●
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى:

https://www. farhang. gov. ir/ershad_content/media/im-

age/2017/08/521710_orig. pdf?t=636379030169941764
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واژه ها. . . ما را مى خندانند و مى گريانند. 
به ما زخم مى زنند و درمان مى كنند. 
در دلمان بذر اميد مى نشانند يا نااميد 

مى كنند. 
با واژه ها مى توانيم ناب ترين احساسات و 
عميق ترين خواسته هايمان را بشناسيم. 
واژه ها نه تنها احساسات را تحت تاثير 
قرار مى دهند بلكه موجب مى شوند وارد 
عمل شويم و از اعمال ما زندگى شكل 

مى گيرد. ١

ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن2
قلم  با  را  آنچه  و  قلم  به  سوگند  ن، 

مى نويسند. 

كه  است  چيزى  همان  نوشته،  و  "قلم 
تمدن هاى  تمام  پيدايش  سرچشمه 
انسانى، پيشرفت و تكامل علوم، بيدارى 
انديشه ها و افكار، شكل گرفتن مذهب ها 
و سرچشمه هدايت و آگاهى بشر است، 
دو  به  را  بشر  زندگى  دوران  كه  آنجا  تا 
دوران تقسيم مى كند: »دوران تاريخ« و 
»دوران قبل از تاريخ«، دوران تاريخ بشر 
اختراع  زمانى شروع مى شود كه خط  از 
شد و انسان توانست ماجراى زندگى خود 

١.  آنتونى رابينز، قدرت شگرف درون، ميترا ميرشكار، 
نشر زرين

2.  سوره قلم، آيه ١

را بر صفحات نقش كند. «٣
كاغذ،  صفحه  بر  قلم  نيش  »گردش 
سرنوشت بشر را رقم مى زند، لذا پيروزى 
قلم ها  نوک  به  انسانى  و شكست جوامع 
دانش ها،  و  علوم  حافظ  قلم  است.  بسته 
اتصال  حلقه  انديشمندان،  افكار  پاسدار 
فكرى علما، پل ارتباطى گذشته و آينده 
بشر است. حتى ارتباط آسمان و زمين نيز 
از طريق لوح و قلم حاصل شده است! قلم 
انسان هايى را كه جدا از هم، از نظر زمان 
و مكان، زندگى مى كنند پيوند مى دهد، 
گويى همه متفكران بشر را در تمام طول 
در  زمين  روى  صفحه  تمام  در  و  تاريخ 
قلم  مى بينى!  جمع  بزرگ  كتابخانه  يک 
رازدار بشر و خزانه دار علوم و جمع آورى 
كننده تجربيات قرون و اعصار است و اگر 
قرآن به آن سوگند ياد مى كند به همين 
يک  به  سوگند  هميشه  زيرا  است  دليل 
البته  ياد مى شود.  امر عظيم و پر ارزش 
براى »مايسطرون«  قلم وسيله اى است 
سوگند  هردو  به  قرآن  كه  نوشته ها  و 
به  هم  و  »ابزار«  به  هم  است،  كرده  ياد 

»محصول ابزار«.٤
به  احاديث متعددى  پيشوايان اسالم در 
ياران خود تاكيد مى كردند كه به حافظه 
و  اسالمى  احاديث  و  نكنند  قناعت  خود 

٣.  تفسير نمونه، جلد 2٤، صفحه ٣69
٤.  همان، صفحه٣7٤

اهمیت و نقش قلم و نوشتن 
در زندگی انسان ها
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و  تحرير درآورند  به رشته  را  الهى  علوم 
براى آيندگان به يادگار بگذارند. بعضى از 
دانشمندان گفته اند: بيان دو گونه است، 
بيان زبان و بيان قلم، بيان زبان با گذشت 
زمان كهنه مى شود و از بين مى رود ولى 

بيان قلم ها تا ابد باقى است. 
و نيز گفته اند: پايه امور دين و دنيا بر دو 
چيز استوار است، » قلم« و »شمشير« و 

شمشير زير پوشش قلم قرار دارد. 
عرب  شعراى  از  بعضى  را  معنى  همين 

چنين به نظم آورده اند :
كذا قضى اهلل لالقالم مذ بريت

ان السيوف لها مذ ارهفت خدم!  
روز  آن  از  قلم  براى  گونه  اين  »خداوند 
كه  است  كرده  مقدر  شد  تراشيده  كه 
شمشيرهاى تيز خدمت گزار آن باشند«! 
)اين تعبير اشاره لطيفى است به تراشيدن 
قلم به وسيله چاقو و قرار گرفتن تيغ هاى 

تيز در خدمت قلم از آغاز كار(. 
مورد  آيات  به  استناد  با  ديگرى  شاعر 

بحث در اين زمينه مى گويد :
اذا اقسم االبطال يوما بسيفهم

و عدوه مما يجلب المجد و الكرم  
كفى قلم الكتاب فخرا و رفعه

مدى الدهر ان اهلل اقسم بالقلم !  
به  قهرمان  جويان  جنگ  كه  روز  »آن 
شمشيرهاى خود سوگند ياد كنند و آن 
را اسباب بزرگى و افتخار بشمرند، براى 
قلم نويسندگان همين افتخار و سربلندى 
خداوند  كه  بس  جهان  دوران  تمام  در 
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سوگند به قلم ياد كرده است و نه به شمشير«!
و راستى چنين است چرا كه پيروزى هاى نظامى، اگر از ناحيه 
بود.  نخواهد  پايدار  هرگز  نگردد،  تضمين  نيرومندى  فرهنگ 
مغول ها در تاريخ ايران بزرگ ترين پيروزى را كسب كردند ولى 
چون ملت بى فرهنگى بودند به زودى در فرهنگ اسالم و ايران 

حل شدند و مسير خود را تغيير دادند. «٥ 
»خداوند سبحان از اين جهت اين سوگند را ياد كرده كه قلم 
و نوشته از عظيم ترين نعمت هايى است كه خداى تعالى بشر را 
به آن هدايت كرده، به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معانى 
نهفته در درون دل ها را ضبط مى كند و انسان به وسيله قلم و 
نوشتن مى تواند هر حادثه اى را كه در پس پرده مرور زمان و 
بعد مكان قرار گرفته نزد خود حاضر سازد )مثل اين كه حادثه 
هزاران  حوادث  و  مى افتد  اتفاق  دارد  االن  همين  قبل،  قرن ها 
فرسنگ آن طرف تر در همين جا دارد رخ مى دهد( پس قلم 
و نوشتن هم دست كمى از» كالم « ندارد و در عظمت اين دو 
نعمت همين بس كه خداى سبحان بر انسان منت نهاده كه وى 
را به سوى كالم و قلم هدايت كرده و طريق استفاده از اين دو 

نعمت را به او ياد داده است. در مورد كالم فرموده:

 َخلََق اْلِنَساَن، َعلََّمُه الَْبَياَن  
انسان را آفريد، به او بيان ) آنچه در دل است( آموخت6

و در مورد قلم فرموده : 
الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم، َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَم7ْ

انسان را( آموزش داد و آنچه را كه  با قلم )وكتابت  همان كه 
انسان نمى دانست )بتدريج به او( آموخت

بنابراين سوگند خوردن خداى تعالى به قلم و آنچه مى نويسند، 
سوگند به يكى از نعمت ها است. از ظاهر سياق بر مى آيد كه 
منظور از قلم، مطلق قلم و مطلق هر نوشته اى است كه با قلم 
نوشته مى شود ولى مفسران برداشت هاى مختلفى را بيان كرده 
اند. بعضى از مفسران گفته اند مراد از قلم، قلم اعلى، يعنى قلم 
آفرينش است، كه در حديث آمده كه اولين موجودى است كه 
خدايش آفريد و منظور از »مايسطرون« آن اعمالى كه فرشتگان 

حفظه و كرام الكاتبين مى نويسند. «8
٥.  همان، صفحه٣77و٣76و ٣7٥

6.  سوره رحمن، آيه ٣ و ٤
7.  سوره علق، آيه ٤ و ٥

8.  ترجمه تفسيرالميزان، جلد ١9، صفحه 6١6 و 6١7

اند  به قلمى تفسير كرده  اينجا  از مفسران، قلم را در  »بعضى 
كه فرشتگان بزرگ خدا وحى آسمانى را با آن مى نويسند و يا 
نامه اعمال آدميان را با آن رقم مى زنند ولى مسلما آيه مفهوم 
آن  از مصداق هاى  يكى  بيان  تفسير  اين  دارد كه  اى  گسترده 
و  دارد  مفهوم وسيعى  نيز  گونه كه »مايسطرون«  است همان 
و  اخالقى  و  فكرى  تكامل  و  را در طريق هدايت  آن چه  تمام 
عملى بشر به رشته تحرير مى آورند شامل مى شود و منحصر به 

وحى آسمانى يا اعمال انسان ها نيست. «9 

سخن را با حديث پيغمبر اسالم در اين زمينه پايان مى دهيم :
با  پيشگاه  به  و  كند  مى  پاره  را  كه حجاب ها  است  »سه صدا 
به  دانشمندان  قلم هاى  گردش  صداى  رسد:  مى  خدا  عظمت 
و  جهاد  ميدان  در  مجاهدان  قدم هاى  صداى  نوشتن،  هنگام 

صداى چرخ نخ ريسى زنان پاک دامن!

در  كه  است  قلم هايى  درباره  گفته شد  كه  چه  آن  تمام  البته 
اما  مى كند،  گردش  مستقيم  در صراط  و  عدالت  و  مسير حق 
عظيم ترين  و  بال  بزرگ ترين  كننده  گمراه  و  مسموم  قلم هاى 

خطر براى جوامع انسانى محسوب مى شود. «١0
 

9.  تفسير نمونه، جلد 2٤، صفحه ٣70
١0.  همان، صفحه٣77 13

97
ار 

 به
/ 1

ره 
شما

 / 
سی

شنا
ت 

قی
وف

ه م
نام

صل
ف

16



ن اهل قلم، مرتضی آوینی گرامی باد بیست و پنجمین سالگرد شهادت سید شهیدا

فرهنگ و هنر انقالب اسالمی مديون طرز فکر و آثار اين شهيد بزرگوار است! او با شجاعت و صداقت می گفت از يک 
راه طی شده با شما سخن می گويم و سخن ماندگارش اين بود که جوان های ما به راه های آسمان آشناترند تا به راه های 

زمين و آخر خود نيز آسمانی شد!   چه زيبا برايمان روايت فتح کردی!

بمانَد پاک  زمین  گرد  از  دامنش  ات  رفت 

رههچ دیدیم از این چشم، همه نقش رب آب است

دل و دامان شب آن گوهن ز سوز دم او سوخت

خورشید هب  اتبید  و  زد  سر  شب  ی  ربهک  دل  از 

دینشنم یی  صدا عشق  سخن  ی  صدا جز 

ریخت فرو  شاهخ  از  و  شد  رسیدن  سرمست  خوهش 

بماند خاک  رد  هک  بود  آن  از  رت  آسمانی 

بماند ارداک  ی  آهنیی  رد  هک  نقشی  نیست 

بماند چاک  سحر  هب  ات  ابد  گریبان  هک 

بماند پاک  اش  نیلوفری  روشن  دل  ات 

بماند1 افالک  گنبد  ی  همهمه  این  رد  هک 

بماند اتک  این  ی  ریشه  و  رگ  خاک  رد  هک  ات 

١. قيصر امين پور
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كوچه  در  و  نهاد  هستى  خاكدان  بر  پا  كه  بود   ١٣26 سال 
شد،  بزرگ  عبدالعظيم  حضرت  حرم  خاكى  كوچه هاى  پس 
به  پدر  دليل شغل  به  كه  بود  نگذشته  كوتاهى  مدت  هنوز  اما 
را پخته تر كرد.  او  تهران رفت. سفر  و  زنجان، كرمان  شهرهاى 
خيلى زود لطافت روحش نمايان شد و او با سرودن شعر، نوشتن 
 داستان و مقاله اين جوش و خروش را به صفحه كاغذ سپرد.  

برمال  را  درونش  رازهاى  تا  مى كشيد،  نقاشى  نيز  اوقات  بعضى 
كند. دوره ى دبيرستان را كه به پايان رساند در رشته معمارى 
دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران پذيرفته شد و آن جا پلى 
شد تا سيدمرتضى بتواند آن چه را كه دوست دارد بياموزد. تا پايان 
دوره كارشناسى ارشد درس خواند اما بعدها گفت: "حقير داراى 
فوق ليسانس معمارى از دانشكده هنرهاى زيبا هستم اما كارى را 

كه اكنون انجام مى دهم نبايد به تحصيالتم مربوط دانست.  
حقير هر چه آموخته ام از خارج دانشگاه است، بنده با يقين 
به  اسالمى  تعهد  سايه  در  حقيقى  تخصص  كه  مى گويم  كامل 
دست مى آيد والغير. . . " قبل از پيروزى انقالب با سينما آشنا 
بود اما فقط در حوزه ادبيات فعاليت داشت، اما حضور امام )ره( 
و تحوالت عظيم انقالب او را نيز متحول ساخت تا آن جا كه تمام 
كه  بود  اين جا  و سوزاند.  ريخت  گونى  در چند  را  نوشته هايش 
تصميم گرفت ديگر چيزى از حديث نفس ننويسد و خود را در 
عشق به اهلل فانى سازد. سال ١٣٥7 تجربه اى تازه را از زندگى آغاز 

كرد و با مريم امينى همراه و همسفر شد. 
سال بعد )١٣٥8( در جهادسازندگى به فعاليت پرداخت، به 
روستاها رفت تا به قول خودش براى خدا بيل بزند. اما يک باره 
اين  و  بكشد  به تصوير  را  تا زندگى هموطنانش  تصميم گرفت 
از غائله  او  به جهانيان نشان دهد.  را  اين ملت  گونه مظلوميت 
و  )مستند خان گزيده ها(  گنبد، سيل خوزستان، ظلم خوانين 
غائله خسرو و ناصر قشقائى فيلم بردارى كرد. پس از آن نيز در 
جبهه هاى نبرد حاضر شد از خرمشهر كه هنوز سقوط نكرده بود 

شروع كرد و بعد مجموعه حقيقت را در آبادان ساخت. 
سيدمرتضى همزمان با ساخت مستندهاى جنگى از فعاليت هاى 
مطبوعاتى نيز غافل نشد. اواخر سال ١٣62 مقاالتى براى ماهنامه 
"اعتصام" ارگان انجمن اسالمى نوشت و انديشه هايش را در حوزه 
سياسى، اعتقادى به روى صفحه كاغذ آورد و تا سال ١٣6٥ آنچه 

را كه در دل و ذهن داشت در نشريات مختلف به رشته تحرير 
درآورد. بعد از پيروزى رزمندگان در عمليات والفجر 8 و فتح فاو 
مجموعه زيباى روايت فتح كار خود را آغاز كرد و تا پايان جنگ 
به صورت منظم از تلويزيون پخش شد. مرتضى آوينى كه بيش از 
70 برنامه از دالورى رزمندگان با اين نام ساخت در مصاحبه اى 
تلويزيونى  واحد  در  كه  هنرمندانى  درونى  »انگيزه  كرد:  عنوان 
دفاع  به جبهه هاى  را  آن ها  و  بودند  آمده  جهادسازندگى جمع 
مقدس مى كشاند نه وظايف و تعهد ادارى- كارمندى نمى توانست 

در اين عرصه منشاء فعل و اثر باشد.  
گروه هاى فيلم بردارى ما با همان انگيزه هايى كه رزم آوران را به 
جبهه كشانده بود، كار مى كردند. . . مى دانيد زنده ترين روزهاى 
و  مى گذراند  مبارزه  در  كه  است  روزهايى  آن  مرد  يک  زندگى 
او  با مرگ است كه خودش را نشان مى دهد.  زندگى در تقابل 
در ماه محرم سال ١٣66 نگارش كتاب فتح خون را آغاز كرد، 
سال ١٣67 يک ترم در مجتمع دانشگاهى هنر تدريس كرد ولى 
چون مفاد مورد نظرش براى تدريس با طرح درس هاى دانشگاهى 

هم خوانى نداشت از ادامه تدريس صرف  نظر كرد. 
اما مجموعه مباحثى كه براى تدريس فراهم شده بود با سبط و 
شرح و تفسير بيش تر در مقاله بلندى به نام "تأمالتى در ماهيت 
سينما" كه در فصل نامه فارابى به چاپ رسيد و بعد ادامه بحث را 
در سال ١٣68 در ماهنامه سوره منتشر كرد. سال ١٣68 تا ١٣72 
دوران اوج فعاليت مطبوعاتى آوينى است. آثار او در طى اين دوره نيز 
موضوعات بسيار متنوعى را شامل مى شود. اواخر سال ١٣70 مؤسسه 
فرهنگى "روايت فتح" به فرمان مقام معظم رهبرى تأسيس شد تا 
به كار فيلم سازى مستند و سينمايى درباره دفاع مقدس بپردازد و 
تهيه مجموعه روايت فتح را كه بعد از پذيرش قطع نامه رها شده بود، 
ادامه دهد. او نيز طى مدتى كمتر از يک سال كار تهيه 6 برنامه از 
مجموعه ١0 قسمتى شهرى در آسمان را به پايان رساند. پس از آن 
نيز در مناطق عملياتى حضور يافت تا بار ديگر حماسه مردان دلير 
عصر خمينى كبير )ره( را يادآورى نمايد. سيدمرتضى آوينى سرانجام 
مزد سال ها تالشش را براى ثبت مظلوميت سربازان اسالم در روز 
بيستم فروردين ماه سال ١٣72 در قتلگاه فكه گرفت و در روز جمعه 

به آسمان بيكران شهادت بال گشود. 
خبرگزارى ميزان

مختصری از زندگینامه شهید آوینی
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بهترين و اصلى ترين كتاب اخالق و زندگى )قرآن كريم( است 
وآله  عليه  اهلل  )صلى  محمد  پيامبران حضرت  خاتم  معجزه  كه 
براى  اين گوهر گرانقدر سخنان خداوند رحمان  است.  و سلم( 

راهنمايى و سعادت انسان است. 
حكمت او اليزال است و قويم آن كتاب زنده، قرآن كريم 
بى ثبات از قوتش گيرد ثبات١  نسخه اسرار تكوين حيات 
 همچنين از بهترين انديشه هاى تاريخ بشريت، متعلق به امام 
على )عليه السالم( است كه بخشى از آن انديشه هاى ناب، توسط 
)سيد رضى( يكى از علماى قرن چهارم )ه. ق( گردآورى شده 
است. )نهج البالغه( عنوانى است كه سيد رضى براى منتخبى از 
خطبه ها و مواعظ، نامه ها و عهدنامه ها و كلمات كوتاه و قصار امام 

على )عليه السالم( برگزيده  است.

