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 مقاالت فصلنامه: افتیدر يمحورها

در  يپردازتیو شخص ییداستانگو*نینو يها و رسانه هایعمومروابط يمحتوا برا دیدر تول دیجد يکردهایرو
و  یشناس مخاطب*آن يها یژگیمخاطب محور و و یعمومروابطی براساس خدمات سازمان ی*عمومروابط

در تحقق  یعمومطرسانه و رواب نقش*رانیها در ا یعمومروابط یشناس بیآس*در ارتباطات یمخاطب سنج
در  اخالقي*مجاز يو فضا یعمومروابط*در توسعه ارتباطات  دیجد يهايفناور نقش*شهر هوشمند

 نقش*الکترونیک یعموموابطر یشناسبیآسي*اثرگذار بر توسعه ارتباطات مجاز عواملي*مجاز یعمومروابط
 یعمومرسانه و روابط نقشی*ارتباطات در انسجام اجتماع نقش*دیاعتماد و  ام تیدر تقو یعمومرسانه و روابط
بحران  تیریرسانه در مد نقش*از کرونا يریشگیدر پ یو اطالع رسان یعمومروابط نقش*در سالمت 

) و جعل deepfake(کیفپید یشناسبیآسي*ازمج ي) در فضاinfodemy(ینفودمیا یشناسبیآس*کرونا
تخصصی  رشته مبناي بر و نشریه کارشناسان نظارت تحت مطالب تمام انتخاب*در علوم ارتباطات قیعم

 انتشار هرگونه*.هاستمقاله نویسندگان این تفکر کننده منعکس نامهفصل این هاينوشته و مقاالت*است
 مجاز نشریه امتیاز صاحب و نویسندگان سوي از وزکتبیمج و منبع ذکر بدون فصلنامه این مطالب
 الخطرسم و گرافیک اساس بر ارسالی مطالب کلیه*شد نخواهد مسترد وجه هیج به ارسالی مقاالت*نیست
 .شد خواهد ویرایش نامهفصل سوي از شده تعریف
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 لوؤمس ریسخن مد
ها عمومی، اینچنین آمد که روابطدر مؤخره و بخش پایانی سرمقاله پیشین(فصل نخست)

و شنایی با مبانی آ و هاي ارتباطیآوريگیري از فنبهره افزون بر وجوب و لزوم گریزناپذیر
نهاد و سرشت خود و اخالق در ه ویژگی ممتاز انسانی را س باید ،ارتباطاتاصول دانش 

 سازمانی خویش اعتالء و ارتقا بخشند.
 این سه خصیصه و مؤلفه عبارتند از:

 الف: عشق و مهروزي
 عقل و خردورزيب: 

 ج: عدل و دادورزي

اینک به واکاوري مؤلفه هاي مزبور و نقش اساسی هر یک از آنها در تحکیم مبانی و زیرساخت 
ي روابط عمومی ها و تکمیل فرآیندي که به توانمندي و پویایی آنها خواهد انجامید، ها

 خواهیم پرداخت:

 عشق و مهرورزي*
عشق، خمیرمایه خلقت و راز آفرینش است و پایداري جهان آفرینش بر عشق بنا نهاده شده 

 است. به دیگر سخن، آفرینش تجلّی عشق است.
یک ها در فرآیند رشد و تکامل و در پی چند روابط عمومی در دنیاي توسعه یافته امروز، هر

ق و در هم آمیختن عنصر هنر ارتباطی که در ماهیت یتلفعهده تجارب ارزشمند از لسله س
ات که امري اکتسابی و طمقوله اي نسبتاً سرشتی و ذاتی است، با دانش پیشرفته ارتباامر، 

به روي آینده گشوده اند تا بدین منوال  آموختنی است، بر آمده اند و افق هاي روشنی را
هاي راهبردي خویش باشند، لیک باید بر این نکته مهم و اساسی تأکید هدفتحقق بخش 

این اکسیر هستی بخش، هرگز نمی توان به کمال مقصود رسید و » عشق«ورزید که بدون 
ود، زیرا اساساً ها در ابعاد کالن ملی و فراملی بعمومیروابطهاي متعالی بخش هدفتحقق

 اندیش است و عشق هستی شمول.عقل مصلحت
هاي این گوي خاکی و همه مظاهر هستی عشق به انسان ،هاي ماندگار بشريعشق به ارزش

 ه مهربانی وظیفه است نه فضیلت!ک و مهرورزي به همنوعان با این رویکرد و خوانش
داللت ، هاي خالقوابط عمومیبخش رهاي هویتآري! اصرار بر وجوب عنصر عشق در مؤلفه

متخلق به اخالق پسندیده انسانی باشند،  باید بر این حقیقت ژرف دارد که کنشگران نه تنها
هاي توسعه پایدار و هدایتگران اصلی جامعه به سوي منزلگاه اندازانبلکه با این نگره که نقش
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هاي بزرگ در آرمانیل و مستتر حمست هو متوازن هستند و آرزوهاي فردي خود را هموار
 دانند، از هیچ تالشی براي انجام رسالتی که به عهده دارند دریغ نورزند.می  رمتصوجامعه 

هاي هاي مشرف و ناظر بر مهارتآوريا و فنهزهبدیهی است که این خصیصه، بر خالف آمو
 ارتباطی، آموختنی نیست.

 »عشق آمدنی بود نه آموختنی     اي سوخته سوخته سوختنی«
ها، عشق است و این بنابراین یکی از شروط اصلی درخشش و طلوع راستین روابط عمومی

مانا و خالق بیافرینند و خدمات  در این عرصه نقشی دبخواهناگر  کنشگران دلشیفته
دردها و ، باشندناپذیر داشته اي گسستباید با مردم رابطه ،ماندگاري از خود بر جاي گذارند

شان، حدیث تلخ و مان را دقیق بشناسند و چه نیکوتر که سرگذشتآرزوهاي مشترك مرد
اداري، رسالت  مراتبه لشیرین رنج و سرمستی باشد و هرگز براي احراز موقعیت برتر در سلس

 خود را به وادي فراموشی نسپارند.
ها این مضمون که آیا مدیران سازمان باجاي مطلب قابل طرح است شک پرسشی در این بی

تابند و آیا این گرایانه را بر میمحور و مخاطب، اساساً چنین رویکردي مردمها و اداراتو نهاد
ایت از مخدومین ایفا ما در حرد داد که چنین نقشی نها خواهعمومیاختیار  را به روابط

 !کنند؟
می توان گفت که براي اعتمادسازي راهی جز این متصور  آشکارادر پاسخ به این پرسش، 

ها و یرا اگر حس اعتماد حلقه مفقوده ارتباطات و تعامل با مردم باشد، هرگز برنامه، زنیست
خواهد بود و سرنوشتی جز گسست نپذیر هدف هاي راهبردي مؤسسات و نهادها تحقق

 ها رقم نخواهد خورد.عمومیارتباطی و انزواي روابط

 عقش و خرد ورزي*
 »ندیشه بر نگذردکز این برتر ا     به نام خداوند جان و خرد«

حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بلندآوازه و خالق شاهنامه این اثر ماندگار حماسی، سخن 
 منظوم خویش را با نام خداوند جان و خرد می آغازد.

، طریق می پوئیمآینده سوي به دانایی بر افروختن در مسیري که عقالنیت و فانوس ،تحقیقاً
رساند و در آموزه هاي دینی، باورهاي فرهنگی و آثار ارزنده صوابی است که ما را به مقصد می

تأکید ویژه شده است  بشرادبی ایران زمین از دیرباز برخردورزي و اهمیت آن در رستگاري 
اند که نیازي به تبیین و پردازان و اندیشمندان داد سخن دادهو آنقدر در این باب سخن

خرد خاطبان گرامی انباشته از ستایشگري توصیف مبسوط و حتی مجمل آن نیست و ذهن م
سنجی باید در کانون توجه قرار گیرد، این است. اما آنچه در این جستار، با ظرافت و نکته
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اندیش هرگز نمی تواند ما را به مقصود رهنمون گردد، زیرا اگر است که عقل مصلحت
فرودستان م به ویژه خردمندي با عدالت اجتماعی و ملحوظ داشتن منافع و مصالح عامه مرد

 جامعه مالزمت نداشته باشد، متضمن نیک فرجامی براي عموم آحاد جامعه نخواهد بود.
ها از اینجا آغاز می شود که عقل عمومیاز روابط شماريهاي موجود و یکی از چالش

اندیش را بر خرد جمعی ارجح دانسته و بر بستر این نقصان آشکار، به وادي وادادگی مصلحت
ی با فتا متأسفانه در فقدان عقالنیت تعالی محور، در تعارض و تنا ندشده ا اگرایی کشیدهو و

اهداف سازمانی خویش قرار گیرند. زیرا اساسًا تعالی سازمانی را با تعالی جامعه متالزم 
اند و یا به سبب برقراري رابطه تابع و متبوع با سازمان مرجع و تسلیم محض در برابر دانستهن

 مین هدف برنیامده اند.أعهده  تاز ات سازمانی مدیران مافوق، توقع
البته این رشته سر دراز دارد و تشریح جهات و ابعاد گوناگون این مبحث مهم و پردامنه، 
فراتر و بیش از ظرفیت و گنجایش محدود این سطور است و الجرم بررسی جامع و فراتر 

سانه را در سلسله مقاالت آتی اجتناب ناپذیر مؤلفه خردورزي در حوزه هاي روابط عمومی و ر
 می کند.

از آراء و مشارکت فکري دقیق و برگرفته شود که نظرسنجی میدانی، ییادآور م اجماالً ،ذال
قاطبه مردم، تحقیق و وارسی دانش بنیان رویدادهاي معطوف به حوزه فعالیت سازمانی، نقد 

و  معیار و معیار نقد با هدف شناخت دقیق رویکردي علمی و خردمندانه به نقد با و نقادي
پذیري و واگرایی در اصالح مرزبندي صحیح میان انعطاف نیز هاي مرتبط وعمیق پدیده

عملکردهاي سازمانی که ها و ها، به ویژه خودانتقادي در حوزه فعالیتسازيرفتارها و تصمیم
سزاي آن در رشد و توسعه می گیرد و نقش ب نشأت و زدودن عیب تعالیانسان به  میلاز 

 راز مقوالت بسیار حساس و سرنوشت سازي است که ذیل مؤلفه خردورزي قرا  ،همه جانبه
رسان روابط عمومی ها در می گیرد و تتبع و تحقیق پیرامون هر یک از آنها، می تواند یاري

 ها باشد.بهبود روش ها و شکوفایی برنامه

 عدل و دادورزي*
گستري پروري، عدالتعدلت مَنهفته و سرشته شده است.  ردر نهاد بشدادخواهی و دادورزي 

است که از دیرباز تاریخ، مطلوب و آرزوي بزرگ انسان بوده ها و واژگانی و دادورزي از گزاره
هاي جانکاه و دردناکی را برقامت سترگ خویش تحمل و بشریت براي دستیابی به آن، زخم

 کرده است.
هاي مخاطره انگیزي که از آسیب ه شناسی روابط عمومی، بایدسلسله تحقیقات جامع در

فقدان یا ضعف این رکن اساسی و آرمانی در جامعه پدید آمده است،  بازشناسی و تدابیر 
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زا و تهدیدآمیز وشمندانه و منصفانه براي اصالح اوضاع و برون رفت از این چالش بحرانه
 اندیشیده شود.

به این هدف راهبردي، تحقق بخشی مؤلفه هاي پیشین شایان ذکر است که شرط رسیدن 
یعنی عشق و عقل است. براي مثال شهروندانی که در مقام مقایسه با اکثریت مردم، به طور 

و ستدهاي اقتصادي کسب می کنند و در زمره  ددادر مستمر و مداوم درآمد بیشتري 
بابت مالیات، عوارض و نظایر  فرادستان جامعه شهري به شمار می آیند، به موجب قوانین باید

هاي فشار مضاعف بر طبقات فرودست و الیه آن هزینه هاي بیشتري را پرداخت کنند تا
 زیرین جامعه کاهش یابد.