علم همه عالم به على داد پيمبر
چون ابر بهارى كه دهد سيل به گلزار2   
"در دنيايى كه ظلم و جور و تبعيض و بى عدالتى همه جا 
را گرفته باشد و ظالمان، مكيدن خون مظلومان را افتخار خود 
بشمرند، هر نغمه عدالت خواهى كه برخيزد، گيرا و جذاب و اميد 
انگيز است، تا چه رسد به اين كه طرحى همه جانبه در زمينه 
عدل و داد در همه ابعادش ارائه شود. درخشندگى نهج البالغه 
نيز يک دليلش همين است كه همه جا منادى عدالت و حمايت از 
مظلومان و ستمديدگان و پيكار آشتى ناپذير با ظالمان و ستمگران 
است. نام پر افتخار على )عليه السالم( همه جا يادآورنده اصول 
عدالت و دادگرى است و نام پر ابهت نهج البالغه تنظيم خطوط 
آن را در خاطره ها مجسم مى كند، چرا كه در خطبه ها، نامه ها، 

بهترین کتاب و بهترین اندیشه
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كلمات قصار، به هر مناسبت سخن از حمايت از مظلومان و پيكار 
با ستم پيشگان به ميان آمده است. بنابراين، جاى تعجب نيست 
كه در محيط پر ظلم و فساد دنياى كنونى، نهج البالغه مرامنامه و 
آيين نامه مستضعفان را تشكيل دهد و همواره چون تشنگان گرد 
اين چشمه زالل عدالت پرور جمع شوند. يكى ديگر از علل جاذبه 
نيرومند نهج البالغه آن است كه در هر ميدانى كه گام مى نهد، 
چنان حق سخن را ادا مى كند و دقايق را مو به مو شرح مى دهد 
كه گويى گوينده اين سخن، تمامى عمر را به بحث و بررسى روى 
همين موضوع مشغول بوده و تخصصش منحصرا همان است. . . 
به راستى اين صحنه هاى مختلف نهج البالغه كه هر كدام در نوع 
خود بى نظير است، از اعجاب انگيزترين ويژگى هاى اين كتاب 
بزرگ محسوب مى شود. كوتاه سخن اين كه: نهج البالغه كتابى 
است براى امروز و فردا و فرداهاى ديگر، براى اين نسل و همه 

نسل هاى آينده. . . "٣

عمــل اخــالص  آمــوز  علــى  از 
دغــل از  منــزه  دان  را  حــق  شــير 

يافــت دســت  پهلوانــى  بــر  غــزا  در 
شــتافت   و  بــرآورد  ى  شمشــير  زود 

علــى روى  بــر  انداخــت  خــدو  او 
ولــى هــر  و  نبــى  هــر  افتخــار 

او خــدو انداخــت بــر رويــى كــه مــاه
گاه  ســجده  در  او  پيــش  آرد  ســجده 

در زمــان انداخــت شمشــير آن علــى
كاهلــى  غزايــش  انــدر  او  كــرد 

ــل ــن عم ــارز زي ــران آن مب ــت حي گش
وز نمــودن عقــو و رحــم بــى محــل

گفــت: بــر مــن تيــغ تيــز افراشــتى
بگذاشــتى؟ مــرا  افكنــدى،  چــه  از 

آن چــه ديــدى بهتــر از پيــكار مــن
ــن؟ ــكار م ــت در اش ــو سس ــدى ت ــا ش ت

ــكان ــون و م ــر از ك ــدى برت ــه دي آن چ
كــه بــه از جــان بــود و بخشــيديم جــان؟

ربانيســتى شــير  شــجاعت  در 
ــتى. . .  ــد كيس ــه دان ــود ك ــروت خ در م

مرتضــى علــى  اى  بگشــاى  راز 
اى پــس از ســوءالقضا حســن القضــا

ــم ــق مى زن ــى ح ــغ از پ ــن تي ــت م گف
تنــم مامــور  نــه  حقــم  بنــده 

هــوا شــير  نيســتم  حقــم  شــير 
ــوا. . .  ــن باشــد گ ــن م ــر دي ــن ب ــل م فع

كــه نيــم كوهــم زصبــر و حلــم و داد
تندبــاد؟ ربايــد  در  كــى  را  كــوه 

ــت ــى اس ــا خس ــادى رود از ج ــه از ب آنك
ــت  ــى اس ــود بس ــق خ ــاد نامواف ــه ب زانك

آز بــاد  شــهوت  بــاد  و  خشــم  بــاد 
نمــاز  اهــل  نبــود  كــه  را  او  بــرد 

كوهــم و هســتى مــن بنيــاد اوســت
ور شــوم چــون كاه، بــادم بــاد اوســت 

جــز بــه بــاد او نجنبــد ميــل مــن
نيســت جــز عشــق احــد ســر خيــل مــن 

ــالم ــا را غ ــه و م ــاهان، ش ــر ش ــم ب خش
لــگام  زيــر  ام  بســته  مــن  را  خشــم 

ــت ــمم زده اس ــردن خش ــم گ ــغ حلم تي
خشــم حــق بر مــن چو رحمــت آمده اســت 

خــدا غيــر  ميــان  در  درآمــد  چــون 
ســزا٤ كــردن  نهــان  ديــدم  را  تيــغ 

١. اقبال الهورى
2. حكيم كسايى مروزى

٣. آيت اهلل ناصر مكارم شيرازى مدظله العالى، )فارسى و آيين نگارش٣، گردآورندگان: 
دكتر حسين رزمجو، دكترمحمدمهدى ركنى، احمد احمدى بيرجندى، شركت 

چاپ و نشر ايران(
٤.  مولوى
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امام صادق )عليه السالم( مى فرمايد: 
و  امنيت  است:  پنهان  مردم  نظر  از  نعمت  دو  ارزش  و  قدر 

سالمتى١
آقاى سيروس  كارگردانى جناب  به   ٥ پايتخت  با پخش  امروز 
مقدم و فيلم سينمايى به وقت شام به كارگردانى جناب آقاى 
ابراهيم حاتمى كيا كه تقريبا اين دو اثر هنرى مكمل هم بودند 
سال  چند  در  كه  را  حرم(  )مدافع  سربازان  ايثار  ايران  مردم 
گذشته با مظلوميت تمام در برابر داعش و داعش صفتان مبارزه 
كردند بهتر درک نمودند! از اين رو جا دارد از همه عوامل اين 

دو اثر ارزشمند قدردانى كنيم. 
)روزهاى  آن  در  حرم  مدافع  شهداى  كه  است  ذكر  شايان 
با داعش مظلومانه و بى صدا رفتند، مظلومانه  ابتدايى( جنگ 
شهيد شدند و مظلومانه پيكر مطهرشان تشييع شد! زيرا مثل 

امروز جنايت ها و خطر داعش قابل درک نبود!
ما امنيت امروز كشور را مديون )شهيد حججى ها( و فرماندهى 
استوار  ايمان  با  كه  هستيم  سليمانى(  قاسم  )سردار  ارزشمند 
خود  مجذوب  را  ما  دل هاى  و  لرزاندند  را  داعشى ها  دل  خود، 

نمودند!
حال اگر روزى در ديار ايرانيان از قهرمانى چون رستم نوشته 
قاسم  سردار  چون  قهرمانى  از  واقعيت  در  بايد  امروز  شد، 
مردى  حقيقت!  و  حق  جنس  از  مردى  شود.  نوشته  سليمانى 
كه همه ى عمر خود را در جبهه ها گذراند، مردى كه قهرمان 
امروز و نسل هاى آينده ايران و حتى كشورهاى ديگر هست و 

خواهد بود!

1. بحارانوار، 178/170، باب1، حدیث1، الخصال: 1/34، حدیث 5، روایت امام 
صادق )علیه السالم( از رسول خدا )صل الله علیه و آله و سلم(

پــــایتخت 5 
تاثیرگذارترین 
سریال ایرانی
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حضور مستمر يکی از نيروهای انقالبی در کرمانشاه

دکتر سعيد جليلی: 
برادر عزيزمان )حاج سعيد قاسمى( كه روزى )بازى دراز( را آزاد كرد امروز دارد اين منطقه را آباد مى كند. چند ماه است اينجا 
مستقر شده و از بعد اربعين به خانه نرفته و به عشق بچه هاى لشكر 27 امروز نيز هر 27 روز يک واحد مسكونى جديد به مردم 

زلزله زده تحويل مى دهد. به او تبريک مى گويم كه دوباره كارآمدى تفكر انقالبى را در عمل نشان داد١. 

1. سخرنانی در جمع اصحاب رسانه کرمانشاه، 21 بهمن 1396

► نمونه اى از 
پروژه هاى ساخته شده 

در كرمانشاه
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از روزى كه زلزله آمد، خانم  نرگس كلباسى به كرمانشاه رفت و 
به طور شبانه روزى مشغول كمک به هموطنان عزيزمان در مناطق 

زلزله زده هست!
ايشان با تشكيل جلسات مختلف در طول روز با مردم و مسئوالن، 

كمک هاى مردمى را كه خود جمع مى نمايد مديريت مى كند!
با پدران و مادران داغ دار و بى سر پناه همدردى  گاهى هم 

مى نمايد!
و لحظه اى از فكر كودكان غافل نمى شود و چون خواهرى بزرگ 

تر همبازى كودكان مى شود!

براى بچه ها كالس درس درست كرد و محيط بازى!
به آنها اميد داد و عشق و محبت خود را تقديم شان نمود!

و هر موقع كه وقت آزاد داشته باشد با ادبياتى پر از مهر و محبت 
به هموطنان ما گزارش كار مى دهد!

اى كاش بعضى مسئوالن يک ذره از غيرت و عالقه اين دختر به 
كشور و اين مردم مظلوم را داشتند!

شايان ذكر است كه ايشان هيچ مسئوليتى در كشور ندارد و 
فقط به عنوان يک )فعال اجتماعى( به حكم انسان بودن و انسانيت 

خدمت مى كند!

دختری که با عشق و پشتکار پای کرمانشاه ماند تا بسازد!
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دلنوشته
نقاب در دنيای مجازی!

دختر سرزمينم، پسر سرزمينم
نقابت را بردار، خودت باش

بگرد و پيدا كن گوهر وجودت را
گوهرى به نام انسانيت 

گوهرى تک، گوهرى ناياب
گوهرى كه تو را از هر چيز و از هر كسى بى نيازت مى كند

گوهرى كه تو را به عرش مى رساند
نقابت را بردار

نقابى كه تو را در دنياى مجازى هويت مى دهد در دنياى واقعى بى هويتت مى كند
نقاب بى هويتى را بردار

واقعى زندگى كن و واقعى زيبا باش
محمدعلى نژاديان
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مراسم اختتاميه هفته هنر انقالب اسالمی  عصر )يكشنبه، 
و  شد  برگزارى  هنرى  حوزه  سوره  تاالر  در   )97 فروردين   26
»حميد حسام« نويسنده حوزه دفاع مقدس به عنوان چهره هنر 
انقالب اسالمى در سال ١٣96 معرفى و تقدير شد. وى در رقابت با 
حسن روح االمين )نقاش و گرافيست(، محمدرضا دوست محمدى 
)گرافيست(، محمدحسين مهدويان )كارگردان( و مهدى نقويان 

)مستندساز(  به اين افتخار نايل آمد. 
در ادوار پيشين به ترتيب مرتضى سرهنگى )نويسنده و پژوهشگر(، 
طباطبايى  شجاعى  سيدمسعود  و  )كارگردان(  مجيدى  مجيد 
)كاريكاتوريست( به اين عنوان دست يافتند. شايان ذكر است از سال 
١٣9٣ و به ابتكار حوزه هنرى، روز بيستم فروردين همزمان با سال 
روز شهادت سيدمرتضى آوينى، »چهره سال هنر انقالب اسالمى« 

معرفى و با هدايايى از جمله 22 سكه بهار آزادى تجليل مى شود١. 
سيدمسعود شجاعى طباطبايى سرپرست معاونت هنرى حوزه 
ترتيب  به  امسال  نامزدهاى  كرد:  اعالم  اسالمى  انقالب  هنرى 
1. http://www. farsnews. com/newstext. 
php?nn=13970120001315

الفبا »حميد حسام« نويسنده كتاب »وقتى مهتاب گم  حروف 
شد« نويسنده خاطرات شهيد خوش لفظ با بيش از 20 بار تجديد 
چاپ و كتاب هاى »آب هرگز نمى ميرد« و »خداحافظ ساالر«، 
»محمدرضا دوست محمدى« هنرمند نام آشنا در عرصه گرافيک، 
»حسن روح االمين« از هنرمندان عرصه تجسمى، هنرمند نقاش 
و گرافيست براى خلق اثر شهيد محسن حججى، »محمدحسين 
ساختى  و  رويكرد  با  نيمروز«  »ماجراى  كارگردان  مهدويان« 
متفاوت، »مهدى نقويان« مستندساز براى ساخت مستند »ارثيه 
پدرى« هستند كه از اين ميان يک نفر به عنوان چهره شاخص 

هنر انقالب اسالمى معرفى مى شود2. 
در اين مراسم حميد حسام اظهار داشت: از بين همه شهدا 
از حاج محمود شهبازى كه يک مهاجر اهلل بود، ياد مى كنم. او 
معلم قرآن و مدرس نهج البالغه بود كه هميشه يک حديث به 
ما مى گفت »اگر مى توانيد طورى زندگى كنيد كه خيلى ديده 
نشويد« ديده نشدن در دهه شصت يک مرام نامه و سلوک بود. 

2. https://www. isna. ir/news/97011804909

»حمید حسام« 
چهره سال هنر انقالب اسالمی شد
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وى تصريح كرد: از خدا مى خواهم آخر كار ما جايى باشد كه حاج 
حسين همدانى و على چيت سازيان رفتند. به نظرم همانطور كه 
ما بايد به فطرتمان برگرديم بايد واژه ها را نيز به فطرتان نزديک 

كنيم٣. 

زندگينامه:
حميد حسام در سال ١٣٤0 در همدان متولد شد. وى فارغ 
التحصيل كارشناسى ارشد ادبيات فارسى دانشگاه تهران است. 
همين  و  كرد  سپرى  نبرد  جبهه هاى  در  را  خود  جوانى  وى 
حسام  حميد  اصلى  رويكرد  مقدس  دفاع  تا  شد  باعث  مساله 
و  ادبيات  معاون  سردار حسام  باشد.  آثارش  خلق  و  نوشتن  در 
در  مقدس،  دفاع  ارزشهاى  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  انتشارات 
كتاب  چهار  دارد.  توجهى  قابل  كارنامه  نيز  نويسندگى  زمينه 
حاصل دوران نويسندگى اين مسئول فرهنگى است. در زمينه 
كتاب  خاطره  بخش  در  انتظار«،  »دهليز  كتاب  كوتاه  داستان 
»راز  رمان  بخش  در  »دليل" و  مى دهند«،  نعنا  بوى  »غواصها 
 نگين سرخ« مجموع فعاليتهاى اين نويسنده را تشكيل مى دهند. 
حميد حسام با كتاب »غواص ها بوى نعنا مى دهند« كه نوعى 
خاطره نگارى در حوزه ادبيات دفاع مقدس است، به جامعه ادبى 

3. http://defapress. ir/fa/news/286814

در  را  نگين سرخ«  بلند "راز  داستان  آن  دنبال  به  معرفى شد. 
سال 78 به دست چاپ سپرد. مجموعه داستان هاى كوتاه "دهليز 
و انتظار« مدتى پس از انتشار به قلم اسماعيل اريب به انگليسى 
ترجمه و منتشر شده است. اخيراً كتاب »مسيح رزم« را در ژانر 
خاطره نگارى منتشر كرد.  ضمن اينكه اكنون مشغول بازنويسى 
خاطرات على چيت سازيان فرمانده شهيد دوران دفاع مقدس 
است.  لشكر ٣2 انصارالحسين  عمليات   - اطالعات  فرمانده   و 
اكنون  و  داشته  فعالى  مقدس حضور  دفاع  در هشت سال  وى 
مؤلف  و  پرافتخار كشورمان محسوب مى شود  جانبازان  از  يكى 
از ١٤ عنوان كتاب در حوزه دفاع مقدس نظير خاطرات  بيش 
شفاهى، داستان كوتاه و داستان با عناوينى همچون كتاب »وقتى 
نعناء  بوى  »غواص ها  نمى ميرد«،  هرگز  »آب  گم شد«،  مهتاب 
سرخ«،  نگين  »راز   ،» باش  حسين  غالم  مى دهند«،  » فقط 
بسيج  كانون  اولين  گذار  بنيان  او  است.   .  . و.  انتظار«  »دهليز 
شهيد  هزار   8 و  اميران  و  سرداران  كنگره  و  همدان  در  كشور 
استان همدان و بنياد حفظ آثار و ارزشهاى دفاع مقدس و بنيان 
گذار موزه دفاع مقدس استان همدان بوده كه سالها بعد به عنوان 
معاون ادبيات دفاع مقدس كشور نقش اساسى در تدوين كتابهاى 

دفاع مقدس كشور را عهده دار بوده است٤. 

4.  https://www. sooremehr. ir/fa/author/2920
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●  لطفا خودتان را معرفی بفرماييد؟ 
سالم و درود به شما و خوانندگان محترم. 

ضمن تبريک سال نو  و آرزوى تحوالت زيبا و بزرگ در دل ها 
تشكر  مصاحبه  اين  براى  نشريه  محترم  مدير  از  كشورمان،  و 
و  مديريت  مشاور  كارآفرين،  منش هستم  نظرى  ليال  مى كنم. 

توسعه كسب و كار با سوابق تحصيلى: 
- دكتري تخصصى مديريت خدمات بهداشتى و درمانى عضو 

هيات علمى 
- دوره تخصصي تربيت مربى كارآفرينى از موسسه وزرات كار 

و امور اجتماعى 
- دوره تخصصى مديريت عالى پژوهش، دانشگاه علوم پزشكى 

شهيد بهشتى 
- دوره تخصصى آينده پژوهى و برنامه ريزى استراتژيک 

- عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات 
تهران دانشكده علوم پزشكى و فناورى هاى نوين

- عضو انجمن زنان مدير كارآفرين 
- عضو انجمن مشاوران مديريت ايران 

- عضو شبكه زنان دانشمند جهان اسالم

●  از لحاظ تقسيم بندی انواع کسب و کار چيست و کدام در 
شرايط فعلي ايران برای جوانان مطلوب تر هست؟! 

در زمينه تقسيم بندى انواع كسب و كار بايد به عرض برسانم 
يا  و  ما  كارارنه  و  كسب  نگاه  نيازمند  سوال  اين  به  پاسخ  كه 
عبارت  كارانه  و  نگاه كسب  تعريف  بر طبق  كه  ماست  جوانان 
است از حساس شدن نسبت به محيط اطراف خود در زمينه 
انواع كسب وكار مثل بررسى اين موضوع كه مردم چه نيازهايى 

راه های حمایتی برای 

دكتر ليال نظرى منش استارت آپ ها در ایران
استاديار 

دانشگاه آزاد اسالمى

گفت و گو
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نيازها چگونه عمل مى كنند و صاحبان  اين  دارند و براى رفع 
كسب و كار چگونه از طريق ايجاد كسب و كار پول در مي آورند. 
جهت يادآورى عرض مى كنم همان طور كه مى دانيد انواع دسته 
بندى كسب و كار در منابع علمى وجود دارد از جمله كسب و 

كار بر اساس اندازه كه سه دسته مى شود:
كمتر  كه  هستند  كارهايي  و  كسب  كوچک:  كارهاي  و  كسب 
از ٥0 نفر در استخدام دارند. همچنين بانک مركزي ايران نيز 
كسب و كار هاي زير ١00 نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه هاي 

كوچک و متوسط تلقي مي كند.
به كسب و كاري گفته مي شود كه  كسب و كارهاي متوسط: 
تعداد افرادي كه در آن كار مي كنند، بين ٥0 تا ٥00 نفر باشند. 