حال اگر در یک جامعه شهري و فراتر از آن در مقیاس کشوري این آسیب همچنان  پایدار 
هاست که در چارچوب قوانین رسانههاي ذیربط و  عمومیو الینحل مانده است، وظیفه روابط

هاي انقالب و دولت در صدد حل اصولی مشکل برآیند رمانآموضوعه کشوري و به تبع آن 
و به پشتوانه مهرورزي و عقالنیت مدنی به هدف غایی که همانا اصالح امور جامعه و توسعه 

 ، نایل آیند.استپایدار که خوشبختی و رفاه همه مردم در آن لحاظ شده 
امتنان و  مراتب فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی، تهنیتعرض  ر پایان این مقال، ضمند

پژوهان و دانش، پژوهشگران گرانسنگ تمامی اساتید محترم بهنسبت  خود راشائبه بی سپاس
، ابراز نموده و همراه ما بودند یاورخالصانه  ،طریق علم و معرفت که در این دو شمارهگرامی 

این گیري از نظرات تمامی فعاالن و دلسوختگان نیز با بهره هاي آتیشمارهم تا در امید داری
حوزه ارتباطات پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و نیز میهن یر رشد و تعالی ، مسعرصه

 بیش از پیش فراهم شود. ،عزیزمان ایران
 باتقدیم احترام
 عباس زمانی
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 شرویدانش پژوهان پ یسسه آموزش عالؤم سیرئ یادداشت

 یتوسعه مفهومه، که بدون ارتباطات مطلوب و خردمندان میکن یم یزندگ ییایدر دن
 .است یافتنیدست ن

 یبوم يهاخود را به رخ فرهنگ يقدرتمندانه همه عناصر ساختار ینظام جهان کسوی از
 یفرهنگ ییایبا عناصر پو یها و جوامع قدرتمند شرقفرهنگ گرید يکشاند و از سو یم

 د.کننیمقاومت م میهجمه عظ نیچند هزار ساله خود در مقابل ا
و به  زیآمصلح قیمشکل بزرگ از طر نیعلوم ارتباطات حل ا فهیوظ نیمهمتر دیشا
 یکه هم منافع و عناصر ارزشمند فرهنگ يطور ،دباش  زیمطلوب و مسالمت آم ياوهیش
 انیدر ارتباطات مطلوب و سازنده با جهان ینظام جهان نیجوامع حفظ شود و هم در ا نیا

 .رندیقرار گ
امروزمان قرار  يازهایبه ن ییپاسخگو يکه علوم ارتباطات شاخص عصر برا نجاستیا
 طرهیانسان را تحت س یکه همه شئون زندگ يارسانه يها. آن هم در عصر غولردیگیم

 اند.هخود قرار داد تیریمد
متخصص علوم  يروهاین تیبا هدف ترب شرویدانش پژوهان پ یآموزش عال سسهؤم

مان یاسالم یرانیدر شرق و فرهنگ ا شهیدانش ارتباطات ر که کردیرواین  ارتباطات با
 .روز کندهو ب يسازیرا بوم یدانش شرق نیتا ا تالش خواهد داشت ،دارد

دستاوردها  نیا جهت انعکاس یدرگاه یعمومروابط یراستا فصلنامه جامعه شناس نیا در
 .خواهد بودارزشمند  جیو نتا

گروه  نیو اثربخش در ا یبوم اتیفرض يریگنه چندان دور شاهد شکل ندهیدر آ دوارمیام
 .میباش نیوز

 قیمن اهللا توف و
  انیاله جواد حجت
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 نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش بهره وری سازمانی
 نک ایران استان مازندران)پست با  :مطالعه (مورد

 فائزه تقی پور
)استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان  

 مهرداد صادقی
)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان دولتی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت  

 فاطمه قادیان انارمرزي
کتراي تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشجوي د

)ولؤ(نویسنده مساصفهان(خوراسگان)  
fatemeh.qadian@yahoo.com 

 چکیده

 در ژرف تحوالتی بروز موجب اخیر، دهه دو در ارتباطات آوريفن در چشمگیر تحول
 و کارگزاران انتظارات گذشته از نیرومندتر بسیار و االري گشتهسدیوان عرصه
 دنبال به .ساخته است دگرگون کارها انجام روش و هزینه زمان، منظر از را رجوعانارباب

 تبادل براي مکانیزه روشی ایجاد سازمانی، محدوده در سیستم این شدن فراگیر
 شودمی محسوب اساسی و جدي زنیا یک هاي مختلف، سیستم بین مکاتبات الکترونیکی

 یال اساسؤپژوهش، سدر این  .نماید فراهم تري مناسب شکل به را سازمانی بین ارتباط تا
در  وري سازمانیافزایش بهرهروابط عمومی الکترونیک چه نقشی در این است که بکار گیري 

تحقیق، از روش  هايآزمون فرضیه بر این اساس براي پست بانک ایران استان مازندران دارد؟
تکنیک جمع آوري داده ها، پرسشنامه سازمان همچنین پیمایش اجتماعی استفاده شد. 

ي، کلیه مدیران روابط عمومی  پست بانک ایران در مازندران جامعه و نمونه آمار .بودیافته 
م و به دلیل موجود بودن اطالعات، کل جامعه آماري بدون انجا ندبودنفر 300تعداد حدوداً  به

ها هاي حاصل از گردآوري پرسشنامهدر این تحقیق داده .گرفتگیري مورد بررسی قرار نمونه
رابطه هاي آماري مناسب از طریق آزمون و به روش تحقیق همبستگی، شدتجزیه و تحلیل 
در  پست بانک استان  وري سازمانیافزایش بهره روابط عمومی الکترونیک وبین استفاده از 

بین بکار که  نشان دادد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق با آزمون فرضیات مازندران مور
وري افزایش بهره، بهبود عملکرد سازمانی، و رضایت مشتریانروابط عمومی الکترونیک گیري 

mailto:fatemeh.qadian@yahoo.com
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در پست بانک ایران رابطه  بهبود پاسخگویی به مشتري و افزایش کارایی کارکنان، یسازمان
 .معناداري وجود دارد

  الکترونیک، پست بانک ایران روابط عمومی، بهره وري سازمانی،واژه: کلید 

 مقدمه 
فناوري اطالعات را نقطه 0فناوري اطالعات بیشترین تأثیر را در حیات بشري داشته است

چالش فناوري اطالعات و تقابل . همگرایی الکترونیک، پردازش داده ها و اطالعات  می باشد
هاي تطابق ساختار آن مستلزم تغییرات بنیادین سازمانی و مدیران سطح عالی سازمان با

لذا یکپارچه سازي فعالیت هاي درون سازمانی  0سنتی مدیریتی باتعامالت محیطی است
مبتنی بر استراتژي هاي از پیش تعیین شده براي نیل به اهداف معین و دستیابی به بهره 