تقسيم بندي بنگاه هاي كوچک و متوسط بدين قرار است: بنگاه 
خرد )١-9 نفر( و بنگاه كوچک )١0-٤9نفر(  و بنگاه متوسط 

)٥0-2٤9 نفر(. 
كسب و كارهاي بزرگ: به آن دسته از كسب و كارهايي اطالق 
نظر  از  و  باشند  داشته  كارمند  نفر  از ٥00  بيش  كه  مي گردد 
اندازه، سود و فروش، معموال ارقام بااليي را به خود اختصاص 

مي دهند. 
در دسته بندى هاى ديگر به ماهيت كسب و كار توجه مى كنند 
خانوادگي،  كار  و  كسب  خانگي،  كار  و  كسب  مثال:  عنوان  به 
كسب و كار روستايي، كسب و كار مجازي، كسب و كار اينترنتي 

و  كسب و كار بدون كارخانه. 

گفت و گو
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حال با توجه به نياز مصرف كنندگان در كشور و توانمندى و 
منابع،  از  بردارى  بهره  قابل  و  آماده  زيرساخت  و سطح  عالقه 
جوانان مى توانند در ايده يابى با توجه به عناصر كسب و كار كه 
عبارتست از كسب و كار توليدى، خدماتي، تجاري و فناوري هاي 
جديد نانو و IT و بايو، به ايده يابى و كارآفرينى بپردازد و در 
هر مرحله از فرايند كارآفرينى بايد هم جهت باشد با نيازسنجى 
تا بتواند مدعى خلق يک كاال يا خدمت مناسب و درست براى 

جامعه هدف درست باشد تا به سودآورى دست يابد. 

●  منظور از کسب و کار جديد در جامعه امروز که در دانشگاه 
نيز به عنوان يک رشته تحصيلی در مقطع ارشد وجود دارد، 
تعريف  يا  هست  استارت آپ ها  همان  منظور  آيا  چيست؟! 

ديگری دارد؟! 
و  است  وسيع  و  متنوع  بسيار  جديد  كارهاى  و  كسب  بحث 
حوزه  رشد  به  توجه  با  است.  بررسى  قابل  گوناگون  جهات  از 
در  عظيم  تحولى  جديد  تخصص هاى  و  رشته اى ها  ميان 
 ساختار و ماهيت كسب و كارها ايجاد شده است بويژه با بحث

دوره  ديجيتالى  تغييرات  يا  و    Digital transformation
گذار از كسب و كار هاى سنتى به سمت گونه هاى نوين كسب 

و كار ايجاد شده است و حال مسئوليت ما به عنوان دانشگاه 
و استاد و معلم و مربى براى پرورش نسل جوان امروز 

بسيار سنگين تر شده است. 
را  دنيا  در  كار  و  كسب  فضاى  علمى  منابع 

پيشا  دوره  از  عبارتند  كه  اند  كرده  بندى  تقسيم  دوره  سه  به 
اينترنت١، دوران اينترنت و دوران پسا اينترنت2 و ظهور اينترنت 
را محور قرار داده اند اگرچه ذكر دوران پسا اينترنت بدان معنا 
نيست كه دوره فناورى هاى مبتنى بر اينترنت خاتمه يافته بلكه 
منظور اين  است كه اينترنت ماهيت زيرساختى پيدا كرده است 
و فناورى هاى نوين بر اساس آن شكل گرفته و سبب تغيير مسير 
درون  مسافربرى  صنعت  مثل  است.  شده  مختلف  صنعت هاى 
شهرى سنتى و اسنپ. امروزه اين فناورى ها دسته بندى شده 
اند و فناورى هاى ديجيتال در نتيجه تعامل ميان فناورى رسانه و 
فناورى ارتباطات و فناورى اطالعات، شكل گرفته اند و لذا به روند 
تغييرات در عصر حاضر مى گويند تحول ديجيتال. حال در اثر اين 

1. Pre-Internet
2. Post-Internet

گفت و گو
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تغييرات، سبک زندگى و  سبک كار و زندگى مردم ايران و جهان 
دچار تحول شده و الزم است جوانان كارآفرين در استارت آپ هاى 
خود براى نيازسنجى با توجه به ويژگى هاى اين زمان و با رويكرد 

آينده نگرى به دنبال ايده يابى و خلق فرصت باشند. 
از جمله ويژگى هاى تحول ديجيتال مى توان به سه مورد مهم 
اشاره كرد از جمله سريع بودن، تدريجى بودن و دگرگون كردن 

اصول كسب و كار. 
براى آمادگى جوانان كشور نظام هاي آموزشي در تمام استان ها 

و شهرها و روستاها بايد متولي مهارت هاي زير باشند:
و  کسب  مهارت هاي  فني،  مهارت هاي  زندگي،  مهارت هاي 
کسب   زبان  به  تسلط  صنعت،  هر  آکادميک  دانش هاي  کار، 
آشنايي  تکنولوژي،  و  صنعت  تجارت،  زبان  عنوان  به   کار  و 
اينترنت،  کافي به تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، کامپيوتر، 
مهارت هاي  الکترونيک،  تجارت  و  عمومي  نرم افزارهاي 

مديريتي، مهارت هاي بازاريابي و دانش مالي- اقتصادي 

چگونه  آن  اجرای  و  تشکيل  نحوه  چيست،  استارت آپ    ●
است؟! 

به طور خالصه به شركت نوپا  استارت آپ٣ مى گويند. در كتاب 
نوپاى ناب اريک ريس اين تعاريف ذكر شده است: مركز كسب 
با  كارى  و  كسب  به   )USSBA( آمريكا  كوچک  كارهاى  و 
رشد وسيع كه حول محور تكنولوژى شكل گرفته استارت آپ 
يک  جستجوى  در  كه  سازمانى  به  بلنک  استيو  مى گويند. 
استارت آپ  پذير باشد  و مقياس  پذير  تكرار  كار  و  مدل كسب 
انسانى  نهادى  استارت آپ  است  معتقد  ريس  اريک  مى گويد. 
شرايط  در  يا خدمت جديد  محصول  يک  ارائه  براى  كه  است 
ابهام زياد به وجود آمده است. در منابع علمى مجموعه اى از 
كه  است  شده  ذكر  شدن،  شناخته  استارت آپ  براى  ويژگى ها 
عبارتند از: كسب و كار ارزش آفرين و پايدار و مقياس پذير و 
ترجيحا مبتنى بر تكنولوژى هاى نوين كه در شرايط عدم ابهام 

و ريسک شكل گرفته است. 

●  آيا استارت آپ ها در ايران موفق بوده اند؟! 
زيادى  چالش هاى  اما  ايم.  داشته  هم  موفق  موارد  كه  البته 
سرمايه  وجود  تنها  مثال  بعنوان  استارت آپ هاست.  روى  پيش 
باعث  آنجل ها  يا  سرمايه گذار  فرشته هاى  يا  پذير  خطر  گذار 
رفع مشكل استارت آپى يک كشور نمى شود. به گفته تحليل 
گران كسب و كار و مشاهدات وضع موجود مى توان گفت كه 

3. Startup

براى  اكوسيستم كارآفرينى  مساله اصلى كشورعدم وجود يک 
استارت آپ هاست. 

●  فرصت ها و تهديدها در استارت آپ ها چيست؟! 
كارها صرف  و  بر كسب  گذار  تاثير  عوامل خارجى  بررسى  در 
نظر از نوع صنعت مى توان به دسته بندى هاى كلى اشاره كرد 
فرهنگى/  تكنولوژيكى،  اقتصادى،  سياسى،  عوامل  جمله،  از 
اجتماعى، حقوقى و زيست محيطى كه الزم است روند تغييرات 
و چالش هاى هركدام براى هر استارت آپ به دقت بررسى گردد

●  راه های حمايتی برای استارت آپ ها چيست؟! 
شايد بعد از مقايسه ايران با ساير كشورها بتوان گفت تنها راه 
اثربخش بعد از تجارب متعدد موجود در كشور عبارت است از 
بايد  اكوسيستم  اين  اجزاى  كه  كارآفرينى  اكوسيسيم  تقويت 
به هم خروجى  و  باشند  تعامل  در  با هم  رويكرد سيستمى  با 
دهند و از هم حمايت كنند. يک اكوسيستم پويا و درست براى 
زير  ويژگى هاى  داراى  حداقل  بايد  استارت آپ ها  و  كارآفرينى 

باشد:
- تقويت يادگيرى فردى با گذراندن آموزش هاى به روز براى 
كارآفرينان و استارت آپ ها در سطوح خانواده، مدارس از مقاطع 
ابتدايى و راهنمايى تا دبيرستان و ادامه و توسعه اين آموزش ها 
در سطوح آكادميک براى دانشجويان و اساتيد به طور همزمان 

و همچنين در صنعت
بجاى  جامعه  در  ريسک پذيرى  و  كارآفرينى  فرهنگ  اشاعه   -

فرهنگ كارمند پرورى
- آموزش مسئولين و سازمان هاى كشورى در صنايع مختلف 

براى شناخت كارآفرينى و استارت آپ ها
- تربيت مربيان و منتورهاى كارآفرينى و كوچينگ

- نشست هاى منظم و تخصصى كارآفرينان و اساتيد و مشاوران 
- همايش ها و سمينارهاى انتقال تجارب

- ايجاد و تقويت شتاب دهنده ها 
- ترغيب سرمايه گذاران به شركت و حمايت از استارت آپ ها

استارت آپ هاى  از  حمايت  براى  رسانه ها  هماهنگ  تبليغات   -
كشور

- برگزارى رويدادهاى عمومى و تخصصى در صنايع مختلف

گفت و گو
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لطفا خودتان را معرفی بفرماييد؟
دكتر مريم جواهريان هستم. متخصص روان شناسي سالمت، 
استاديار دانشگاه و عضو مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

بهشتى. 

براي رسيدن به موفقيت، روان شناسي چه نقشي ايفا مي کند؟
روان شناسي علم مطالعه رفتار و فرآيندهاي ذهني مي باشد. در 
واقع اين افكار ما هستند كه نقش اصلي و تعيين كننده در سبک 

رفتاري ما بازي مي كنند. 
وقتي كه فردي بداند كه در موقعيت هاي مختلف و در شرايط 
خاص، چه افكار و چه رفتارهايي از خود نشان مي دهد و به اين 
موضوع بينش پيدا كند، اين آگاهي سبب مي شود كه احساس 
كنترل بيشتري بر روي زندگي و شرايط محيطي خود داشته باشد. 
در نتيجه مي تواند سكان زندگي خود را در دست بگيرد و به سوي 

موفقيت هدايت نمايد. 

شناسايی تيپ های شخصيتی چه کمکی به ما در زندگی می کند؟
ما بر مبناى شخصيت شناسى مى توانيم خصوصيات خود را بهتر 
بشناسيم و اين بينش به خود باعث عملكرد بهتر و بالغانه در زندگى 
مان مى گردد كه اين موضوع در رسيدن به كمال و هدف هاى آتى 

زندگى نقش به سزايى دارد. 
در جامعه ما، بيش از نيمى از جمعيت كشور را جوانان تشكيل 
مى دهند. افراد با شناسايى تيپ شخصيتى، عملكرد رفتارى خود را 
شناسايى مى كنند. بدين ترتيب نقاط قوت و ضعف خود را مورد 

ارزيابى قرار مى دهند و در زمينه ارتقا و بهبود آنان كوشش مى كنند. 
به همين ترتيب، زوج هاى جوان نيز مى توانند با همكارى يكديگر، 
خصوصيات شخصيتى و رفتارى يكديگر را كشف كنند و سپس با 
كسب اين شناخت علمى از يكديگر، مسا ئل و مشكالت احتمالى 

زندگى مشترک خود را درک كنند و آنها را حل و فصل نمايند. 
از  استفاده  با  مى توانند  نيز  صنعتى  و  بازرگانى  شركت هاى 
آزمون هاى شخصيت بر مبناى اينياگرام و استفاده از متخصصان، 
عملكردهاى  و  كه خصوصيات  نمايند  افرادى  استخدام  به  اقدام 

شخصيتى متناسب با شغل مورد نظر را دارا باشند. 
ساير افراد اجتماع نيز مى توانند با استفاده از اينيگرام، نيروهاى 
بالقوه در درون خويش را شناسايى و راه اعتالى خود به سمت 

موفقيت را به درستى طى كنند. 

شخصيت به چه معنا است؟. 
واژه شخصيت كه از كلمه Persona در زبان التين مشتق 
شده است به معناى نقابى است كه بازيگران نمايشنامه ها در 
اين  با گسترش مفهوم  به چهره خود مى زدند.  باستان  يونان 
واژه به تدريج معناى اوليه آن به تصوير و تصورى كه از شخص 
در نزد ديگران ايجاد مى شود، اطالق شد. در حال حاضر نيز 
براى عموم مردم تصويرى كه شخص از خود به ديگران ارائه 
مى كند، شخصيت او به حساب مى آيد و مفاهيمى مثل شهرت، 
و ساير صفات  اجتماعى  معيشت  و  متانت، خوشرويى  و  وقار 
گوناگون فرد در مقابل ديگران از ويژگى هاى شخصيت او است. 

گفتگو با دكتر 
مريم جواهريان 
روانشناس سالمت و 

استاديار دانشگاه
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نظريه پردازان مختلف نظيركارل راجرز شخصيت را يک خويشتن 
سازمان يافته و ثابت مى داند كه محور تمام تجربه هاى وجودى است 
و همچنين جرج كلى، روان شناس شناختى معاصر، روش خاص هر 
فرد در جستجوبراى تفسير معناى زندگى را شخصيت او مى داند. 

شخصيت چطور شکل می گيرد؟
فرآيند  اين  در  و  مى گيرد  شكل  كودكى  دوران  از  شخصيت 
و  والدين  با  فرد  هر  كودكى  دوران  روابط  و  ژنتيكى  ويژگى هاى 
ساير نزديكان سهم به سزايى دارد. اينكه فرد سرانجام كداميک 
از شخصيت ها را دارا مى شود، انعكاس تمامى وقايع دوران كودكى 
است از جمله عوامل ژنتيكى كه رشد شخصيتى آنها را تحت تاثير 

قرار مى دهد. 
در مورد شخصيت اصلى  )بر مبناى اينياگرام( چند نكته قابل 
دوم  است.  ناپذير  تغيير  افراد  اصلى  شخصيت  اول  است.  ذكر 
خصوصيات هر يک از انواع شخصيت ارتباطى به جنسيت آنان 
ندارد و به طور يكسان در مورد زنان و مردان ثابت است زيرا 
هيچ يک از شخصيت ها ذاتاً مونث يا مذكر نيستند. سوم، تمامى 
اوقات در مورد شما  صفات مربوط به شخصيت شما، در همه 
ثابت نيست، زيرا خصوصيات هر فرد در حالت ٣ گانه سالمت 
روان، متوسط روانى و بيمارى روانى در حال تغيير است. چهارم، 
هيچ يک از شخصيت ها ذاتاً بهتر يا بدتر از شخصيت هاى ديگر 
نيستند. در حالى كه هر كدام از شخصيت ها داراى نقاط قوت و 
ضعف خاص خود هستند، برخى از انواع شخصيت ممكن است 

از نقطه نظر يک فرهنگ يا گروه خاص مطلوب تر باشند. 

اينياگرام يعنی چه؟ 
اينياگرام تلفيقى از آموزه هاى معنوى با علم روان شناسى است 
كه براى تمام افراد اجتماع مفيد فايده است و كارايى موثرى در 
مورد خودشناسى دارد و هر فردى مى تواند در جهت اعتالى خود 

به سوى كمال از اينيگرام بهره مند گردد. 
اينياگرام واژه اى است التين به معناى 9 شكلى يا 9 رقمى. 
كه  شناسى  شخصيت  براى  است  روشى  اينياگرام  واقع  در 
خصوصيات و عملكرد انسان را به 9 گروه يا 9 شخصيت تقسيم 
مى كند. معموال ما بخشى كوچک از خصوصيات خود را در هر 
يک از اين 9 نوع شخصيت مى بينيم در حالى كه تنها يكى از 
تر  نزديک  ما  واقعى  به خصوصيات  گانه   9 اين شخصيت هاى 

است كه شخصيت اصلى ناميده مى شود. 
اينياگرام به ما يارى مى دهد تا درک كنيم كه چرا با برخى از 

افراد نمى توانيم به آسانى كنار بياييم در حالى كه با بعضى دگر بى 
درنگ حس مى كنيم كه از ديرباز دوست بوده ايم. در واقع اينياگرام 
براى ما چشم انداز هايى نوين و دركى عميق و جديد از مفاهيم تازه 

ايجاد مى كند. 

۹ بعد شخصيت بر مبنای اينياگرام

۱. شخصيت نوع اول: اصالح گرای
فرد داراى اين ويژگى شخصيتى، خود و دنياى پيرامون خود را 
در وضعيتى مى بيند كه فاصله زيادى با حالت آرمانى دارد، بنابراين 
از شخص خود و وضعيت موجود اصاُل راضى نيست و مى خواهد 
دنيا را به دنياى بهترى تبديل كند. اين فرد منطقى، آرمان گرا، 
معتقد به اصول، كمال گرا )انجام بى عيب و ايراد كاررهايى كه 
بر عهده مى گيرد( و حق به جانب است. در شرايط سالمت روان 
فردى است منطقى و معقول كه از بلوغ فكرى و انضباط شخصى 
برخوردار است و براى اصول و قوانين احترام زيادى قائل است. در 
شرايط متوسط روانى اين فرد از اشتباه كردن مى ترسد و اعتقاد 
دارد همه چيز بايد آرمانى باشد. خشک و سرد و منطقى رفتار 
مى كند و در شرايط بيمارى به فردى متعصب، بى تحمل و بدون 
انعطاف تبديل مى گردد. به طور خالصه خود را “همه چيز دان” 

و “عقل كل” مى بيند!

۲. شخصيت نوع دوم: ياری دهنده
اين شخصيت احساسات خود را به صورت افراطى نشان مى دهد. 

مهربان و مشتاق به پرورش ديگران، انحصارگر مى باشد. 
مشكل دارنده شخصيت نوع دوم اين است كه با وجود آگاهى 
احساسات منفى  از  به ديگران،  نسبت  احساسات مثبت خود  از 
و پنهان شده درون خود مانند خشم و نفرت هيچ گونه آگاهى 
ندارد. او همچنين از نياز ها و خواسته هاى خود بى خبر است. در 
شرايط سالمت روان فردى همدل، مهربان و دلسوز است. در شرايط 
متوسط روانى او بيشتر در مورد آنچه مى خواهد انجام دهد صحبت 
مى كند تا عمل! به بهانه عشق و عالقه در امو ديگران دخالت و 
سعى مى كند كه از همه امور آنها مطلع گردد. و در شرايط بيمارى 
ديگران  از  كه  هرآنچه  براى  محق  را  خود  و  مى كند  زورگويى 

مى خواهد مى داند. 

۳. شخصيت نوع سوم: انگيزه دهنده
و  توجه  مورد  است،  بيگانه  خود  احساسات  با  شخصيت  اين 
ستايش ديگران قرار گرفتن، بيشترين دغدغه فكرى اين فرد را 

روانشناسي و موفقيت
13

97
ار 

 به
/ 1

ره 
شما

 / 
سی

شنا
ت 

قی
وف

ه م
نام

صل
ف

33



تشكيل مى دهد. تشنه موفقيت، نگران وجهه و محبوبيت خود با 
ديگران است و داراى رفتار ناسازگار و غيردوستانه با ديگران است. 
اين فرد درشرايط كامل سالمت روانى، داراى اعتماد به نفس، 
و  جذاب  پرتحرک،  است.  برخوردار  بااليى  غرور  از  و  دلنشين 
بزرگنمايى  با  فرد  روانى،  متوسط  شرايط  در  است.  پرواز  بلند 
موفقيت هايش  همواره در تالش براى ارتقاى خود در چشم ديگران 
است. خودشيفته، خودنما، همراه با افكار خود بزرگ پنداره است و 
در شرايط بيمارى روانى از تحقير شدن و عدم موفقيت به شدت 
هراسان. فردى فرصت طلب و سو استفاده گرو درزمان مناسب! 

فريبكار مى باشد. 

۴. شخصيت نوع چهارم: هنرمند
شخصيتى فرد گرا، گوشه گير و افسرده است كه اين عدم برون 
ريزى مى تواند ناشى از ترس از تحقير شدن و يا مورد بازخواست 
خودش  درون  در  را  احساسات  ترتيب  بدين  باشد.  گرفتن  قرار 
سركوب مى كند. اين فرد به صورت غم انگيزى حساس و زودرنج و 
از لحاظ احساسى آسيب پذير است. در شرايط كامل سالمت روانى، 
خودآگاه و درون گرا است در روابط عاطفى خيانت نمى كند و فردى 
نوع دوست با رفتارى انسانى است. در شرايط متوسط روانى خيال 
پردازى و تصويرسازى ذهنى قوى دارد و غرق در افكار خود است، 
خجالتى، زودرنج و كناره گير از جامعه است و در شرايط بيمارى 
روانى فردى است كه خود را بازنده، ناتوان و سرشار از حقارت و 
تنفر مى بيند. در شرايط حاد، اقدام به قتل معشوق و يا خودكشى 

مى كند. 

۵. شخصيت نوع پنجم: متفکر
اين شخصيت انديشيدن را به عمل كردن ترجيح مى دهد. از نظر 
اين فرد براى جلوگيرى از بروز مشكالت و خطرات اقدامات عملى، 
بايد به خوبى در مورد آنها فكر كرد، تمام گزينه ها مورد بررسى 
دقيق قرار بگيرد، كليه اطالعات جمع آورى و تمامى جوانب پيش 
بينى شود. هميشه در حال آماده سازى خود براى آينده است. 
مصمم و با فراست است. در شرايط سالم روانى، كنجكاو، آينده 
نگر، مستقل و ايجاد كننده آثار بسيار ارزشمند و بديع است. در 
شرايط متوسط روانى عيب جو، بدبين و مجادله گر است كه افراد را 
تحريک و عمداُ اصطحكاک ايجاد مى كند. در شرايط بيمارى، گوشه 
گير و منزوى و پارانوييد مى شود، وابستگى اجتماعى خود را قطع 

مى كند و به فردى عجيب و نامتعارف تبديل مى گردد. 

۶. شخصيت نوع ششم: وفادار
اين فرد، وقت و انرژى خود را صرف افراد و گروه هايى مى كند 
كه امنيت و راحتى خيال به او عرصه مى دارند ولى حتى نسبت به 
حاميان خود با ديده شک و ترديد نگاه مى كند زيرا ممكن است 
از او سواستفاده كنند. اين فرد در شرايط  سالمت روان جذاب و 
دوست داشتنى هستد و با رفتار مطمئن و مسئوالنه، اعتماد ديگران 
را جلب مى كند. در شرايط متوسط روانى براى ايجاد ثبات و تداوم 
تالش مى كند ولى ممكن است متعصب باشد و براى اشتباهات 
خود دنبال شخص يا چيزى بگردد كه آن را مسئول اشتباهات 
خود، معرفى كند. در شرايط بيمارى روانى فردى است كه به شدت 
نگران امنيت خود است و احساس وابستگى روانى زيادى به افراد 
پيدا مى كند. عصبانيت و خشم خود را به شديدترين شكل ممكن 
نشان مى دهد و از خود رفتارى غيرمعقول به نمايش مى گذارد. 
اين تيپ شخصيت ممكن  است براى فرار از عواقب رفتارش از 

روانشناسي و موفقيت

13
97

ار 
 به

/ 1
ره 

شما
 / 

سی
شنا

ت 
قی

وف
ه م

نام
صل

ف

34



قوى ترين مواد مخدر به حد افراط استفاده كند. 

۷. شخصيت نوع هفتم: کليت گرای
اين شخصيت بيش از حد كار مى كند. دائماُ در حال جستجو و 
تجربيات جديد است. محدوديت چندانى براى خود قائل نيست. در 
شرايط سالمت روانى، داراى رفتارى گرم و دوستانه توام با شور و 
شوق و با عالقه و انرژى است. بيشتر از تمام تيپ هاى شخصيتى، 
برون گرا است. سرزنده و با نشاط است كه عاليق و مهارت هاى 
خود را به خوبى پيش مى برد. در شرايط متوسط روانى، فردى است 
كه از اين شاخه به آن شاخه مى پرد. براى او آزاد بودن از تعلقات 
و داشتن حق انتخاب، بسيار اهميت دارد. در شرايط بيمارى روان، 
فردى مضطرب است كه بر اساس انگيزه هاى آنى و بدون فكر دست 
به عمل مى زند و ممكن است از كنترل خارج شود و اعمال جنون 

آميز همراه با خشونت از خود نشان دهد. 

۸. شخصيت نوع هشتم: رهبر
اين فرد داراى توان فكرى براى درک محيط اطراف و ايجاد تسلط 
در آن است. كمتر با ديگران صميمى مى شود زيرا فكر مى كند 
ديگران او را تحت كنترل خود در مى آورند. اين شخصيت خود را 
فردى مى بيند كه هر چيزى را كه بخواهد مى تواند به دست بياورد. 
در شرايط سالمت روانى داراى جسارت در ابراز وجود و بيان عقايد 
خود، اعتماد به نفس توام با روحيه ى قوى است. فردى با خرد كه 
براى به سرانجام رسيدن كارها خود را باور دارد. در شرايط متوسط 
روانى براى دست يابى به منابع كافى جهت رسيدن به اهدافش، 
به فردى مصلحت گرا، سرسخت و معامله گرا تبديل مى شود. در 
شرايط  بيمارى روانى فردى است كه شديدا در مقابل كنترل شدن 
مقاومت دارد. خود بزرگ بين است و خود را قادر مطلق مى بيند كه 

هيچ كس نمى تواند به او آسيب بزند. 

۹. شخصيت نوع نهم: مسالمت جو
فردى است اطمينان دهنده، منفعل و بى تفاوت و تا حدودى 
با  و  احساسات  در  ثبات  با  روان،  سالمت  شرايط  در  سرخورده 
آرامش كامل. ويژگى هاى پشتيبان، خوشبين و اطمينان دهنده 
دارد. وجودش آرامش بخش است. در شرايط متوسط روانى فردى 
ساكت، بى طرف و خونسرد است. زندگى او بر پايه مقررات ديگران 
طى مى شود. اين فرد فوراً با هرچيزى موافقت مى كند، رفتارش 
از گرمى به سردى مى گرايد از مشكالت فرار مى كنند تا با آنها 
روبه رو شوند. در شرايط بيمارى روانى تبديل مى شود به فردى بى 
مسئوليت كه به علت ترسيدن بيش ازحد، همه كارايى خود را از 

دست مى هد. 

سخن آخر
همان طور كه بيان شد اين ويژگى هاى شخصيتى در ٣ بعد، 
سالمت روان، متوسط سالمت  و بيمارى روانى مطرح گرديده است. 
هر فردى با شناسايى اين ابعداد شخصيت؛ ارتقا، اصالح و بهبود 
آنان، مى تواند به سمت سالمت روان و كيفيت زندگى باالتر قدم 
بردارد و در نهايت رضايت از زندگى خود و تاحدودى اطرافيان را 

سبب شود. 
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تاریخی  بافت  احیای 
باستانی  شـــهرهای 
زمینه ســـاز توسعه 
گردشـــگری صنعت 

یادداشت

محسن سعادتی
دانشجوی دکترای باستان 
شناسی دانشگاه تربيت 

مدرس و کارشناس 
باستانشناس اداره کل 

ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری استان 

تهران
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مقدمه
امروزه همه ما در جامعه شهرى زندگى مى كنيم و تعاريفى 
همچون شهر، روستا، قصبه را به كار مى بريم و با تعاريف امروزى 
مى توان روستاها و قصبات را نيز جزئى از زندگى شهرى به حساب 
وكارشناسان  گروه ها  ديدگاه  از  تعاريف شهر  كه  آن  آورد. حال 
رشته هاى علمى مختلف متفاوت است و حتى جاى جاى مختلف 

اين مفهوم متغير است. 
امروزه بافت هاى فرسوده قسمت عمده اى از بافت هاى ما را 
تشكيل داده اند و از علل اصلى تهيه طرح هاى مرمتى شده اند 
زيرا كه فرسودگى عاملى است كه به افول حيات شهرى، زدودن 
خاطرات جمعى و شكل گرفتن حيات شهرى روزمره اى كمک 
مى كند. مداخله در بافت تاريخى ارزشمند بايد به گونه اى باشد 
كه هم ارزش هاى ساختارى و هم ويژگى هاى ماهوى و كالبدى 
آن را حفظ گردد و هم بافت تاريخى با ضرورت هاى زندگى امروز 
و فردا انطباق يابد تا بتوان به عنوان يک بافت شهرى زنده و فعال 

به حيات خود ادامه دهد. 
گشته  سبب  شهرها  هويتى  شاخص هاى  و  نشانه ها  كاهش 
تمامى شهرها در يک مسير همسان سازى قرار گيرند. بصورتى كه 
ديگر تفاوت چندانى در معيارهاى شهرسازى و تاريخى و فرهنگى 
به  گردشگران  تمايل  اوصاف  اين  با  نمى باشد.  مشهود  آن  در 

سمت و سوق گردشگرى تاريخى در حال افزايش مى باشد كه 
بالقوه  نقاط  آثار و  احياء  با شناخت، حفظ، نگهدارى و  بايستى 
گردشگرپذير و با اهميت تاريخى و ميراث فرهنگى در صنعت 
رو به رشد گردشگرى و جهانگردى بتوانيم ضمن تامين و توسعه 
پرسود  صنعت  افزوده  ارزش  و  مزيت ها  از  الزم  زيرساخت هاى 

گردشگرى در شهرها بهره مند گرديم. 
شهر، در حقيقت بزرگ ترين واحد استقرار در جوامعى است كه 
بر آن حد از سامان دهى كه تمدن مى ناميم، دست يافته اند. در 
واقع واژه هاى شهر »تمدن« در زبان التين، هر دو از يک ريشه اند 
با اين استدالل، براى يافتن تعريف شهر الزم است در اين زمينه 

بيشتر واژه تمدن را تصرف كنيم

بافت شهر 
بافت شهرى عبارت است از دانه بندى و درهم تنيدگى فضاها 
و عناصر شهرى كه به تبع ويژگى هاى محيط طبيعى، به ويژه 
توپوگرافى و اقليم در محدوده ى شهر يعنى بلوک ها و محله هاى 
شهرى به طور فشرده يا گسسته و با نظمى خاص جايگزين شده 

اند. 

انواع بافت شهر 
به منظور شناخت و تبيين گونه شناسى بافت شهر به بررسى 
دقيق تر بافت هاى شهرى در ايران مى پردازيم. ابتدا بافت قديمى 
شهرى كه زياد در نوشته ها و گفته ها بكار گرفته مى شوند: بافت 
قديم به آن بخش از بافت هاى شهرى كه قبل از سال ١٣00 ه . ش 
شكل گرفته است و از انسجام و وحدت خاصى برخوردارند گفته 

مى شود. 
بافت شهرى كه توسط نسل هاى گذشته ما  به عبارت ديگر 
ساخته شده است و تقريبا عمرى بيش از هشتاد سال دارند حال 
به عنوان بافت قديم مى شناسند. آن چه كه در دوره اخير يعنى 
كمتر از هشتاد سال گذشته به شهر اضافه شده بافت جديد يا 
ميانى مى نامند. بخش ميانى در حاشيه ى بافت قديم نه به كندى 
بافت قديم و نه با سرعت دوران بساز بفروشى كنونى شكل گرفته 

یادداشت
13

97
ار 

 به
/ 1

ره 
شما

 / 
سی

شنا
ت 

قی
وف

ه م
نام

صل
ف

37



واجد  قديم  درونى  بخش  مانند  موارد  از  بعضى  در  البته  است. 
ارزش فرهنگى- تاريخى است. 

كالبدى  توسعه  و  رشد  مراحل  به  توجه  با  مى توان  بنابراين 
همديگر  از  را  شهرى  بافت  گوناگون  اوليه هاى  شهرها،  فضايى 
گونه  هفت  ايران  بزرگ  شهرهاى  در  مثال  براى  داد.  تشخيص 
از بافت شهرى در بررسى گونه شناسى بافت هاى شهرى قابل 

تشخيص است:
بافت تاريخى، هسته اوليه شهر

بافت قديمى شهر
بافت ميانى شهر

بافت جديد شهرى
بافت پيرامونى شهرى

بافت اقمارى يا گسترش ناپيوسته ى شهر
گسترش متروپلى شهر به همراه ايجاد شهرهاى جديد

احيای بافت تاريخی
احياء بافت ها ى تاريخى و گردشگرى تاثيرات مثبتى بر پيكره 
و  فرهنگ  با  آشنايى  جمله  آن  از  كه  مى گذارد  برجاى  شهرها 
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سنتى  فرهنگ  از  حمايت  -افزايش  هنرى  معنوى،  پديده هاى 
هويت  گذاردن  نمايش  به  آن،  پيرامون  و حوزه  در شهر  حاكم 
 .  . و.  تجديد حيات هنرهاى سنتى، جشن ها، گويش ها  قومى، 
رسوم  و  آداب  و  كهن  مثبت  سنت هاى  حفظ  و  تقويت  احياء، 
ديرينه، توسعه و رونق اقتصادى، كاهش بيكارى و ايجاد اشتغال 
واحدهاى  و  مراكز  درآمد  افزايش  -غيرمستقيم-  و  مستقيم 
خدماتى- بازرگانى و صنعتى)بويژه صنايع دستى(شهر، افزايش 
شهروندان-ايجاد  عمومى  رفاه  سطح  باالرفتن  و  سرانه  درآمد 
اقامتى-پذيرايى-خدماتى- مراكز  تجهيز  و  توسعه  انگيزه جهت 
احياء و توسعه صنايع دستى، بومى و محلى از طريق رابطه متقابل 

گردشگر با توليد كننده ها را مى توان برشمرد. 
با بررسى تجارب جهانى و نمونه هاى موفق تبديل بافت هاى 
تاريخى به جاذبه هاى گردشگرى از جمله تبديل بافت هاى تاريخى 
كودلينبورک  شهر  چين،  سان  شهر  گردشگرى  جاذبه هاى  به 
آلمان، بندررباط در كشور مراكش، ليس ماركت، ناتينگهام كشور 
انگلستان مى توان به اين نتيجه رسيد كه :توجه به ارتباط بين 
گردشگرى باالخص از نوع گردشگرى فرهنگى و ارتباط مستقيم 
آن با هويت مناطق جمعيتى و شهرها مى تواند بعنوان يک الگوى 
پايدار در توسعه و پيشرفت شهرها مدنظر قرارگيرد. و باتوجه به 
رابطه جاذبه هاى گردشگرى و نيازهاى توريسم و جامعه پذيرنده 

قديمى،  و  فرهنگى  بافت هاى  و  تاريخى  اماكن  در  گردشگر 
مولفه  مهم ترين  عنوان  به  شهرى  و  معمارى  ميراث  ارزش هاى 
مطرح گرديده است. در راستاى ارتقاى بهره ورى و كيفيت فضاها 
و هويت شهرى رى در دوران باستانى راهكارهاى زير مى تواند 

مثمرثمر واقع گردد:
١- احياء بافت هاى تاريخى موجود و ميراث دارى اماكن فرهنگى 
و جاذبه هاى گردشگرى موجود و ارتقاء سيما و منظر محالت 

قديمى
2- جلوگيرى از ساخت ابنيه هاى جديد با مصالح مدرن و ناخوانا 

با بناهاى با ارزش محالت
٣- ثبت ملى و حريم آثار و خانه هاى قديمى

مسابقات،  جشنواره ها،  جمله  از  جذاب  فعاليت هاى  تبيين   -٤
مراسم و آيين هاى ملى و مذهبى

٥- برگزارى تورهاى گردشگرى فرهنگى و اطالع رسانى و برپايى 
نمايشگاهها جهت معرفى شهر

6- جذب سرمايه گذار در بخش ميراث فرهنگى و آثار تاريخى 
كاربرى  با  بردارى  بهره  و  آثار  نگهدارى  و  احياء  منظور  به 
جديدى)رستوران، كافه و. . . ( واحداث مركز اقامتى تفريحى 

براى ماندگارى بيشتر گردشگران
با  مناسب  و  برخورد شايسته  مردمى جهت  فرهنگ سازى   -7

گردشگران و تكريم ميهمانان و توريسم
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كارآفرينى  حوزه  در  اى  حرفه  صورت  به  كه  سال  اين ١2  در 
فعاليت دارم، اين عالقمندى و پيگيرى باعث شده عالوه بر آموزش و 
پژوهش در حوزه كارآفرينى، به طور اجرايى در زمينه هاى گردشگرى، 
مستغالت، راه اندازى و مديريت كسب و كارهاى جديد، تبليغات، 
تشريفات، منابع انسانى و توسعه بازار به طور مستمر و بى وقفه اى 
تالش كنم. به همين دليل يكى از مهم ترين پرسش هايى كه طى اين 
سال ها از من شده اين بوده كه چگونه مى توانيم بازارمان را توسعه 
بدهيم، فروش را بيشتر كنيم و بازار را تحت كنترل خود داشته باشيم؟ 

اين مقاله مقدمه اى است براى پاسخ به بخشى از پرسش مذكور:
از استراتژى هاى رشد شركت است كه  بازار يكى  الف( توسعه 
بازارهاى جديدى را براى محصوالت و خدمات شناسايى كرده و 
را  بالقوه  جديد  مشتريان  بازار،  توسعه  استراتژى  مى دهد.  توسعه 
در بازارهاى جديد و غيرمشتريان را در بازار فعلى، هدف خود قرار 
مى دهد. استراتژى توسعه بازار يعنى گسترش بازار بالقوه در ميان 

استفاده كنندگان آينده. 
كارآفرين  االن  ولى  بود  اقتصاد در گذشته مديريت محور  ب( 
محور مى باشد بنابراين بايد بر روى نيروى كنترل درونى، تمركز و 
ويژگى هاى شخصيت خود دقت كنيد. مهم نيست كارآفرين هستيد 
يا نيستيد. چون همه استعدادكارآفرين يا مدير شدن را ندارند. ولى 
همه با كارآفرينان و مديران در ارتباط هستند. پس بهتر هست روحيه 
خود را در هر حالتى تقويت كنيد. دنيا ديگر خطى نيست و بايد 
منتظر هر اتفاقى باشيد، در اين بين تنها چيزى كه شما را حفظ 
مى كند و در برابر تغييرات محافظت مى كند قدرت درونى شخصيت 

شما فارغ از  هر پست و مقامى است. 
ج( اصل اول در توسعه بازار در دنياى فعلى، پول نيست بلكه دانش، 
سرمايه معنوى و قدرت نفوذ در ديگران است. برنده كسى است كه 
اطالعات بيشترى دارد و بلد هست از اين اطالعات و قدرت چگونه 
استفاده كند. فقط گردش مالى باال، قدرت نيست. بايد ببينيم هر 

كس به نسبت استعداد و تالشش، از چه راهى چى به دست مى آورد. 
سنجش اين موضوع كار بسيار سختى است. پس بهتر است سرمان 
توى كار خودمان باشد و به عنوان يک كارآفرين، مدير يا كارمند بر 

روى حوزه ى كارى خودمان تمركز كنيم!
براى همين اين 2١ نكته بديهى را مرتب تمرين و تقويت كنيد:

١- به خدا توكل كنيد و عاشق كارى باشيد كه بتوانيد شبانه روز 
روى توسعه بازار آن تمركز كنيد. 