موزش کارکنان و ایجاد تغییرات بنیادین وري و افزایش اثربخشی و کارایی سازمانی نیاز به آ
بنابراین درعصر حاضر که قرن 0بهره گیري از فناوري اطالعات را غیر قابل انکار می سازد

تغییر و تحول نام گرفته است و افزایش بهره وري سازمانی جزء دغدغه هاي اصلی مدیران 
ستاي افزایش بهره وري در سازمان ها به شمار می آید به کارگیري فناوري اطالعات در را

(ماهنامه رشد تکنولوژي شودسازمانی از الزامات سازمان هاي عصر حاضر محسوب می
 .)1381،آموزشی

از وظایف مهم روابط عمومی ها، اطالع رسانی دقیق و به موقع به سازمان و مخاطبان عام و 
تصویر ذهنی خاص و ایجاد همنوایی در ابعاد درون و بیرون سازمان است، که با ساختن 

مناسب از سازمان و برخورداري از ابزارهاي دقیق ارتباطی، مخاطبان را به استقبال از فعالیت 
بدیهی است که امروزه ،  ها و برنامه ها ترغیب و به توسعه روابط عمومی کمک می کند.

 روابط عمومی ها باید همگام با تحوالت و پیشرفت هاي روز دنیا حرکت کنند تا از هیچ نوع
نوآوري و تکنولوژي ارتباطی و اطالعاتی دور نمانند. روابط عمومی قرن بیست و یکم را باید 
جلوه اي از روابط عمومی الکترونیک دانست و در تعریف روابط عمومی الکترونیک می توان 
گفت روابط عمومی الکترونیک روش بکارگیري فناوري جدید ارتباطی وسیستم هاي نوین 

هت ارایه خدماتی است که با خواسته ها ونیازهاي لحظه اي مخاطبان اطالع رسانی در ج
 )1 :1382(آقاداوود،ونیز با هدف تحقق بخشیدن به هدف هاي روابط عمومی منطبق باشد.

هدف راه اندازي روابط عمومی الکترونیک، رسیدن به روزي است که بتوان تمام خدمات یک 
عه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها از طریق سازمان را به طور شبانه روزي ، بدون مراج

اتصال به پایگاه هاي آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته اي در برخورد با 
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مخاطبان دارد و علت ارتباط گسترده با تعداد زیادي از مخاطبان که روزانه به آن مراجعه و 
در اختیار مدیران سازمان ها و درخواست اطالعات می کنند، می تواند روش مناسبی 

مؤسسات قرار دهد.همچنین به کمک روابط عمومی الکترونیک مردم می توانند نظرات خود 
را آسان تر و سریع تر به گوش مسؤالن سازمان برسانند، این کار از نظر سنجی هایی که 

) 56 : 1379انجام آن مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است جلوگیري می کند. (آذري، 
در این تحقیق درپی پاسخگویی به این سئوال اساسی هستیم که آیا روابط عمومی الکترونیک 

 موجب افزایش بهره وري سازمانی در پست بانک ایران استان مازندران می گردد یا نه؟
 اهمیت و ضرورت تحقیق

هاي  تیعالفبه منظور افزایش سرعت و دقت  تامروزه اهمیت فن آوري اطالعات و ارتباطا
مختلف سازمان ها و ارتباط اجزاي مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه باال بردن بهره وري آنها 
به روشنی مشخص شده است. خصوصا سازمان هایی که بخش هاي مختلف آن در مناطق 

ی که موظف به انجام کارهاي تجغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند. و یا موسسا
تعدد هستند بسیاري از مشکالت خود را از طریق این تکنولوژي رفع می کنند. متنوع و م

انقالب اطالعات و ارتباطات یکی از اصطالحاتی که با رشد تکنولوژي اطالعاتی در کنار انقالب 
صنعتی مفهوم پیدا کرده است. در عصر ارتباطات و اطالعات سطح بینش و آگاهی مردم 

هاي جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهاي این عصر ، در قالب  افزایش یافته و کلیه فعالیت
شبکه هاي ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. سازمانها و بنگاههاي مختلف مورد 

را در  حرکت به سمت بهبود و ارتقاء ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و با ایجاد فضاي رقابتی،
 .آنها تقویت می نماید

ري اطالعات بر روابط بین کارکنان،مشتریان وسازمان کمتر از یک انقالب نیست.به تأثیر فناو
همین دلیل پرداختن به این موضوع اهمیت ویژه اي پیدا می کند.ضرورت و اهمیت این 
تحقیق از آنجا افزایش می یابد که با کشف برنامه ریزي بهتر بتوانند به صورت فناوري در 

زمانی به کار گیرند. همچنین از دیگر ضرورت انجام این تحقیق راستاي افزایش بهره وري سا
می توان به این نکته اشاره کرد که بکارگیري فناوري اطالعات در سازمان منجر به رضایت 

 مشتریان ،کارکنان و بهبودعملکرد فرایندهاي سازمانی می شود.
ت فناوري اطالعات و بنابراین پرداختن به این موضوع اهمیت ویژهاي دارد. امروزه اهمی 

ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت هاي مختلف سازمان ها و ارتباط اجزاي 
مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه باال بردن بهره وري سازمانی به روشنی مشخص و آشکار 
است. در عصر ارتباطات و اطالعات سطح بینش وآگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیت 



 
12 

  

اي سازمان ها با مزیت هاي این عصر ، در رقابت شبکه هاي ارتباطی به تعادل رسیده و ه
کنترل شده است. در دنیاي کنونی ضرورت برخورداري از فناوري اطالعات یک منبع حیاتی 
تلقی می گردد. امروزه مفهوم بهره وري از نظر کاربرد طیف وسیعی را در بر می گیرد و دامنه 

دي ملی براي مقایسه بین المللی تا کار روزمره در یک کارگاه را شامل می آن از سطح اقتصا
شود. از این رو باید در تمامی سطوح به دلیل اهمیت آن مورد مطالعه قرار گیرد. افزایش   

ولیت اصلی مدیریت است و براي افزایش بهره ؤبهره وري و فقط رشد آن هدف غایی و مس
 ان از تمام ظرفیت هاي موجود استفاده الزم را ببرند. وري سازمانی ضروري است که مدیر

 تحقیق هدف
در  پست  افزایش بهره وري سازمانی روابط عمومی الکترونیک وکشف رابطه بین استفاده از 
 بانک ایران استان مازندران