2- از تجربيات ديگران براى توسعه بازار استفاده كنيد. شبكه هاى 
ارتباطى سنتى و مدرن را جدى بگيريد. 

٣- استعداد و قابليت خود و نيروى انسانى محيط اطرافتان را براى 
توسعه بازار تشخيص بدهيد. 

٤- روى تبليغات و امكانات بازاريابى بسيار كم هزينه و رايگان 
تمركز كنيد. در دنياى حاضر بسيارى ابزارهاى تبليغاتى رايگان در 
دسترس هست، پس لطفا دارايى خود را مفت از دست ندهيد. اگر 
خدمات يا محصوالت قابل معامله داشته باشيد حتما نتيجه مى گيريد. 
٥- صداقت، پشتكار، خانواده همراه، همكاران و دوستان شما 

بزرگترين سرمايه شما هستند. 
6- مغز، تفكر، دانش، اطالعات و مهارت شما سرمايه اى است كه 
تحت هيچ شرايطى از شما نمى توانند بگيرند مگر اينكه خودتان اراده 

كنيد آن را بفروشيد يا از دست بدهيد. 
7- توسعه بازار و فروش فقط با تمركز و پيگيرى و شبكه سازى 
اجرايى خواهد شد. در سايه تمركز، شناسايى و تسلط بر نيروى 
كنترل درونى و جستجوى فرصت ها، كم كم به يک شكارچى تبديل 

خواهيد شد.  
8- بهبود مستمر و تدريجى را در طول زمان مدنظر قرار دهيد. 

9- اگر انرژى مثبت داشته باشيد و با مهر و محبت و اخالق خوش 
برخورد كنيد ديگران را دور خود جمع مى كنيد و يک كشش و 
قدرت جاذبه بدست خواهيد آورد و اگر مستعد باشيد در مدت نه 

نیروی کنترل درونی؛

دکتر علی نظامی فردشاه کلید توسعه بازار
مشاور توسعه بازار
NEZAMIFARD. IR
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چندان بلندى به عنوان يک مدير يا شخصيت كاريزماتيک مطرح 
خواهيد شد. 

يعنى  ايران  در  مديريت  كنيد.  پيگيرى  را  پيگيرى  اصل   -١0
پيگيرى. 

١١- از خود دفاع كنيد ولى تعريف نكنيد چون خودتان را خراب 
مى كنيد. غالبا مردم نقاط قوت را به خوبى درک مى كنند ولى از روى 
بخل، حسادت و كوته فكرى احساسات منفى را مى خواهند به شما 

منتقل كنند. 
١2- نياز نيست لزوما پول زيادى بابت مشورت پرداخت كنيد. 
بسيارى از مديران، دوستان و اطرافيان شما مشاوران درجه يكى 
هستند، پس از آنها استفاده كنيد. با نشست و برخاست و گفتگو 
با آنها گره هاى ذهنى شما بدون اينكه متوجه شويد حل مى شود. 
دوست خوب براى توسعه بازار نعمت است. يک قرارداد جديد ممكن 
است به وسيله يک دوستى كه شما اصال روى آن حساب باز نكرديد 

منعقد شود و بازار بزرگى را براى شما بگشايد. 
١٣- صبور باشيد يعنى بگذاريد هر چيزى سر موقعش انجام بشود، 

ميوه ى كال احتماال به درد شما نمى خورد!
١٤- قناعت پيشه كنيد و زندگى خانوادگى و شغلى خود را 
اندازه درآمد  به  اينكه  يعنى  نكنيد.  روانى گشاد  و  مالى  نظر  از 
اميد درآمد آتى چک نكشيد. در عين  به  يا  نكنيد،  خود خرج 
حال درآمدها و هزينه هاى آينده را پيش بينى كنيد. پس انداز و 
سرمايه گذارى اصولى حاصل از مديريت درست مالى خانواده و 
كسب و كار، مانع از ورشكستگى در زمان نوسانات و ركود بازار 

مى باشد. 
نظرها،  ايده ها،  جلسات،  تاريخ  نباشيد.  فرارى  نوشتن  از   -١٥
راهكارها، هزينه ها و درآمدهاى خود را به طور مدون در تقويم هاى 

ساليانه يادداشت كنيد. ماه به ماه، فصل به فصل و سال به سال 
تقويم ها را بررسى كنيد. تاكتيک ها، استراتژى، سبک زندگى و كار 

خود را مورد بازنگرى قرار دهيد. 
١6- براى توسعه بازار هميشه براى خود يک پرسش آغازين داشته 
باشيد و دائما آن را به روز كنيد. لطفا با اين موضوع فلسفى برخورد 
نكنيد. منظورم اين است كه فكر كنيد، جستجوگر باشيد و اهل عمل 
باشيد. پرسشگر باشيد و در پاسخ به پرسش دست به مشاوره و عمل 

بزنيد. 
١7- براى توسعه بازار شنونده ى فعالى باشيد و درست مشاهده 
كنيد. حقايق شيرين و تلخ را آسان هضم كنيد. وسواس فكرى را به 
حداقل برسانيد و نتيجه گرا باشيد. فقط به بازى زيبا نمره نمى دهند. 
اخالق و نتيجه كار شما هم نمره دارد. در مجموع بازى ها بايد برنده 

باشيد و حداكثر امتياز را كسب كنيد. 
بگيريد.  جدى  العاده  فوق  را  فعلى  و  بالقوه  رقباى   -١8
ورشكستگى هاى سنگين، افسردگى و احتماال خودكشى را در پى 
دارد. در هميشه روى يه پاشنه نمى چرخد. تخم مرغ هاى خود را 

هميشه در يک سبد نريزيد. 
١9- روابط قوى با سازمان ها و اشخاص شكل بدهيد. تضمين 
كننده توسعه بازار كسب و كار شما در هر كشورى نيازمند حمايت هاى 

سياسى، قانونى، اقتصادى و فرهنگى مى باشد. 
20-اگر بتوانيد تيمى كار كنيد نمره تان بيست است. فشار كمترى 
به شما مى آيد. در بازاركار بر روى شما و تيم تان حساب ويژه اى باز 

مى كنند. 
2١ - راز بزرگ توسعه بازار: 90 درصد وقت خود را روى تقويت 
نقاط قوت كسب و كار و شخصيت خود بگذاريد و تنها ١0 درصد 

زمان خود را صرف برطرف كردن نقاط ضعف بكنيد. 
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موفقيت شناسى با نگاهى علمى براى اولين بار در يک كتاب 
توسط محمدعلى نژاديان در سال ١٣9١ تاليف شده است. يعنى 
همان طور كه هر علمى مبانى دارد و از لحاظ )هدف، موضوع 
و روش( تقسيم و تعريف مى شود، اين موضوع را نيز به همين 
صورت ارائه نموده و براى رسيدن به تعريف مطلق از موفقيت، 

نظريه و فلسفه موفقيت شناسى را نيز مطرح كرده است. 

 :)Successology( مطرح نمودن موضوع موفقيت شناسی
را  اين كتاب  نام  داشتم  ابتدا تصميم  در  نژاديان:  محمدعلى 
)دايره المعارف موفقيت در قرن 2١( بگذارم ولى زمانى كه عميق 
كريم(  )قرآن  موفقيت  المعارف  دايره  تنها  ديدم  كردم،  فكر  تر 
است. به همين دليل به فكر نام ديگرى براى اين كتاب بودم تا 
اين كه نام )موفقيت شناسى( به ذهنم خطور نمود و اين نام را 
برگزيدم. قابل ذكر است تا مورخ ١٣9١/0٥/22 كه پيش نويس 
نهايى اين كتاب آماده گرديد، در سايت سازمان اسناد و كتابخانه 
كتاب،  شناسى"  "موفقيت  نام  با  ايران  اسالمى  جمهورى  ملى 
مقاله، پايان نامه و … بطور رسمى ثبت نشده است و حتى به 

طور غير رسمى نيز اينجانب منبع و مطلبى با اين عنوان در ايران 
نديده ام. لذا مى توان گفت اين مكتوب اولين كتاب تاليف شده 
و انتشار يافته با نام موفقيت شناسى در ايران است. اميدوارم اين 
اثر بتواند قدمى در ايجاد و ترويج موضوع موفقيت شناسى در 
راستاى پاسخگويى به نياز هاى نسل امروز و فردا باشد و زمينه 

تاليف كتاب هاى ارزنده ترى را در اين مبحث فراهم آورد. 
از مسئولين نيز تقاضا دارم با نگاهى علمى به موضوع موفقيت 
شناسى توجه كنند چرا كه مى تواند تحول و چارچوبى جديد در 
علوم انسانى به وجود آورد و به عنوان يک علم جديد در علوم 
انسانى به نام ايران ثبت گردد! به اميد روزى كه در همه كشورها 
به موضوع موفقيت شناسى به صورت علمى و دانشگاهى پرداخته 

شود. 

اهميت موضوع موفقيت شناسی
اساسى  نيازهاى  از  يكى  زندگى  در همه موضوعات  موفقيت 
برخى  امروز  به  تا  گذشته  زمان هاى  از  همچنين  است.  انسان 
ا ند موفقيت را  صاحب نظران در سرتا سر جهان سعى نموده 

آشنایی با موضوع موفقیت شناسی
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تعريف نمايند ولى در نهايت اذعان داشته اند كه موفقيت نسبى 
است و دليل آن ها اين بوده كه ممكن است كارى از نظر فردى 
موفقيت باشد و از نظر فرد ديگرى موفقيت نباشد و به همين 
دليل نتوانسته اند تعريف كامل و درستى از موفقيت بيان نمايند. 
اين دسته از افراد نهايتا موفقيت را رسيدن به اهداف يا رسيدن به 
آرزوها يا رسيدن به آنچه كه انسان دوست دارد و غيره. . . تعريف 
نموده اند ولى اولين سوالى كه بايد از اين دسته از افراد پرسيد 
اين است كه اگر فرد از راه نادرست به هدف يا آرزوى خود برسد 
يا هدف منفى داشته باشد آيا باز هم مى شود نامش را موفقيت 
گذاشت ؟! لذا اين تعاريف بنا به دالئلى كه در شماره هاى بعدى 

شرح داده خواهد شد ناقص است! 
يكى از مشكالت جهان امروز اين است كه هر نسل با توجه 
به شرايط فعلى خود و پيشرفت علم و تكنولوژى ادبيات جديدى 
را براى موفقيت تعريف مى نمايد و همين موضوع باعث اختالف 
نظر بين نسل ها و حتى جوامع مختلف مى شود. حال نياز است 
جهت رفع اين اختالف نظرها از موفقيت تعريفى صحيح، كامل 
و مطلق شود تا تمامى نسل ها و جوامع بتوانند آن را مالک عمل 
و تشخيص خود قرار دارند. در واقع بايد از موفقيت تعريفى شود 
كه از اولين انسان كه خلق شده است كه همانا حضرت آدم )عليه 
السالم( است تا آخرين فردى كه در اين دنيا متولد مى شود را 
شامل بشود. در اين راستا اين حقير بر خود وظيفه دانستم كه با 
دانش اندک خود و با تحقيقات و پژوهش )استفاده از سمينارها و 
دوره هاى آموزشى مختلف، استفاده از سخنرانى هاى اساتيد گران 
قدر، مطالعه كتاب ها و مقاله هاى بسيار و. . . ( قدم كوچكى در 
اين مسير قرار دهم و نتيجه آن  تحقيقات و پژوهش ها كتاب 

موفقيت شناسى است. 
قابل ذكر است كه اكثر كتاب ها، سخنرانى ها و سمينارها در 
سرتاسر دنيا بيشتر به بعد عملى موفقيت مى پردازند. يعنى بيشتر 
بر راه هاى رسيدن به اهداف و آرزوها تاكيد دارند كه در جاى 
خود بسيار مفيد و ارزشمند هستند. اما در كتاب موفقيت شناسى 
كه در يازده فصل و 620 صفحه تاليف شده است سعى كردم 
با نگاهى علمى موضوع موفقيت شناسى را مطرح نمايم. يعنى 
همانطور كه هر علمى از لحاظ هدف، موضوع و روش تقسيم و 
تعريف مى شود و مبانى دارد موضوع موفقيت شناسى را نيز به 
همين ترتيب تعريف و تقسيم بندى نموده ام وعالوه بر بررسى 
و شناخت راه هاى رسيدن به موفقيت سعى نموده ام با ابداع و 
ارائه مبانى، نظريه و فلسفه موفقيت شناسى و نظريه هاى مختلف 
ديگر در مورد مسائل مهم زندگى به صورت ريشه اى تر و سازمان 

يافته ترى به ماهيت، حقيقت و تعريف موفقيت بپردازم. تا بتوانم 
شناخت درستى از موفقيت چه در بعد نظرى و چه در بعد عملى 
ارائه نمايم. زيرا بسيار ديده ايم كه فرد هدفى را تعيين مى كند، 
براى رسيدن به هدف خود هزينه هاى سنگينى را متقبل مى شود 
و چه بسا به هدف خودش نيز مى رسد اما زمانى كه به نتيجه 
حاصل شده رجوع مى كند مى بيند آن طور كه فكر مى كرد در 
از  نارضايتى مى كند.  يا احساس  ايجاد نشده و  زندگيش تحول 
طرفى ممكن است فرد به دليل عدم شناخت درست از تعريف 
موفقيت در هنگام اجراى برنامه ها و در طى مسير با مشكل مواجه 

بشود و ضرر و زيان هاى بسيارى را به خود و ديگران وارد كند. 

مباحث اصلی موفقيت شناسی )نتايج تحقيق(:
ارائه موضوع موفقيت شناسى ●
ابداع و تعريف مبانى موفقيت شناسى ●
ارائه نظريه موفقيت شناسى ●
ارائه فلسفه موفقيت شناسى ●
ارائه تعريف مطلق از موفقيت و شكست در دو بعد خرد و كالن ●
ارائه مسير موفقيت در دو بعد خرد و كالن ●
و… ●

مدت زمان تحقيق در موضوع موفقيت شناسی:
 تحقيقات در موضوع موفقيت شناسى حدود يک سال و نيم 
روزانه حداقل 8 ساعت كار تحقيقاتى و پژوهشى و تهيه فيش هاى 
تحقيقاتى بسيار در علوم انسانى و موفقيت انسان و…بوده است. 

مباحث مطرح شده در مبانی موفقيت شناسی: 
تعريف موفقيت شناسى  ●
لحاظ  ● از  بندى  )تقسيم  شناسى  موفقيت  بخش هاى  تعريف 

هدف، موضوع و روش(

مباحث مطرح شده در فلسفه موفقيت شناسی:
فلسفه  هست  اين  بر  نياز  شناسى  موفقيت  نظريه  اساس  بر 
موفقيت شناسى مطرح شود. لذا در اين بخش براى ارائه تعريف 
مطلق و قابل درک از مفهوم موفقيت، فلسفه موفقيت شناسى را 
مطرح نمودم و در حقيقت تعريف ابعاد )هستى، آگاهى، چرايى، 

چيستى و چگونگى( براى موفقيت است. 

روش تحقيق موضوع موفقيت شناسی:
قابل ذكر است كه بيشتر تحقيقات به صورت كتابخانه اى بوده 
است )يعنى موضوع تحقيق از نظر روش از آغاز تا انتها بيشتر 
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متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای بوده است(

مدت زمان تالیف کتاب موفقیت شناسی: 
شروع تالیف کتاب موفقیت شناسی ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ بوده و پیش 
اولیه آن مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ حاضر شده است و جهت  نویس 
بررسی و نظر خواهی خدمت اساتید و صاحبنظران محترم ارائه 
شد )هر چند اگر ایرادی باقی مانده باشد به عهده اینجانب است( 
و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ پیش نویس نهایی آماده و جهت ثبت 
و دریافت فیپا به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
وزارت   ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ تاریخ  در  نهایت  در  و  گردید  ارائه  ایران 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشر این کتاب را صادر نمود و در 
اردیبهشت ۱۳۹۲ در نمایشگاه بین المللی کتاب رونمایی شد. 
همچنین این کتاب بر اساس درخواست نامه شماره ۶۸۰۸ مورخ 
معنوی  مالکیت  امور  و  حقوقی  دفتر  تسلیم  که   ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران شد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ 
به استناد بند ۱ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و 
هنرمندان –مصوب ۱۳۴۸- تحت شماره ۳۷۸۶ جلد یک دفتر 
 گواهی ثبت اثر ادبی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
محمدعلی  نام  به  استان ها(  و  مجلس  امور  حقوقی،  )معاونت 
نژادیان به ثبت رسمی و قانونی رسید و مراتب ثبت آن در روزنامه 
رسمی به شماره ۱۹۸۱۸ تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ آگهی شده است. 

ایده های کاربردی در موضوع موفقیت شناسی ارائه شده است:
 در این راستا این حقیر در خصوص موارد فوق الذکر در تالیفات 
خود، برنامه کتابنامه در شبکه چهار سیما، مصاحبه با خبرگزاری 
باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری آنا و…به مسئولین محترم نظام 
و  ام  کرده  ارائه  عملی  پیشنهاد  چند  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیشنهادات خود را در قالب یک طرح پژوهشی با جزئیات برای 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( و 

مسئولین نظام و دولت دهم و یازدهم ارسال نموده ام. 

* پیشنهاد اول:
اضافه شدن یک درس با موضوع موفقیت شناسی به واحد های 
عمومی دانشگاه ها. )البته پایه این درس می تواند از مدارس شروع 

شود و در دانشگاه ادامه یابد(

* پیشنهاد دوم:
با توجه به پتانسیلی که موضوع موفقیت شناسی دارد می تواند 
به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی اضافه 

شود. 
* پیشنهاد سوم:

دارای  که  ایران"  شناسی  موفقیت  تاسیس"بنیاد  طرح 
حوزه های  در  شناسی  موفقیت  مراکز  نام  با  مجموعه هایی  زیر 
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مختلف)علمی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، دینی، ورزشی و…( 
است. برای رسیدن به موفقیت فردی، گروهی و موفقیت کشورها 
در همه زمینه ها شایسته است که این بنیاد تاسیس شود و به 
صورت متمرکز و علمی به تحقیق و پژوهش در خصوص موفقیت 
افراد، گروه ها و کشورها در همه زمان ها ) گذشته، حال و آینده( 
تحلیل  و  کشف  شناخت،  بررسی،  با  بنیاد  این  شود.  پرداخته 
موضوعات  در  و…که  پدیده ها  ظرفیت ها،  ویژگی ها،  شرایط، 
به  رسیدن  برای  و…  اقتصاد  سیاست،  دین،  جمله  از  مختلف 
موفقیت وجود دارد از منظر موفقیت شناسی بررسی می نماید تا 

همه نسل ها بتوانند از این نتایج بهره مند گردند. 

* پیشنهاد چهارم:
همچنین طرح تاسیس “بنیاد بین المللی موفقیت شناسی” 
را به سازمان ملل متحد و یونسکو ارسال نموده ام )ترجمه متن 
انگلیسی در انتهای کتاب های مبانی و اصول موفقیت شناسی و 
همچنین کتاب موفقیت شناسی فرهنگی و اقتصادی قرار دارد(

* پیشنهاد پنجم:
در تیرماه سال ۱۳۹۳ طی نامه ای کلیات طرح اضافه شدن 
یک شبکه یا برنامه تلویزیونی و رادیویی با نام “موفقیت شناسی” 
را به جناب آقای مهندس عزت اله ضرغامی ریاست محترم صدا 

و سیمای جمهوری اسالمی ایران ارائه نموده ام…و در این کتاب 
نیز این پیشنهاد را به جناب آقای دکتر محمد سرافراز ریاست 

فعلی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می کنم. 

* پیشنهاد ششم:
این پیشنهاد که برای اولین بار در این نشریه مطرح می نمایم 

تاسیس )وزارتخانه موفقیت شناسی( است. 
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تعريف موفقيت شناسی:
 ))معرفت )علم( + شناسى((، معموال در پى اين است كه 
ما چه چيزى را بايد مورد مطالعه و شناسايى قرار دهيم. به 
طور مثال: جامعه شناسى )جامعه + شناسى(، يعنى ما بايد 
جامعه را مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم و در واقع علمى 
لذا  قرار مى دهد.  بررسى  را مورد  اجتماعى  است كه زندگى 

موضوع جامعه شناسى زندگى اجتماعى است١. 
)موفقيت+  شناسى  موفقيت  گرفت:  نتيجه  مى توان  پس 
بررسى  و  مطالعه  مورد  را  موفقيت  بايد  ما  يعنى  شناسى(، 
)تحقيق( قرار دهيم. لذا مى توان موفقيت شناسى را به عنوان 

١. قابل ذكر است كه مفهوم و كلمه »جامعه شناسى »حدودا هشتاد سال پيش براى 
اولين بار توسط زنده ياد جناب آقاى دكتر »غالمحسين صديقى« وارد زبان فارسى 
شده و نخستين كتاب منظم »جامعه شناسى »به قلم شيواى زنده ياد جناب آقاى 
دكتر« يحيى مهدوى« انتشار يافته است. همچنين اولين فردى كه واژه جامعه 
فيلسوف   « كنت  »آگوست  آقاى  است  برده  كار  به  را   )Sociology( شناسى 
فرانسوى است و گفته مى شود آغاز به كار گيرى اين واژه از سال ١82٤ ميالدى 

است و تا قبل از اين اصطالح، از »فيزيک اجتماعى« استفاده مى كردند. 

تحقيقات در مبانى، پايه و ريشه موفقيت انسان تعريف نمود. 
است.  انسان  موفقيت  شناسى،  موفقيت  موضوع  بنابراين، 
به  موفق  شناسى،  موفقيت  تحقيقات  طى  در  اگر  همچنين 
ارائه نظريه يا نظريه هايى شويم كه معتبر باشند، بدين صورت 

موفقيت شناسى اعتبار علمى پيدا مى كند. 
حال سوالى كه مى توان مطرح نمود اين است كه در چه 
براى  يا فلسفه  از پيشوند علم  شرايطى و در كجا مى توانيم 
موفقيت و موفقيت شناسى استفاده كنيم؟ و كدام صحيح تر 
است؟ علم موفقيت يا فلسفه موفقيت، علم موفقيت شناسى 

يا فلسفه موفقيت شناسى؟!
اين موضوع در فصل سوم كتاب )موفقيت شناسى( براى 
مورد  فلسفى  شناخت  و  علمى  شناخت  از  بعد  بهتر  تببين 
بررسى قرار گرفته است ولى در اينجا پاسخ اين سوال داده 

خواهد شد. 
آن در  عام  به معنى  را  علم  بخواهيم  اگر  توان گفت:  مى 
نظر بگيريم )همه دانستنى هاى انسان صرف نظر از طبيعت و 

مبانی و اصول موفقيت شناسی
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نوع آن ها(، بحثى نيست و مى توان از واژه علم استفاده نمود. 
همچنين اگر فلسفه را به معنى عام آن در نظر بگيريم )كه 
به معنى تبيين عقالنى يک چيز؛ يعنى چرايى يک واقعه يا 
يک پديده و توضيح و تبيين آن ها(، در اين حالت نيز بحثى 
نيست و مى توان از واژه )فلسفه موفقيت( در )بعد چرايى( آن 
استفاده نمود. لذا بحث در خصوص )علم و فلسفه( به معناى 

خاص آن است. 
در موضوع موفقيت بحث مسائل متافيزيک مطرح است و 
متافيزيک نيز خود بحثى فلسفى است. از طرفى در علم، فقط 
واقعيت ها بررسى مى شوند ولى در فلسفه عالوه بر واقعيت ها 
ارزش ها نيز مورد توجه است و در تعريف موفقيت ارزش ها نيز 
مالک است. همچنين در فلسفه اولى بحث بر هستى و چيستى 
يک چيز مطرح هست. لذا مى توان موفقيت را در غالب يک بحث 
فلسفى بررسى نمود. ابعادى كه براى موفقيت در ادامه تعريف 
شده )هستى، آگاهى، چرايى، چيستى و چگونگى( بحث فلسفى 
است. لذا اين قسمت را مى توان با نام )فلسفه موفقيت شناسى( 

عنوان نمود. 
البتـه مفهـوم علـم در حالـت خـاص نيـز قابل تامل اسـت 

زيـرا اگـر موفقيـت را در قالب نظريه موفقيت شناسـى كه در 
ادامه مطرح شـده اسـت در نظـر بگيريم )منبع، مبـداء، راه و 
مقصد( مشـخص اسـت. همچنين اگر مـالک نتيجه )تجارب 
و آزمون هـا( را )قـرآن كريـم( در نظـر بگيريـم خواهيـم ديد 
كـه نتيجـه هر عمـل و قانونى مشـخص اسـت و افـرادى كه 
مثـال از يـک قانـون خـاص پيـروى مى كنند يا عمـل خاصى 
را انجـام مى دهنـد، در نهايـت بـه نتيجـه واحدى مى رسـند. 
در حالـت كلـى مى تـوان گفت: مثـال نيكوكاران به بهشـت و 
گنهـكاران و بـدكاران بـه جهنـم مى روند! حال اگـر موفقيت 
شناسـى بـا بيـان نظريه يـا نظريه هـاى معتبر، اعتبـار علمى 
پيـدا كنـد، در ايـن صـورت مى تـوان آن را )علـم موفقيـت 

شناسـى( نيز بيـان كرد. 
 

:Successology دليل استفاده از واژه
با  ولى  ندارد،  وجود  انگليسى  لغات  فرهنگ  در  واژه  اين 
پسوند،  عنوان  به  معموال   )ology( لغت  كه  اين  به  توجه 
)شناسى( به كار مى رود و با توجه به معنى آن، مى توان از لغت 

)Successology( معادل )موفقيت شناسى( استفاده نمود. 
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واژه  شناس(  )موفقيت  لغت  معادل  مى توان  همچنين 
موفقيت شناس  واقع  در  داد.  قرار  را   )Successologist(
فردى است كه در خصوص موفقيت تحقيق مى كند، موفقيت 

پژوه، پژوهشگر موفقيت. 

:)Ology( معنی واژه
يک كلمه يونانى به معنى )تحقيق( است و در يک تعريف 
عملياتى مى توان گفت ology جستجو كردن در پايه، ريشه 

و اصل يک چيز و شناخت اصل و مبداء و علل و اسباب آن 
است. 

بخش های موفقيت شناسی)از لحاظ هدف(
موفقيت شناسى را مى توان مطابق با هدف، موضوع و روش 

آن به بخش هايى تقسيم نمود :
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الف- موفقيت شناسى نظرى2 : 
 مى توان  موفقيت شناسى نظرى را بررسى و شناخت موفقيت 
و كشف راه و روش رسيدن به موفقيت و قواعد و قوانين جزئى و 
كلى موفقيت انسان در همه موضوعات و ارائه نظريه هاى مختلف 

در خصوص ابعاد گوناگون زندگى تعريف نمود. 

ب- موفقيت شناسى عملى٣ :
2. Theoretical Successology
3.  Practical Successology

 مى توان موفقيت شناسى عملى را بهره بردارى از اكتشافات 
موفقيت شناسى نظرى تعريف نمود. قابل ذكر است موفقيت 
كرده  پيدا  بيشترى  اهميت  زمانه  اين  در  عملى  شناسى 
مانند مهندسى  اين شاخه، اصطالحاتى  براى  است. مى توان 
كه  ديگر  مشابه  واژه هاى  و  موفقيت٥   تكنولوژى  موفقيت٤، 
براى  عملى  )راه هاى  موفقيت  راهكارهاى  بر  بيشتر  واقع  در 

رسيدن به موفقيت( توجه دارند، بيان نمود. 
معموال  را  موفقيت  تعريف  كه  اين  به  توجه  با  همچنين   
از  كامل  و  جامع  تعريف  عدم  دليل  به  و  مى دانند  نسبى 
موفقيت، متاسفانه بعضى از افراد در هنگام عمل با مشكالتى 
مواجه مى شوند، بدون آنكه ريشه آن را بدانند. لذا موفقيت 
شناسى نظرى بايد در مرحله اول در پى اين باشد كه تعريف 

مطلق از موفقيت ارائه دهد. 

بخش های موفقيت شناسی)از لحاظ موضوع(

شاخه های موفقيت شناسی: 
موفقيت شناسى را از لحاظ موضوع مى توان به شاخه هاى 
مختلفى تقسيم نمود مانند: موفقيت شناسى دينى، موفقيت 
شناسى اقتصادى، موفقيت شناسى سياسى، موفقيت شناسى 
نظامى، موفقيت شناسى حقوقى، موفقيت شناسى پرورشى، 
موفقيت  ادارى،  شناسى  موفقيت  صنعتى،  شناسى  موفقيت 

 )Engineering( :٤. مهندسى
 شغل و حرفه مهندس، اندازه گيرى، محاسبه، طراحى كردن و ساختن، )كاربرد 
يا  و  اسباب  ماشين ها،  توسعه ساختارها،  يا  علمى جهت طراحى  اصول  خالقانه 
روش هاى توليد و يا كليه امورى كه تركيب اين امور باشد و يا عمل كردن به 
همين طريق با اشراف كامل از طرح آن ها و يا پيش بينى رفتار آن ها تحت شرايط 
عملى معين به شكلى كه همه آن ها هدف كاربرى مشخص داشته باشند و شرايط 
اقتصادى پروژه و امنيت زندگى و مالكيت را در نظر داشته باشند(. قابل ذكر است 

اين تعريف مهندسى از هيات مهندسان آمريكا در جهت توسعه حرفه اى است. 
Engineer : مهندس

متخصص، اندازه گيرنده، محاسب، عالم هندسه، كسى كه به يكى از علوم و رشته هاى 
مهندسى آشنا باشد و آموزش ديده باشد و يا به طور حرفه اى در آن رشته مشغول 

به كار باشد. 

 )Technology( :٥.  تكنولوژى يا فناورى
آشنايى با اصول فنى، فن شناسى، شگرد شناسى، )شگرد: روش، طريقه، فن و طرز 
عمل(. همچنين براى تكنولوژى تعاريف مختلفى براى آن وجود دارد ولى به صورت 
كلى مى توان گفت، به معناى كاربرد منظم معلومات علمى و ديگر آگاهى هاى نظام 
تر، تكنولوژى كاربرد عملى  بيان ساده  به  انجام وظايف عملى است.  براى  يافته 
دانش و ابزارى براى كمک به تالش انسان است و تأثير بسزايى بر توسعه جوامع 
بشرى دارد. در تعريف ديگر فناورى را مجموعه اى از فرآيندها، روش ها، فنون، ابزار، 
تجهيزات، ماشين آالت و مهارت هايى دانسته اند كه توسط آن ها كااليى ساخته 

شده و يا خدمتى ارائه مى گردد. 
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شناسى هنرى، موفقيت شناسى ورزشى،  موفقيت شناسى 
شهرى، موفقيت شناسى روستايى و. . . 

همه  در  شناسى  موفقيت  براى  اوليه  نياز  پيش  البته 
موضوع  اين  تا  و  است  دينى(  شناسى  )موفقيت  موضوعات، 
بررسى، درک و كشف نشود، موضوعات ديگر در هدف سازى 
و انتخاب راه و روش و در مسير خود با بن بست و مشكل 

روبرو خواهند شد. 

حدود موضوع موفقيت شناسی:
موفقيت شناسى كالن6: مى توان موضوع موفقيت شناسى 

6. Macrosuccessology

رسيدن  روش  و  راه  و  موفقيت  شناخت  و  بررسى  را  كالن 
به موفقيت و قواعد و قوانين كلى و عمومى موفقيت انسان 

تعريف نمود. 
موفقيت شناسى خرد7: مى توان موضوع موفقيت شناسى 
خرد را بررسى و شناخت موفقيت و راه و روش رسيدن به 
موفقيت و قوانين جزئى موفقيت در امور كوچک و شخصى 

افراد، گروه ها، سازمان ها و. . . تعريف نمود. 

بخش های موفقيت شناسی)از لحاظ روش تحقيق(
موفقيت  شناسى،  موفقيت  موضوع  كه  اين  به  توجه  با 
لذا  مى كند.  بررسى  و  بحث  انسان  مورد  در  و  است  انسان 
انسانى  قواعد علوم  و  قالب  را در  مى توان  موفقيت شناسى 
روش هاى  براى  كه  است  واضح  لذا  نمود.  تعبير  و  تفسير 
مى تواند  )موفقيت شناس(  محقق  موفقيت شناسى،  تحقيق 
از روش تحقيق كه در علوم انسانى تعريف شده است استفاده 
نمايد و البته در بعضى موارد مى تواند شيوه، وسيله و راه و 
روش خاصى را براى تحقيق خود ترتيب دهد. در چنين روش 
تحقيقى همه موارد روش تحقيق با علوم طبيعى يكى است 
به غير از تجربه كه معموال در علوم طبيعى از روش آزمايشى 
استفاده مى شود و در اين مورد بيشتر از روش هاى مشاهده 
اى استفاده مى شود و مى توان آن را به دو دسته تقسيم نمود، 

روش هاى توصيفى و سندى:

 الف- روش های سندی )کتابخانه ای(:
 استفاده از منابع  دينى، تاريخى و علمى، يكى از مهم ترين 
منابع براى موفقيت شناسى كالن و خرد است. لذا با استفاده 
و استناد از اكتشافات آن ها مى توان به كشف قواعد و قوانينى 
اكرم  رسول  معجزه  كريم(  )قرآن  پرداخت.  موفقيت  براى 
و  معرفتى  دينى،  اطالعات  اصلى  و  مهم  ازمنابع  يكى  )ص( 
انسان ها  و  اقوام  از  بعضى  سرگذشت  و  زندگى  تاريخ  حتى 
در دوره هاى مختلف است و با ذكر عاقبت آن ها راه و روش 
عاقبت  و  است  نموده  ارائه  انسان  موفقيت  براى  را  درستى 
)همچنين  است.  شده  بيان  روشنى  به  راهى  هر  مقصد  و 
كتاب هايى كه در زمينه موفقيت نوشته شده اند و يا علومى 
كه در حال حاضر در اختيار ما هست و مى توانيم در موفقيت 
محسوب  تحقيق  منابع  جزء  جوييم،  بهره  آن ها  از  شناسى 
جا  به  حال  و  گذشته  از  كه  سخنرانى هايى  البته  مى شوند. 

7. Microsuccessology 13
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دانست، حتى ضرب  دسته  اين  جزء  مى توان  را  است  مانده 
المثل ها و اشعار نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرند( اين 
روش را مى توان روش مشاهده غير مستقيم نيز ناميد. قابل 
ذكر است كه )روش كتابخانه اى( يک روش مهم و اساسى در 

موفقيت شناسى است. 

ب- روش های توصيفی ) ميدانی(: 
از منابع موفقيت شناسى  )تحقيقات ميدانى(  يكى ديگر 
است كه از وسيله هاى مختلف مانند مصاحبه، پرسش نامه و. 
. استفاده مى شود و با بيانى كمى و كيفى، مى توان موفقيت 
مى توان  را  روش  اين  نمود.  گيرى  ونتيجه  تشريح  را  انسان 
روش مشاهده مستقيم ناميد. همچنين محقق بايد از منابع 
سخنرانى ها،  )سمينارها،  ببرد  بهره  نيز  آموزشى  و  خبرى 
اخبار، كالس هاى آموزشى و. . . ( و نسبت به محيط اطراف 
در  محقق  تفكر  و  تجربه  معموال  باشد.  هوشيار  كامال  خود 

نتيجه گيرى هاى او موثر است. 
نکته۱: در هر تحقيقى بايد مسئله مورد تحقيق را كامال 
مشخص نمود و بايد حدودى براى آن معلوم كرد. همچنين 
مسئله  اگر  شود.  استفاده  كامل  و  دقيق  تعاريف  از  بايد 
مشخص نباشد و تعريف دقيقى بيان نشود، محقق نمى تواند 
از عهده حل آن برآيد. مثال اگر بخواهيم  بگوييم »آيا گروه 
در جشنواره موفقيت كسب كرد؟ » اين مسئله روشن و واضح 
نيست. زيرا مشخص نشده چه گروهى ؛علمى يا گروه ورزشى  
و. . . يا چه جشنواره اى؟! حال اگر بخواهيم مسئله ما قابل 
حل باشد بايد آن را به اين صورت درآوريم : »آيا  گروه علمى 
دانشگاه شهيد بهشتى در سال ١٣9١ در جشنواره خوارزمى 

موفقيت كسب كرد؟«  
نکته۲: محقق بايد در نظر داشته باشد، مفاهيمى كه بر اثر 
تحقيق در مى يابد، با دقت هر چه تمام تر بيان كند. زيرا اگر 
چنين نكند، ديگران درست به مفاهيم او پى نخواهند برد و 
در نتيجه آن، بسط8 علم ميسر نخواهد بود. لزوم بيان دقيق 
سبب شده است كه در هر علمى اصطالحات و عالئم معلومى 
لذا در موفقيت  آيد.  به وجود  به كار رود و زبان مخصوصى 
شناسى نيز بايد اين امر در نظر گرفته شود. بنابراين يكى از 

لوازم تحقيق استعمال كلمات دقيق است. 