 هاي تحقیقفرضیه
ایران  ی در پست بانکافزایش بهره وري سازمانروابط عمومی الکترونیک وبکار گیري  بین -1

 استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد.
در پست بانک ایران استان و رضایت مشتریان روابط عمومی الکترونیک بین بکار گیري  -2

 مازندران رابطه معناداري وجود دارد.
ی در  پست بانک ایران و بهبود عملکرد سازمانروابط عمومی الکترونیک بین بکارگیري  -3

 معناداري وجود دارد. استان مازندران رابطه
در پست بانک ایران  و افزایش کارایی کارکنانروابط عمومی الکترونیک بین بکارگیري  -4

 استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد.
در پست بانک  و بهبود پاسخگویی به مشتريروابط عمومی الکترونیک بین بکارگیري  -5

 د.ایران استان مازندران رابطه معناداري وجود دار

 پیشینه تحقیق 
بررسی تأثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات «) در پژوهشی با عنوان 1388مطلق و بهروز نیا(

)ICTبا توجه به نقش مهم ») بر توسعه شهري مطالعه موردي شهر اراك ،ICT  در جامعه
شهري و در نهایت توسعه شهري می توان اهداف عام و خاصی را براي تحقیق در نظر 

پیمایشی و ابزار گرد آوري اطالعات فیش  –ش تحقیق حاضر بصورت اسنادي گرفت. رو
نفر از شهروندان شهر اراك هستند  384برداري و پرسشنامه می باشد. نمونه مورد مطالعه 

که با روش نمونه گیري احتمالی از نوع طبقه بندي متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب 
و جهت سنجش پردازش مدل  Spssتوصیفی از نرم افزار  شده اند. براي انجام مباحث آمار

نظري تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوي 
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و توسعه شهري حکایت دارد. بطوریکه هشت فرضیۀ  ICTخطی و مستقیم آماري بین تأثیر 
یري، بهداشت محیط زیست، بر فرصت آموزشی، اقتصادي، دسترس پذ ICTمبتنی بر تأثیر 

 تقویت مشارکت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، پایگاه زنان و نوجوانان همگی تأیید شدند.  
» نقش روابط عمومی در سازمانهاي برتر«)  مقاله اي تحت عنوان 1383ایرج سلطانی(

مدیریت سازمانها کارکردهاي روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمان و جلب حمایت هاي 
اجتماعی و محیطی کمک شایانی می نماید.امروزه تحوالت درون و برون سازمانی به قدري 
زیاد بوده و بر پیکرد سازمان تأثیر گذار است که نقش روابط عمومی ها را نیز به کلی تغییر 
داده است. ایجاد انسجام درون سازمانی و ایجاد پل ارتباطی با بیرون سازمان سبب شکل 

زگاري برون سازمانی شده و از این بابت سازمان می تواند بر محیط خود گیري فرآیند سا
مسلط گردیده و بر محیط نیز مدیریت نماید. انتقال مسائل، مشکالت و تنگناها و موفقیتهاي 
سازمان به زبان قابل فهم براي محیط و منعکس نمودن مسائل و تحوالت و فرصتهاي 

زمان نیازمند مهارت زیادي است که این مهارت محیطی به زبان قابل فهم براي درون سا
در قالب دو زبانه بوده در مجموعه کارکردهاي روابط عمومی جاي دارد در سازمان هاي برتر 
کارکردهاي روابط عمومی رسالت جدیدي را دنبال می نماید و این به خاطر این است که 

د بر این اساس و با توجه روابط عمومی در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش ایفاء می نمای
به نقش روابط عمومی در سازمان هاي برتر در این مقاله سعی برآن است مفهوم روابط 
عمومی و تفاوت مدیریت به کاال و خدمات بیان و به تبیین نقش هاي روابط عمومی در 

 سازمان هاي برتر پرداخته شود.
اطالعات و ارتباطات در بهره تأثیر پذیرش فن آوري «) پژوهشی با عنوان 2008موالهی (

، هدف از این پژوهش، اندازه گیري تأثیر فن »وري شرکتها در بخش کارخانجات تونسی
آوري اطالعات و ارتباطات در بهره وري بخش تولید کشور تونس در سطح شرکت ها در 
داخل چارچوب نظري ساده می باشد. نتایج حضور مثبت سرمایه فن آور ي اطالعات و 

وري  را در ت را تایید کرده اند. همچنین؛  تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در بهرهارتباطا
ایم. همچنین نتایج نشان می دهد که کنترل ویژگی هاي سرمایه انسانی حد باالیی دریافته

مرتبط با ویژگی هاي کارفرما هنگام مطالعه اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بسیار مهم می 
نشان می دهد که دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاري در فناوري  باشد. شواهد

اطالعات و ارتباطات نیازمند سرمایه گذاري هاي مکمل و تغییرات در سرمایه انسانی است. 
. این بدان معنی است که استفاده ترکیب  فناوري اطالعات و ارتباطات و سرمایه انسانی در 
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از اثرات مستقیم افزایش این عوامل به تنهایی افزایش  یک شرکت، بهره وري خود را فراتر
 می دهد. 
هاي منتخب تحلیل تأثیر فن آوري اطالعات بر شرکت«) پژوهشی با عنوان 2003کسکین (

، انجام داد. هدف از این مطالعه، در تجزیه و تحلیل و توضیح استفاده از تکنولوژي »ايترکیه
باشد. در ترکیه میهاي متوسط سازمانی در شرکتاطالعات و اثر آن بر روي ساختارهاي 

امروزه، فن آوري اطالعات آمده است تا نقش بیشتر و مهم تر در اکثر سازمانها و به خصوص 
در شرکت هاي کوچک و متوسط ایفا کند. محققان معانی مختلف درمفهوم فن آوري 

. این پایان نامه بر تأثیر اطالعات و چگونگی استفاده یا تفسیر آن در سازمانها را دارند.
فناوري اطالعات بر ساختار سازمانی می پردازد. چارچوب تجزیه و تحلیل کار شامل چهار 
دوره فناوري استفاده شده که داراي پیشرفت بوده است و  اساس روش پژوهش براي تجزیه 
و تحلیل اثر فن آوري اطالعات در شرکت هاي کوچک را تشکیل می دهد. در چهارچوب 
اثر فناوري اطالعات در تکنولوژي غالب در واقع استعاره سازمان را بوجود می آورد که نشان 
می دهد چگونه ساختارهاي سازمانی تحت تأثیر استفاده از فناوري اطالعات قرار خواهد 