نکته۳: چون واقعيت ها هيچ گاه از يكديگر مستقل و جدا 
8. بسط: گسترش، وسعت

علت  روابط  شناخت  مستلزم  واقعيتى  هر  شناخت  نيستند، 
و معلول است. لذا  در نظر داشتن )قانون عليت( در نتيجه 

گيرى ها بسيار موثر است. 

افتاده است  اتفاق  علوم مختلف چنين  بارها در  نکته۴: 
كه چند محقق با روش علمى يگانه اى به موضوع يگانه اى 
نگريسته اند ولى به سبب تفاوت مالک هاى خود، به نتايج 
متفاوتى رسيده اند. به طور مثال ممكن است كه پژوهش 
دو محقق درباره انسانى كه به موفقيت مالى رسيده به دو 
تعريف متفاوت منجر شود: يكى اعالم دارد دليل موفقيت 
فرد مورد تحقيق اعتقادات دينى و ريزبينى آن  بوده و يكى 
ديگر پشتوانه مالى و سعى و تالش بيش از حد او را اعالم 

دارد. 

نکته۵: كال محققان براى شناخت يک موضوع، نمى توانند 
همه مصداق هاى آن را مطالعه كنند. از اين رو تنها برخى از 
مصداق ها را به عنوان نمونه برمى گزينند و به مطالعه آن ها 
جزئى  از  )استقرا:  مى نمايند  گيرى  نتيجه  و  مى كنند  اكتفا 
به كلى پى بردن(. به عنوان مثال براى دانستن نظر جوانان 
يک شهر نسبت به موفقيت مالى، مى توان به جاى رجوع به 
تک تک جوانان شهر، فقط به  تعدادى از آنان مراجعه نمود. 
بى گمان محقق بايد از مصداق هاى موضوع مورد نظر خود 
مصداق ها  تنوعات  او  نمونه هاى  كه  كند  گيرى  نمونه  چنان 
درباره  را  شهر  يک  جوانان  نظر  كه  محققى  دربرگيرند.  را 
جوانان  تنها  كه  بكوشد  بايد  است،  خواستار  مالى  موفقيت 
وابسته به طبقه اجتماعى يا دسته سنى معينى را برنگزيند، 
انواع خانواده ها، صنف ها، طبقه ها و  از همه  نمونه هايى  بلكه 

دسته هاى سنى انتخاب كند. 
مورد  موفقيت شناسى  در  بايد  كه حتما  مهمى  عامل  دو 

مطالعه و پژوهش قرار گيرد:
عوامل درونى موثر در موفقيت انسان. 

عوامل بيرونى موثر در موفقيت انسان است كه در كتاب 
موفقيت شناسى به طور تفصيلى توضيح داده شده است9. 

ادامه دارد. . .   

9.  قابل ذكر است كتاب زمينه جامعه شناسى آگ برن و نيم كف، اقتباس دكتر 
اميرحسين آريان پور، نشر گستره كه در خصوص جامعه شناسى است، در تعاريف 
و تقسيم بندى هاى فوق الذكر براى مولف بسيار الهام بخش و مورد استفاده بوده 

است. 
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جنگ بود و من. . . 
جنگ بود و ما. . . 

جنگ بود و حسرت، حسرت هشت ساله 
نگاه و صداى پدر

جنگ بود و استقامت، استقامت مادر كه 
پدرى را نيز نقش آفرينى ميكرد. 

بغض هاى  و  بود  دلتنگى  بود،  جنگ 
كودكى

پدر كه مى رفت تاب و تحمل نيز مى رفت. 
انگار آرامش را هم با خودش مى برد و من 
باز هم همچون سايه اى سرگردان در دل 

كوير 
چقدر عذاب آور بود روزهاى دلشوره گى 
معصومانه  چه  و  انتظار  تلخ  شب هاى  و 
گذشتيم و گذشت تا رسيد به "گنجشک 

الال و سنجاب الال". 
جنگ بود و موشک بود و خوان خون 

صداى آژير كه مى آمد يک دل كه نه، 
چند دل و شايد صدها دل را مى لرزاند

"شنوندگان عزيز؛ توجه فرماييد، توجه 
فرماييد، عالمتى كه هم اكنون مى شنويد، 
اعالم خطر يا وضعيت قرمز است و معنى و 
مفهوم آن اين است كه حمله هوايى انجام 
به  و  ترک  را  كار خود  خواهد شد. محل 

پناهگاه برويد. " 
جنگ بود و اسارت در چنگال دشمن كه 

نه، در چنگال دشمنان
جنگ بود و بحرانى كه سال ها بر تاريخ 

ايران سايه انداخت. 
جنگ بود، آوارگى بود و قحطى و بيمارى

هشت سال جنگ با تمام مشكالتى كه 
داشت، تجربه اى گران بها از بحران و نحوه 
مديريت آن بود. ايمان و اعتقاد به هدف، 
حضور مديران متخصص و متعهد، شجاعت 
و  بزرگوارى  فرماندهان،  و  رزمندگان 
جوانمردى در اوج قدرت، برادرى و همدلى، 
از همه مهم تر بى اعتنايى و  شوق دفاع و 
پشت پا زدن به دنيا، همه و همه جنگ 
هشت ساله را به تجربه اى ارزنده در زمينه 

مديريت بحران تبديل كرد. 
اما چه سود از اين همه حسرت، استقامت 

و جوانمردى!؟
تخصص،  صداقت،  زمان  گذشت  با 
را  خود  جاى  ساالرى  شايسته  و  تعهد 
و  تملق  زشت  فرهنگ  جناح گرايى،  به 

چاپلوسى داد و مديريت بحران به بحران 
مديريت تبديل گرديد. 

منزلت  به  دستيابى  مسير  كم كم 
اجتماعى محدود و فرهنگ چه َسري، چه 
ُدمي، عجب پايي! در حكايت منظوم روباه 
و كالغ، جاى بزرگوارى، جوانمردى و عزت 
نفس را گرفت. مسيرى كوتاه و بدون هزينه 
براى رسيدن به جايگاهى كه نه شايستگى 

مى خواهد و نه تالش و كوشش. 
و چه بسيار است نمونه ها و مثال هاى 
بحرانى در مديريت بحران و مردمى كه به 
تكرار جان مى سپارند و چه آشناست واژه 
تسليت براى ملتى كه آن را سالى چند بار 

به هم مى گويند. 

بحران مدیریت 

در مدیریت بحران

دلنوشته

دكتر پدرام رفيعى
مدرس دانشگاه
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لطفا خودتان را معرفی بفرماييد؟  
سردبير  فارس،  خبرگزارى  خبرنگار  هستم.  شيرازى  كامران 

سابق هفته نامه آرمان جوان

و  اخبار  پيام،  فارس  خبرگزاری  طريق  از  بخواهد  فردی  اگر 
يادداشت خود را منتشر نمايد چگونه می تواند اقدام نمايد؟ و 

مالک منتشر شدن مطالب مردم چيست؟
 خبرگزارى فارس مانند رسانه هاى ديگر اولين موضوعى را كه 
براى انتشار يادداشت هاى دريافتى مدنظر قرار مى دهد كيفيت و 
نحوه نگارش يادداشت است و اين كه اين يادداشت به موضوعى 
پرداخته باشد كه از اهميت بااليى برخوردار باشد، براى انتشار 
يک يادداشت در خبرگزارى به موارد زيادى توجه مى شود ولى 
نوع نگارش، نحوه پرداختن به موضوع و اهميت موضوع از مسائل 

مهمى است كه بيشتر به آن توجه مى شود. 

تاثير جشنواره خبر خوب که در خبرگزاری  درباره اهداف و 
فارس برگزار شد، توضيح می دهيد؟ 

با توجه به اين كه اين روزها بيشتر اخبارى كه مردم با آن 
برخورد مى كنند اخبار تلخ و ناراحت كننده اى است و همين 
تاثير  جامعه  افراد  روحيات  در  مى تواند  زمان  مرور  به  موضوع 
بگذارد آنچنان كه تا امروز هم آثار آن را مشاهده مى كنيم. خبر 
خوب براى اين ايجاد شده تا در كنار صدها خبر تلخى كه توليد 
مى شود، اخبار خوب هم قرار بگيرد. البته هر خبرى مى تواند خوب 
باشد و حتى از يک حادثه تلخ هم مى شود يک خبر خوب توليد 
كرد. در كل دوستانى كه در خبرگزارى تالش كردند جشنواره 
خبر خوب را ايجاد كنند به نوعى سعى دارند مسئوالن را براى 
توليد اخبار خوب با خود همراه كنند. اينگونه مردم روزانه فقط با 

اخبار بد و نااميد كننده مواجه نمى شوند. 

انقالب  رسانه های ضد  کاری  مغالطه  و  نرم  به جنگ  توجه  با 
وظيفه رسانه ها برای باال بردن سطح آگاهی جامعه چيست؟ 

ان  به  درست  كه  است  چيزى  همان  موضوع  اين  متاسفانه 
دقتى  بى  با  آنچنان  ما  رسانه هاى  برخى  گاهى  نشده،  پرداخته 
به اين موضوع وارد شده اند كه تاثير عكس داده است. رسانه ها 
بايد در اين رابطه با ظرافت خاصى عمل كنند، بايد با روحيات 
مخاطب آشنا باشند و طورى عمل نكنند كه مخاطب به جاى 
رسانه  است  بهتر  رابطه  اين  در  بزند.  پس  را  آن  موضوع  درک 
توليد  تدافعى خودشان  قرار گرفتن در حالت  و  تقابل  به جاى 
كننده باشند و در واقع منتظر نباشند تا در مقابل اقدامات و اخبار 

رسانه هاى معاند واكنش نشان دهند. 

چرا در خبرگزاری ها برای پاسخ  به اخبار و تحليل های کذب 
يک  می شود  منتشر  انقالب  رسانه های ضد  و  کانال ها  در  که 
گزينه به عنوان مقابله با جنگ نرم اضافه نمی شود تا قبل از 
آن که دير شود بالفاصله تحليل درست برای مردم ارائه شود؟ 
شايد تا كنون به اين موضوع فكر نشده است. ولى اين اقدام 
حساسيت هاى خاص خودش را هم دارد. به نظر مى رسد رسانه ها 
اين  به  دادن  پاسخ  حال  در  ديگرى  روش هاى  به  اكنون  هم 

تحليل ها هستند. 

برای اين که يک خبرنگار موفق باشد چه نکاتی را بايد مد نظر 
داشته باشد؟ 

يک خبرنگار موفق ابتدا بايد با  حوزه اى كه فعاليت مى كند 
آشنايى كامل داشته باشد. يک خبرنگار خوب قبل از هر چيزى 
اخبار  نگارش  در  و  باشد  كارشناس  خود  خبرى  حوزه  در  بايد 
مسائل حرفه اى و فنى را رعابت كند. بايد در سوژه يابى قوى باشد 

و ارتباط خوبى با افراد و فضاى حوزه خبرى خود داشته باشد

گفتگو با 

جناب آقای کامران شیرازی

جنگ نرم و رسانه ها
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به  امر  برابر  راه خدا،  در  و جهاد  نيكو  كارهاى  تمام  و   .  .  .«
معروف و نهى از منكر، چونان قطره اى بر درياى مواج و پهناور 
است. . «١. اين سخن از موالى متقيان حضرت على )ع( جايگاه 
واقعِى عملى فراموش شده در ميان ما را نشان مى دهد. »امر به 
معروف« و »نهى از منكر« دو فرع از فروعات دين اسالمند كه در 

واقع حافظ و نگاهبان ارزش ها و فرهنگ عمومى هستند. 
در اين يادداشت قصدم بررسى امر به معروف و نهى از منكر از 
يک ديدگاه جامعه شناسانه است. حرف هاى زيادى در رابطه با امر 
به معروف و نهى از منكر زده شده كه به نظر كافى نيست. كه اگر 
به اندازه كافى دقيق، عميق و زياد بود، امروز با چنين وضعى در 
جامعه اسالمى دچار نبوديم. وضعيت حجاب، فساد ادارى، روابط 
اجتماعى ميان افراد، روابط ميان اعضاى يک خانواده، روابط ميان 
شهروندان و مسئولين. . . . ؛ خب اينها خيلى زيبنده جامعه اسالمى 
نيستند. اما درمانش چيست؟ خيلى ها از ميان ما، هرگاه مشكلى 
نگاه  چپ چپ  دولت مردان  و  مسئولين  به  ابتدا  مى آيد،  پيش 
مى كنيم. آنها را مقصر مى دانيم. البته نمى خواهم دامن مسئولين 
را پاک كنم. اما واقعيت آن است كه مسئوالن نيز انسان هستند؛ 
مثل من و شما. شايد بتوان مدعى شد كه مهم ترين فرق  ميان ما و 
مسئولين، »داشتن و نداشتن قدرت« است. آنها قدرت دارند، و ما 
نداريم. اگر رفتار و كردار آنها مشكلى دارد، شايد علتش اين است 
كه قدرت دارند و قدرت مى تواند آدمى را فاسد كند. از كجا معلوم 
كه اگر من يا شما به قدرت رسيديم بدتر از آنها نشويم؟ اما قطعا 
اين مشكل هم مانند هر مشكل ديگرى درمان دارد. درمانش از 
منظر اسالم دو فريضه واجب دينى است: »امر به معروف« و »نهى 
از منكر«. دو فريضه اى كه اگر توسط ما اجرا شود، قطعا بسيارى 
از اتفاقات بد، تباهى ها و سيه روزى هايى كه امروز امت اسالمى 
به آنها دچار شده رخ نمى دادند. يكى از اشتباهات مهلک ما اين 

١.  نهج البالغه، دشتى، حكمت ٣7٤

است كه اگر هم گاهى امر به معروف يا نهى از منكر مى كنيم، آن 
را در سطح افراد جامعه محدود مى نماييم. در حالى كه اگر قبول 
داشته باشيم كه مردمان بر دين حكما، علما خويش هستن، بايد 
اين را هم بپذيريم كه اصالح جامعه جز از راه اصالح حكما و علما 
ميسر نخواهد شد. پس طبيعى است كه آنها اولين نشانه هاى اين 
دو فريضه باشند. اگر مسئولى يا عالمى در مسير خود حركت 
اشتباهى انجام داد، حتما جامعه به فساد كشيده خواهد شد. به 
همين دليل است كه بايد چنين افرادى بسيار بيشتر زير تيغ امر 
به معروف و نهى از منكر باشند. كوچک ترين خطايى از آنان بايد 
در كمترين زمان ممكن اصالح شود. آنها معصوم نيستند و خطر 
اشتباه و انحراف هر غير معصومى را تهديد مى كند. »اذا لم يأمروا 
بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر، لم يتبعوا االخيار من اهل بيتى: 
هر گاه مردم امر به معروف و نهى از منكر نكنند، در آن هنگام 
است كه از نيكان و برگزيدگان اهل  بيت من پيروى نمى شود«. 
بزرگ ترين خطر و ضررى كه در اثر ترک امر به معروف و نهى از 
منكر متوجه جامعه اسالمى مى شود، اين است كه مسلمانان از 
نيكان اهل  بيت تبعيت و پيروى نمى كنند و در عوض تابع نا اهالن 
اين  آثار سوء ترک  از  يكى  بنابراين،  فاسدان خواهند گرديد.  و 
فريضه، گمراهى و ضاللت است كه گرفتار جامعه مى شود؛ چرا كه 
دنباله رو هاديان و راهنمايان معصوم و امين نگرديده و زمام امور 
خود را به دست افراد ناباب خواهند داد«2. البته گاهى ترک اين 
دو واجب، باعث مى شود كه »بدها« حاكم شوند؛ و گاهى باعث 
مى شود كه خوب ها، بد شوند. اما در هر دو صورت نتيجه يكسان 

است كه جامعه دينى رنگ موفقيت را نخواهد ديد. 
ضمن اينكه ترک اين دو فريضه دينى باعث مى شود تا فرآيند 
قبح زدايى از گناهان كه عامل بى بركت شدن زندگى است آغاز 
مى كنيم،  مى شود، سكوت  ديده  گناه  كه  مرتبه اى  اولين  شود. 

2. منصورى، ١٣80

»امر به معروف و نهی از منکر« 
ضامن موفقیت جامعه اسالمی

على حسنى
كارشناسى ارشد مديريت 

سازمان هاى دولتى
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سكوت مى كنيم و باز هم سكوت مى كنيم. گناه تكرار مى شود 
و ما همچنان سكوت مى كنيم تا اينكه گناه علنى مى شود و در 
ادامه حتى ديگر »گناه« محسوب نمى شود، و ما به جايى خواهيم 
رسيد كه ديگر گناه نكردن در انظار عمومى زشت و ناپسند تلقى 
مى شود. در جامعه اى كه گناه علنى شود و حتى بدتر از آن »امر 
به منكر و نهى از معروف« صورت گيرد، يعنى اينكه ساختارهاى 
يابند  به گونه اى تشكل  باالخص جو روانى اجتماع  اجتماعى و 
كه گناه نكردن ناپسند باشد و گناه كردن موجب افزايش احترام 
شود؛ اين جامعه محكوم به سقوط و نابودى است. اين جامعه، يک 

جامعه موفق نخواهد بود. 
اما چه بايد كرد؟ اجازه بدهيد به قرآن كريم رجوع كنيم و 
درمان درد جامعه مبتال به گناهان مختلف و حاكمان نااليق را از 

اين كتاب زندگى طلب كنيم. 
خداوند در آيه  اى نورانى بيان مى كند: »َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقرى  آَمُنوا 
ماءِ َو الْْرض . . «٣؛ و اگر اهل  َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْيِهْم بََركاٍت ِمَن السَّ
شهرها و آباديها، ايمان مى آوردند و تقوا پيشه مى كردند، بركات 
آسمان و زمين را بر آنها مى گشوديم . خداوند در اين سوره ايمان 
و نيز رعايت تقوا را شرط نزول بركات آسمانى و زمينى مى دانند. 
انجام واجبات و ترک محرمات.  تقوا يعنى ترک معاصى؛ يعنى 
جالب است كه امر به معروف و نهى از منكر هم زمانى واجب 
است كه يک واجبى ترک شود يا حرامى انجام شود. پس در واقع 
شرط باز شدن درب هاى آسمان و زمين و نزول بركات آنها اين 
است كه ساختارهاى رعايت تقوا در آن جامعه فعال باشند. اين 
ساختارها هم چيزى جز عمل به دو فريضه واجب دينى نيستند: 

امر به معروف و نهى از منكر. 
خداوند در آيه اى ديگر٤ به نكته اى اشاره مى كنند كه مى توانم 
مدعى شوم اين يادداشت از آن الهام گرفته شده است. در واقع 
اگر كل اين يادداشت باعث شود تا هر مرد و زن مسلمانى فقط به 
مدت ده ثانيه روى اين آيه تمركز كند، به هدف خود رسيده است. 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن  اين آيه را با هم بخوانيم: »ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ
ِ. . . «؛ شما بهترين امتى  بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاهللَّ
بوديد كه به سود انسانها آفريده شده اند؛ )چه اينكه( امر به معروف و 
نهى از منكر مى كنيد و به خدا ايمان داريد. نكته جالب توجه اين كه 
در اين آيه مسلمانان به عنوان بهترين »امتى« معرفى شده كه براى 
خدمت به جامعه انسانى بسيج گرديده است، و دليل بهترين امت 
بودن آنها اين ذكر شده كه »امر به معروف و نهى از منكر مى كنند 