گیرند شامل کنترل، گرفت. متغیرهایی که در حوزه ساختار سازمانی مورد بررسی قرار می
، محدوده کنترل، ارتباط، همکاري و روابط بین سازمانی می باشد. تخصص، رسمی سازي

شرکت هاي کوچک و متوسط در صنایع الکترونیک و از طریق یک مطالعه موردي در  
تولیدي نقش شکل گیري شبکه هاي اطالعاتی به خصوص شبکه هاي خارجی و اثر دقیق 

ست آمده ثابت می کند که فن آنها بر ساختارهاي سازمانی بدست می آید. . نتایج به د
آوري اطالعات اثرات قابل توجهی در تمرکز زدایی، تخصص، ارتباطات و روابط بین شرکت 
ها دارد. همچنین روشن است که پشتیبانی مدیریتی براي فناوري اطالعات و پیاده سازي 

 فناوري اطالعات عوامل مهمی براي استفاده مؤثر از فن آور یاطالعات می باشند.

 دبیات پژوهش ا
 بهره وري

) مصطلح شده است، Productivityبه عنوان معادل (» بهره وري«در زبان فارسی کلمه 
مشتق شده است و کلمه  يور وري که از نظر ادبی حاصل مصدر است از واژه بهرهلغت بهره

معناي بهره بر، سود برنده و کامیاب است و  هبه استناد فرهنگ فارسی معین ب يور بهره
وري ، با فایده بودن ، سود برندگی و کامیابی معنی تیجتا بهره وري در ادبیات فارسی به بهرهن

وري یعنی مسائل مختلف براي افراد مختلف به ویژه در بخش خدمات عمومی شده است. بهره
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به نظر برخی افراد، بهره وري تابع روشی است که  در آن منابع تکنولوژیک ، سرمایه و انسانی 
 ) 30: 1380د. (مقیمی، نه می شوادار

 اثر بخشی
اثر بخشی به میزان یا درجه تحقق اهداف یک سیستم گفته می شود. لکن تحقق یک یا چند 

وري نیست، زیرا هدف سازمانی به منزله حسن بهره برداري از منابع یا به مثابه ارتقاء بهره
انسانی زیاد نایل شد که در این می توان به هدفی با هزینه گزاف و یا با صرف وقت و نیروي 

صورت هدف به نحو کارآمدي تحقق نیافته است و جهت نیل به آن منابع زیادي مصرف 
 )1382گردیده است.(متفکر، 

 روابط عمومی
شبکه هوشیار، بانک اطالعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی  تروابط عمومی در حقیق

و با نگرش ها و تمایالت و عادات و سالیق متفاوت آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام 
است و باید خصلتهایی چون قانون مداري، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آراي 

 مخالفان، احترام به حقوق فردي و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.  
 روابط عمومی الکترونیک

اي رفع نیازهاي مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر تأکید بر فن آوري اطالعات، ابزاري بر
است. لذا فن آوري اطالعاتی به عنوان ابزار مدیریتی روابط عمومی می تواند مفید واقع شود، 
بنابراین در صورت تقویت مدیریت اطالعات، امکان تغییر در نحوه ارائه خدمات از روش هاي 

ود و کانال هاي ارتباطی جدید جایگزین سنی به روش هاي مدرن جدید مقدور خواهد ب
شکل هاي سنتی می شود. همچنین زیر ساختارهاي فن آوري اطالعات براي تغییر 
فرایندهاي ارتباطی و اطالع رسانی و اجراي آنها با استفاده از سیستم هاي شبکه هاي 

 .دیجیتالی در خدمات رسانی سازمان مفید واقع می شود
 بط عمومی الکترونیکراهکارهایی جهت بهبود روا

اکنون که با مجموعه اي از چالش هاي زایید فناوري اینترنت در دنیاي روابط عمومی آشنا 
ــت تا از راهکارهایی که می تواند موجب مواجهه بهتر با این  ــبی اس ــت مناس ــدیم، فرص ش
چالش ها شــود، مطلع شــویم و این امر خود می تواند موجب افزایش بهره وري و کارآیی 

سازمان و مخاطبان آن گردد. این  روابط سب تر بی  سازمان و در نهایت ارتباط ما عمومی 
 راهکارها به شرح زیر می باشند:

آشنایی با امکانات اینترنت براي اطالع رسانی و اطالع یابی در روابط عمومی یک سازمان  -
 نیازمند آموزش مداوم کارکنان مجموعه است
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عالوه بر دســترســی به اطالعات مناســب، نیازمند بهره اطالع رســانی به وســیله اینترنت  -
ــی  ــص ــت که بهره گیري از آنها نیازمند طی دوره هاي تخص گیري از فناوریهاي نوینی اس
ست خواهد آمد که بخش تهیه اطالعات و به  ست. باالترین بهره وري زمانی به د کامپیوتر ا

 .روزرسانی آن به کارکنان روابط عمومی واگذار گردد
نجایی که دسترسی آسان و سریع کاربران به وب سایت سازمان موجب بهبود اطالع از آ -

سیاري  سازمان مربوط انتخاب گردد. ب سبی براي حوزه  ست نام منا شود، بهتر ا سانی می  ر
) که به معنی شــرکت خصــوصــی ثبت شــده در آمریکا Comنام حوزه خود را با پســوند (

 است، ثبت کرده اند
ست، به همین یکی از ویژگی هاي  - سی به اطالعات ا ستر سرعت د سانه هاي اینترنتی  ر

شک این امر نیازمند  سرعت روزآمد کرد. بدون  سایت را به  سبب باید اطالعات موجود در 
ـــوي دیگر تیم  همکاري کارآمد میان تیم روابط عمومی براي تهیه اطالعات جدید و از س

 ت.فنی براي قراردادن این اطالعات بر روي وب سایت اس
و ســـرانجام باید به خاطر داشـــت علی رغم اینکه اینترنت افق هاي جدیدي را در روابط  -

ــت، اما هنوز تنها حدود  ــوده اس ــازمان ها و مخاطبان آنها گش  5/6عمومی و تقابل بین س
سیاري از  میلیون کاربرد اینترنتی در ایران توان دسترسی به صفحات وب را دارند و هنوز ب

ــوري را دارند. اگر چه روابط مخاطبان فقط توان ــتفاده از تلفن، نامه و یا مراجعه حض ایی اس
(رنجبري، .عمومی یعنی اطالع رسانی درست در هر زمان و در هر کجا و با هر ابزار مناسب

1382 :23( 
 قایسه بهره وري نیروي انسانی در ایران و سایر کشورهام

شود ،  ب صنعت می  سانی فعال در این با وجود هزینه هایی که براي بخش  هروري نیروي ان
ست.   40بخش  سطح ملی (بهره وري ملی ) ا سانی در  صد کمتر از بهره وري نیروي ان در

سایر  شکل دارتر از  صنعت به مراتب عقب مانده تر و م شان می دهد که بخش  این آمار ن
صنعت در  سانی فعال در بخش  ست .  میانگین بهره وري نیروي ان صادي ا بخش هاي اقت

ـــیا  5/2فریقا آ برابر میانگین بهره وري نیروي  5/1برابر و در آمریکاي التین  2برابر، در آس
 است. انسانی ایران (بهره وري ملی )

 چارچوب نظري تحقیق
افزون فناوري اطالعات به گونه اي غیرقابل انکار بر زندگی روزمره جوامع  امروزه رشد روز

تأثیر این تکنولوژي بر ابعاد زندگی به گونه اي  به بیانی دیگر مختلف تأثیرگذاشته است.
است که دیگر نمی توان مفاهیمی نظیر توسعه پایدار و اقتصاد دانایی محور را از این واژه 
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در  1ارتباطات فناوري اطالعات و آنچه مسلم است با توسعه هرچه سریعتر مجزا دانست.
افزایش می یابد و در سرمایه  جوامع مختلف، بهره وري نیروي کار و رفاه عمومی جامعه

گسترش فناوري اطالعات فرصتهاي شغلی جدیدي ایجاد می شود. فناوري اطالعات بعنوان 
یک زیر ساخت جدید توجه زیادي را به تأثیرخود در سازمانها جلب کرده است.این زیر 

ه دور، ساخت که عموماً بصورت بهره برداري جمعی از دستگاه هاي الکترونیکی، ارتباط از را
نرم افزار، ایستگاه هاي کامپیوتري نامتمرکز و رسانه هاي یکپارچه تعریف می شود، 
برسازماندهی فاصله هاي مکانی و به طبع آن بر دیگر سیستم ها اثر عمیقی برجاي گذاشته 

 است.
شاید بتوان گفت فناوري اطالعات همان مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا و مدیریت 

مبتنی برکامپیوتر و بخصوص کاربردهاي نرم افزاري و سخت افزاري  سیستمهاي اطالعاتی
کامپیوتر است که توسط آن داده هاي کاربردي به هر صورت گردآوري می شوند.فناوري 
اطالعات بر دانش مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور، ذخیره سازي، 

منابع الکترونیکی  ري اطالعات رشته اي است که ازکاربرد و انتقال اطالعات تاکید دارد. فناو
براي دستیابی به اطالعات استفاده میکند و شامل مسائلی است که به گسترش علوم کامپیوتر 
و تکنولوژي طراحی، توسعه، راه اندازي و اجراي سیستمها و کاربردهاي اطالعاتی مربوط 

است که بشدت جویاي بازارهاي است. در حقیقت فناوري اطالعات صنعت در حال پیشرفتی 
بزرگتر است تا به این ترتیب سرمایه گذاریهاي بزرگتري را جذب  درآمد بیشتري را تولید 
و مشاغل بیشتري را بوجود آورد. فناوري اطالعات به معناي جمع آوري، ذخیره سازي، 

نمی باشد و پردازش، توزیع و استفاده از اطالعات است و محدود به سخت افزار و نرم افزار 
نیز فناوري اطالعات را می توان نقطه همگرایی  الکترونیک، پردازش داده ها و ارتباطات 
مخابراتی دانست امروزه فناوري اطالعات مشوقی براي جهانی شدن تولیدات و بازارها است 

مالی  را افزایش میدهد و اغلب عرصه -و پویایی و انعطاف پذیري خدمات و جریانهاي پولی
 )458: 1386(موسوي،  راي افزایش بهره وري و کارآیی مهیا می کند.را ب

 چهار الگوي ارزشهاي اثربخشی ساختارانعطاف پذیري
 الگوي مبتنی بر سیستم هاي باز -1

نشان دهنده توجهی است که به عوامل خارجی و ساختار انعطاف پذیر می شود . پیشرفت 
د. مدیریت از مجراي تأمین هدفهاي فردي، وتأمین منابع از هدفهاي اولیه شرکت می باشن

مثل انعطاف پذیري درآماده باش کامل به سربرده و داشتن دیدگاه مساعد نسبت به ارزشهاي 
                                                           
1 ICT 
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خارجی هدف هاي مورد نظر را تأمین می کند. دراین الگو ارزش اصلی یاحاکم، عبارتست از 
و در نتیجه رشد سازمان  ایجاد یک رابطه خوب با محیط به منظور دستیابی و تأمین منابع

 ، این الگو از جهاتی مشابه الگوي تأمین منابع است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.
 الگوي مبتنی بر هدفهاي بخردانه -2

ارزشهاي مدیریتی نشان دهنده کنترل ساختاري و توجه به عوامل خارجی است . هدفهاي 
سازمان می خواهد از یک روش کنترل  اصلی مدیریت عبارتند از  بهره وري، کارآئی و سود.

شده به هدفهاي فرعی دست یابد.هدفهاي فرعی که راه رسیدن به هدفهاي اصلی را هموار 
می کنند عبارتند از: برنامه ریزي داخلی و تعیین هدف براي سازمان . الگوي مزبور مشابه 

 .)1382 روشندل اربطانی،مبتنی بر تأمین هدف است که پیشتردر مورد آن بحث شد(
 الگوي مبتنی بر فرایند درونی -3

این الگو نشانگرارزشهایی است که درراستاي عوامل بیرونی و کنترل ساختاري قرار دارند. 
نخستین نتیجه اي که از اجراي الگوي مزبور به دست می آید یک محیط پایدار سازمانی 

انهایی که وضع خود است که به روش معقول و متناسب بامحیط خود را حفظ می کند. سازم
را در محیط به خوبی تثبیت کرده وتنها هدفشان نگهداري خود دروضع کنونی باشد می 
توانند از این الگو استفاده کنند. هدفهاي فرعی الگو مزبور عبارتند از: وجود سیستم ارتباطی 