٣. اعراف/97
٤. آل عمران/١١0

و ايمان بخدا دارند« و اين خود مى رساند كه اصالح جامعه بشرى 
بدون ايمان و دعوت بحق و مبارزه با فساد ممكن نيست، و ضمنا از 
آن استفاده مى شود كه اين دو وظيفه بزرگ با وسعتى كه در اسالم 

دارد در آئين هاى پيشين نبوده است٥.  
َ ال  و در نهايت خداوند در بيانى ديگر، مى فرمايد: ». . . إِنَّ اهللَّ
يَُغيُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا ما بِأَنُْفِسِهم . . . «6؛ »خداوند سرنوشت 
هيچ قوم و ملتى را تغيير نمى دهد مگر اينكه آنها تغييراتى در خود 
ايجاد كنند. اين آيه  كه در دو مورد از قرآن با تفاوت مختصرى 
قانونى  مى كند،  بيان  را  عمومى  و  كلى  قانون  يک  است،  آمده 
سرنوشت ساز و حركت آفرين و هشدار دهنده! اين قانون كه يكى 
از پايه هاى اساسى جهان بينى و جامعه شناسى در اسالم است، به 
ما مى گويد مقدرات شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود 
شما است، و هر گونه تغيير و دگرگونى در خوشبختى و بدبختى 
اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مى كند، شانس و طالع 
و اقبال و تصادف و تاثير اوضاع فلكى و مانن اينها هيچ كدام پايه 
ندارد، آنچه اساس و پايه است اين است كه ملتى خود بخواهد 
سربلند و سرفراز و پيروز و پيشرو باشد، و يا به عكس خودش تن 
به ذلت و زبونى و شكست در دهد، حتى لطف خداوند، يا مجازات 
او، بى مقدمه، دامان هيچ ملتى را نخواهد گرفت، بلكه اين اراده 
و خواست ملت ها، و تغييرات درونى آنهاست كه آنها را مستحق 
لطف يا مستوجب عذاب خدا مى سازد. به تعبير ديگر: اين اصل 
قرآنى كه يكى از مهم ترين برنامه هاى اجتماعى اسالم را بيان 
مى كند به ما مى گويد هر گونه تغييرات برونى متكى به تغييرات 
درونى ملت ها و اقوام است، و هر گونه پيروزى و شكستى كه به 

قومى رسيد از همين جا سرچشمه مى گيرد«7. 
 از سه آيه نورانى فوق اين نتيجه را مى توان گرفت كه اوال 
ثانيا  است؛  آن  مردمان  به دست  اجتماعى  و  قوم  سرنوشت هر 
او  آيات  و  به خداوند  بايد  زمينى  و  آسمانى  بركات  نزول  براى 
ايمان داشت و تقوا را رعايت كرد، يعنى از گناه دورى كرد. دورى 
از گناه هم يعنى انجام واجبات و دورى از محرمات. براى رعايت 
تقوا هم نيازمند انجام دو فريضه دينى به نام امر به معروف و نهى 
از منكر هستيم. به عبارت ديگر اگر امتى ايمان داشته باشد و 
اين دو فريضه را انجام دهد، قطعا مستحق دريافت بركات الهى 
مسير  در  حتما  جامعه اى  چنين  اين  است.  غيبى  امدادهاى  و 

موفقيت قدم برخواهد داشت. 

٥.   تفس�ي نمونه، ج 3، ص: 48
6. رعد/١١

7. تفس�ي نمونه، ج 10، ص: 145
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نوجوانان و جوانان هدف اصلی دشمن 
در جنگ های غير نظامی

امروز ما با نظام هاى سلطه گر جهان درگير جنگ هاى فرهنگى 
و اقتصادى هستيم كه هدف آن تخريب ذهن مردم و مخصوصا 
اسالمى دل سرد  انقالب  و  نظام  از  تا  است  و جوانان  نوجوانان 
بشوند. در واقع آنها مى خواهند از درون، ايران را تخريب كنند 
تا از اين طريق بتوانند به اهداف اصلى خود كه سلطه بر منطقه 

خاورميانه و جلوگيرى از رشد تفكر اسالمى هست دست يابند. 
 حال اگر از اين موضوع غافل بشويم و فقط با نگاه داخلى به 
مسائل نوجوانان و جوانان بپردازيم قطعا با مشكل مواجه خواهيم 
شد. از اين رو نبايد با برخورد عجوالنه و اشتباه جوان ها را از دين و 
انقالب دور كنيم! خيلي از جوان ها هستند كه به اصطالح، امروزي 
هستند. . . ولي خداوند، پيغمبر و دين را قبول دارند. پس نبايد به 
خاطر ظاهر و بعضاً به دليل انجام ندادن برخي اعمال يا بالعكس 
انجام دادن بعضي اعمال آنها را بي دين و بي غيرت بخوانيم. نبايد 
توقع داشته باشيم كه همه جوان ها در بدو ورود به جامعه بتوانند 

شرايط  يک  در  همه  مگر  كنند!  خود  راه  پيشه  را  الهي  تقواي 
مساوي رشد كرده اند؟

آيا افرادي كه در خانواده مذهبي، نيمه مذهبي يا غير مذهبي 
بزرگ شده اند يكسان هستند؟

 آيا مي شود از هر سه دسته يک توقع را داشت؟
 آيا واقعا روش هاي آموزشي و پرورشي در مدارس و دانشگاه 

و... كامل بوده و هيچ ايرادي نداشته است؟! 
اين طور  با رفتارها و برخوردهاي غلط، جوان هايي كه  نبايد 
هستند و يا شبهه هايي نسبت به برخي مسائل دارند و )لب مرز( 
هستند را مورد بي مهري قرار داد. كدام يكي از اين افراد )دلسوز 

افراطي( در طول زندگي خود كار و رفتار اشتباه نداشته اند؟! 
اسالم آمد كه مهر و محبت، انسانيت و راه روش درست زندگي 

را تذكر بدهد. 
اسالم آمد كه بگويد نه افراط، نه تفريط بلكه اعتدال راه درست 
زندگي است. خداوند در قرآن توبه را سفارش كرده است، بعد ما 
كه بنده خداوند هستيم چرا برخى رفتارهاى  غيرمجرمانه را حكم 

نويسنده: محمدعلی نژاديان

مقام معظم رهبری: "خودتان را مجهز كنيد، مسلح به سالح معرفت و استدالل كنيد، بعد به اين كانون هاى 
فرهنگى - هنرى برويد و پذيراى جوان ها باشيد. با روى خوش هم پذيرا باشيد؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: »و سّنة 
من نبّيه«، كه ظاهراً عبارت است از »مداراة الّناس«؛ مدارا كنيد. ممكن است ظاهر زننده اى داشته باشد؛ داشته 
باشد. بعضى از همين هايى كه در استقباِل امروز بودند و شما - هم جناب آقاى مهمان نواز، هم بقيه ى آقايان - االن 
در اين تريبون از آن ها تعريف كرديد، خانم هائى بودند كه در عرف معمولى به آنها مى گويند »خانم بدحجاب«؛ 
اشک هم از چشمش دارد مى ريزد. حاال چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق  
به اين جبهه است؛ جان، دلباخته ى به اين اهداف و آرمانهاست. او يک نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او 
ظاهر است، نقص هاى اين حقير باطن است؛ نمى بينند. »گفتا شيخا هر آنچه گوئى هستم / آيا تو چنان كه مينمائى 
هستى؟«.   ما هم يک نقص داريم، او هم يک نقص دارد. با اين نگاه و با اين روحيه برخورد كنيد. البته انسان نهى 

از منكر هم مى كند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت. بنابراين با قشر دانشجو ارتباط پيدا كنيد"١. 

 برخوردهای افراطى و نگاه انحصارطلبى، 
خالف دین و اصول انقالب است!

١.  بيانات در ديدار علما و روحانيون خراسان شمالى ١9/07/١٣9١ 13
97

ار 
 به

/ 1
ره 

شما
 / 

سی
شنا

ت 
قی

وف
ه م

نام
صل

ف

56



غيربخشش برايش صادر مى كنيم!
چرا نمى خواهيم درک كنيم مالک حال افراد است!؟ 

راه درست اين است كه در درجه اول )علت( بعضي رفتارها را 
جستجو و كشف كنيم! و اگر در سياست ها و روش هاي آموزشي 
و پرورشي ضعفي هست بدون تعصب افراطي آن را برطرف كنيم. 
اگر عده اي خيلي دلشان مي سوزد، اين افراد را با )محبت( آگاه 
كنند و باعث جذب آن ها شوند، نه اين كه نسبت به دين و انقالب 

به صورت انحصاري نگاه كنند و آن ها را طرد كنند. 
نبايد جواني را كه اگاهي كافي نسبت به برخي مسائل ندارد 
به چشم مجرم نگاه كرد، بعضي اوقات كم اطالعي هست، بعضي 
اوقات ممكن است بيماري باشد و البته ممكن است مجرم باشد!

سردار قاسم سليمانی: "اين که در جامعه مدام بگوييم او 
بی حجاب و اين باحجاب است يا اصالح طلب و اصولگراست، 
خب چه چيزی را می خواهيد حفظ کنيد؟ جامعه ما خانواده 
ما هست! اين ها مردم ما هستند، بچه های ما هستند! بايد 
راه افتاد رفت در بين مردم و جذب کرد، اين درست است! 
آيا همه بچه های شما متدين اند؟ آيا همه مثل هم هستند؟ 
نه. اما پدر، همه اينها را جذب می کند و جامعه هم خانواده 

شماست۱". 

1. اجالس روز جهانی مساجد، 1396/05/29 و صفحه اینستاگرام رسدار قاسم 

سلیامنی

 در نتيجه برخوردهاى افراطى و نگاه انحصارطلبى، خالف دين 
و اصول انقالب است و در دراز مدت نتيجه منفي را نصيب دين 
و انقالب خواهند كرد و اين همان چيزى است كه دشمنان ايران 
مى خواهند. در نهايت بايد توجه داشته باشيم اگر جذب نكنيم 
به  نشود مردم  داده  به مردم  اگر غذاى سالم  جذب مى كنند، 
ناسالم خواهند رفت! اگر نسل نوجوان و جوان ما  دنبال غذاى 
تغذيه روحى و فكرى مناسب و به موقع نشوند قطعا از جاهاى 
ديگر تغذيه خواهند شد! كه خود اين موضوع آسيب هاى فردى و 
اجتماعى بسيارى را در بر دارد. به قول پرفسور حسين باهر:»جوان 

اگر مولد نباشد مخرب خواهد شد«. 
و  قوانين  و  است  داده  اختيار  قدرت  انسان  به  خداوند  البته 
مقررات شرعى و حكومتى نيز از همين جهت وضع شده است 
ولى بهتر است بعد از وقوع جرائم و قبل از اجراى سريع احكام 
گيرد  اى صورت  ريشه  و  علمى  شناسى  آسيب  موارد  همه  در 
تا  نباشند  به فكر پاک كردن صورت مسئله  و مسئوالن سريعا 

بتوانيم جامعه خود را به درستى اصالح نماييم!

http://www. farsnews. com/13960529001235
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از  تهران  کتاب  بين المللی  نمايشگاه  يکمين  و  سی 
مصالی  محل  در  جاری  سال  ماه  ارديبهشت   ۲۲ تا   ۱۲

امام خمينی)ره( برگزار خواهد شد
تهران  بين المللى كتاب  نمايشگاه  سخنگوى سى و يكمين 
جلسه  ششمين  در  رويداد  اين  پوستر  و  شعار  انتخاب  از 

شوراى سياست گذارى خبر داد. 
يكمين  و  سى  رسانه اى  و  خبرى  ستاد  گزارش   به 
شوراى  جلسه  ششمين  تهران،  كتاب  بين المللى  نمايشگاه 
كتاب  بين المللى  نمايشگاه  يكمين  و  سى  سياست گذارى 
اعضاى  و  نمايشگاه  رئيس  جوادى؛  محسن  رياست  با  تهران 
شورا روز چهارشنبه )22 فروردين ماه( در وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى برگزار شد. 
نمايشگاه  يكمين  و  سى  سخنگوى  اميرزاده،    همايون 
كتاب تهران با اشاره به مصوبات اين جلسه گفت: با توجه به 
انتخاب شعار،  در  براى مشاركت مردم  فراخوان منتشر شده 
تعداد ٣0 شعار منتخب در جلسه مطرح شد و سرانجام پس 
از بحث و تبادل نظر شعار »نه به كتاب نخواندن« به عنوان 

شعار اين دوره از نمايشگاه انتخاب شد. 
در  منتخب  پوسترهاى  از  تعدادى  همچنين  افزود:    وى 
انتخاب  نيز  جلسه نمايش داده شد و پوستر نمايشگاه كتاب 
شد و مقرر شد پس از اعمال تغييرات نهايى رونمايى شود.  

نمايشگاه  در  اجرايى  روند  به  اشاره  با  همچنين   اميرزاده 
كتاب گفت: در اين جلسه گزارشى از روند اجرايى نمايشگاه 
مقام  قائم  توسط  خمينى)ره(  امام  مصالى  سازى  آماده  و 

ارايه شد.  نمايشگاه 
تهران  بين المللى كتاب  نمايشگاه  سخنگوى سى و يكمين 
با  گفت:  و  داد  خبر  كتاب  نمايشگاه  بورسيه  روند  ادامه  از 
سال  روال  به  نمايشگاه  بورسيه  شد  مقرر  شورا  اعضاى  نظر 
گذشته با دعوت از نويسندگان، مترجمان و آژانس هاى ادبى 

به فعاليت خود ادامه دهد. 
نمايشگاه  سياست گذارى  شوراى  جلسه  ششمين   در 
آقايان  برگزار شد  با رياست محسن جوادى  كتاب تهران كه 
عموزاده  فريدون  اشعرى،  على اكبر  بهشتى،  محمد  سيد 
سلگى،  محمد  حمزه زاده،  محمد  اميرخانى،  رضا  خليلى، 

 نه به کتاب نخواندن؛ 
شعار سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران
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اسماعيلى راد،  مهدى  شهرام نيا،  اميرمسعود  دهقانى،  يحيى 
محمدجواد مرادى نيا و همايون اميرزاده حضور داشتند.  

نمايشگاه کتاب  دستورالعمل پرداخت بن کتاب در 
اعالم شد

دستورالعمل  ابالغ  از  تهران  كتاب  نمايشگاه  سخنگوى 
يارانه بن خريد كتاب در سى و يكمين نمايشگاه بين المللى 

كتاب تهران خبر داد. 
به گزارش ستاد خبرى سى و يكمين نمايشگاه بين المللى 
يكمين  و  سى  سخنگوى  اميرزاده؛  همايون  تهران،  كتاب 
مشاركت  نحوه  درباره  تهران  كتاب  بين المللى  نمايشگاه 
بن  دريافت  براى  موسسات  و  نهادها  طالب،  و  دانشجويان 

تهران گفت: بن خريد  نمايشگاه كتاب  از  اين دوره  كتاب در 
كتاب در راستاى تحقق سياست هاى حمايتى وزارت فرهنگ 
و  كشور  علمى  جامعه  به  كمک  منظور  به  اسالمى  ارشاد  و 
همچنين ترويج كتاب و كتابخوانى در جامعه هر ساله در ايام 
مى گيرد.  قرار  مخاطبان  دسترس  در  تهران  كتاب   نمايشگاه 
و  دانشجويان  براى  نمايشگاه  از  دوره  اين  در  افزود:  وى 
نظر  در  كتاب  خريد  بن  ريال  ميليون  يک  مبلغ  طالب 
سوى  از  آن  درصد   60 ميزان  اين  از  كه  است  شده  گرفته 
فرهنگى  امور  معاونت  توسط  آن  درصد   ٤0 و  دانشجو 
شد.  خواهد  پرداخت  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ   وزارت 
و  دانشگاه ها  علمى  هيات  اعضاى  و  اساتيد  براى  افزود:  وى 
خريد  بن  ريال  هزار  پانصد  و  ميليون  دو  مبلغ  نيز  حوزه   ها 
معاونت  توسط  آن  درصد   ٣0 كه  شده  گرفته  نظر  در  كتاب 
 امور فرهنگى و 70 درصد آن توسط اساتيد تامين خواهد شد. 

گفت:  قلم  اهالى  كتاب  خريد  بن   به  اشاره  با  اميرزاده 
و  ميليون  دو  قلم  اهالى  از  يک  هر  كتاب  خريد  بن 
درصدى   ١00 مشاركت  با  كه  است  ريال  هزار  پانصد 
شد.  خواهد  پرداخت  قلم  اهالى  به  فرهنگى  امور   معاونت 
ميزان  درباره  تهران  نمايشگاه كتاب  يكمين  و  سخنگوى سى 
حمايت مشاركتى از مراكز علمى، فرهنگى و پژوهشى نيز گفت: 
معاونت امور فرهنگى تا سقف يک ميليارد ريال از دانشگاه ها، 
كتابخانه ها  و  پژوهشى  و  علمى  مراكز  و  علميه  حوزه هاى 
حمايت خواهد كرد و ميزان مشاركت معاونت امور فرهنگى با 
توجه به آورده مراكز علمى حداكثر 2٥ درصد خواهد خواهد 
بود. همچنين نخبگان و اصحاب فرهنگى كه به تاييد اداره كل 
فرهنگ و ارشاد استان ها و خانه كتاب رسيده باشند، مى تواند 
معاونت  ميزان مشاركت  دريافت كنند.  ميليونى  بن كتاب ده 
 فرهنگى در اين بخش با توجه به آورده فرد، 20 درصد خواهد بود

دوره  اين  در  فرهنگى  امور  معاونت  داد:  ادامه  اميرزاده 
علمى  مراكز  از  ريال  ميليون  دويست  سقف  تا  نمايشگاه  از 
حمايت  قرآنى  موسسات  و  فرهنگى  كانون هاى  فرهنگى، 
نسبت  فرهنگى  امور  معاونت  ميزان مشاركت  كه  كرد  خواهد 
به مبلغ آورده شده ١0 درصد خواهد بود. مراكز ديگر همچون 
سازمان ها، وزارتخانه ها، شركت ها و موسسات خصوصى نيز تا 
معاونت  ريال حمايت مى شوند كه سهم  ميليون  پانصد  سقف 
بود.  درصد خواهد  پنج  آورده  مبلغ  به  توجه  با  فرهنگى   امور 
تهران  بين المللى كتاب  نمايشگاه  يكمين  و  گفتنى است سى 
از ١2 تا 22 ارديبهشت ماه سال جارى در محل مصالى امام 

خمينى)ره( برگزار خواهد شد. 
كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  يكمين  و  سى  سايت  منبع: 

تهران١

1. https://www. tibf. ir/news
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جزئيات ميزان گرايش دانش آموزان به رشته های تحصيلی 
در سال ۱۳۹۶

على زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در خصوص آخرين »آمار هدايت تحصيلى دانش آموزان در 

سال تحصيلى ١٣96«، اظهار داشت: 

٣6/٥ درصد دانش آموزان پايه دهم در شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش

١0 درصد در رشته رياضى

26 درصد در رشته علوم تجربى

26 درصد نيز در رشته علوم انسانى ثبت نام كرده اند. 

0/6 درصد از دانش آموزان نيز در رشته علوم و معارف اسالمى تحصيل مى كنند.  

منبع: خبرگزارى فارس
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