 موثر، مدیریت اطالعات وتصمیم گیري.
 الگوي مبتنی بر ارزشهاي انسانی  -4

نده ارزشهائی است که درساختارانعطاف پذیر، و به هنگام توجه کردن به امورداخل در برگیر
سازمان مورد توجه قرار می گینرد. در اجراي این الگو مدیریت به توسعه منابع انسانی توجه 
می کند به کارکنان فرصتهاي الزم براي پیشرفت آزادي عمل داده می شود. هدفهاي فرعی 

پی تأمین آن برمی آیند عبارت از وحدت و انسجام، افزایش روحیه که مدیرتی سازمان در 
و ایجاد فرصتهاي آموزشی درکارکنان. سازمانهائی که چنین الگوئی را به اجرا درمی آورند 

  .)1382میرکمالی، بیشتر به کارکنان و بهبود وضع آنها توجه می کند و نه به محیط (
 و لیکرت پارسونزاثر بخشی از دیدگاه 

سیس لیکرت براي تعیین اثربخشی سازمان سه متغیر را مورد شناسایی قرار داده است رن
 که عبارتند از: علی، میانجی و بازدهی.

 
 
 



 
19 

  

 متغیرعلی
منظور از متغیرهاي علی عناصري می باشند که در طی جریان پیشرفت هاي داخل سازمان 

تژي رهبري مهارت و رفتارها، و نتایج و یا دست آوردهاي آن جریان تأثیر می گذارند. استرا
 تصمیم گیریهاي مدیریت و خط مشی ها وساختار سازمان مزبور متغیرهاي علی می باشند.

 متغیرهاي میانجی
به نظر لیکتر، متغیرهاي میانجی نماینده شروط اجراي حاالت درونی یک سازمان می باشند. 

رت آنها درکارهاي رهبري، این متغیرها در تعهد به اهداف، انگیزش و روحیه اعضا و مها
 ارتباطات، حل اختالفات، تصمیم گیري و مشکل گشایی تجلی می شوند. 

 متغیرهاي بازدهی
متغیرهاي وابسته اي هستند که منعکس کننده دست آوردهاي سازمان می باشند. بیش از 

 مدیران سازمانها براي ارزیابی کارها تنها به مقدار بازدهی توجه می کنند. 90%
 اثربخشی یک استاد دانشگاه را از روي تعداد کتابها یامقاالت وي یا اثربخشسی یک مثالً

 )1،2004کنند. (فورمنمربی ورزشی را از روي مقدار بازیهاي برده تعیین می 
متغیرهاي علی در بوجودآمدن متغیرهاي میانجی نقش بسزایی دارند. و متغیرهاي میانجی 

وثرند. می توان گفت که این سه متغیر انگیزه هایی نیز درشکل گیري متغیرهاي بازدهی م
هستند ( متغیرهاي علی) که به خواست ارگانیسم (متغیرهاي میانجی) عمل می کنند و 
پاسخ هاي خاص (متغیرهاي بازدهی) را بوجود می آورند. متغیرهاي علی بردو دسته دیگر 

تأثیر متغیرهاي علی متغیرها بویژه متغیرهاي میانجی و بازدهی تأثیر گذارهستند. 
 برمتغیرهاي بازدهی از تأثیر متغیرهاي میانجی برمتغیرهاي بازدهی نیز بیشتر است.

ز نظر پارسونز سه شرط براي وجود سیستم ضروري است  الف) ساخت یا از سوي دیگر ا
ساختار سیستم باید از اجزاء یا عناصر نسبتاً پایدار تشکیل شده باشد. ب) دومین شرط 

رکرد است براي آنکه یک سیستم بقا داشته باشد، برخی از نیازهاي اولیه آن به مفهوم کا
عنوان یک سیستم باید بر آورده شود. ج) سومین شرط نظام کنش، فرایند یا فراگرد خود 

ها، تغییرات، تصورات و تحوالتی در داخل نظام کنش صورت سیستم و درون آن است فعالیت
باشد بلکه باید طبق قواعدي صورت گیرد. تحلیل این ابعاد  تواند تصادفیگیرد که نمیمی

دهد. پارسونز چهار کارکرد را براي سه گانه، نظریه عمومی کنش پارسونز را تشکیل می
کند منظور از کارکرد، سیستم اجتماعی به طور عام و یک سازمان به طور خاص تعیین می

 .گیردهاي سیستم اجتماعی انجام میهایی است که براي یک نیاز یا نیازمجموعه فعالیت
                                                           
1 Forman 
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اند که نتایج ها) طوري به یکدیگر پیوستهاجزاي یک سیستم اجتماعی (براي مثال سازمان
هریک از آنها براي دوام و بقاي کل سیستم ضروري است سیستم اجتماعی به عنوان یک 

، با آن سیستم باز، خرده سیستمی از یک یا چند سیستم بزرگتر از خود است بنابراین
هاي حیاتی به آنها وابسته است ها و خروجیها وابستگی متقابل دارد و براي وروديسیستم

هاي هاي زنده و هم چنین سیستمبه نظر پارسونز، مفهوم کارکرد در درك همه سیستم
 اجتماعی، مفهومی محوري و عمده است کارکردهاي چهارگانه سیستم عبارتند از

 :)1382افشاریان،(
 طباق) ان1

یکی از فعالیتهاي عمده سازمانی، سازگاري و تطابق است که در عین حال نشانه مهمی نیز 
باشد. قابلیت انطباق، به نیاز سیستم براي کنترل خود مرتبط براي اثر بخشی سازمانی می

هاي است دانشگاه در مواجهه با تالش براي تغییر شرایط محیط خارجی و تغییر برنامه
دهند وقتی تقاضاي ولشان سازش میؤهاي اصلی محیط و مسرا با خواسته داخلی، خودشان

آید که در محیطی و منابع سازمان با هم همخوانی ندارند یک رویکرد حل  مشکل پدید می
ود، باید توانایی خ تغییر ضمن سازمان دارند تفاوت جهاتی از – سازمان و محیط –آن، هر دو 

تا بتواند اختالف و تفاوت موجود بین خود و محیط را بطور انطباق با محیط را داشته باشد 
بنابراین، سازمان بطور آگاهانه از طرف مدیران و با تصمیماتی که اتخاذ  .موثري حل کند

دهند از هایی که این کارها را انجام نمیکنند. سازمانکند تغییر یا سازگاري پیدا میمی
از این رو .شوندهاي خویش میتوقف فعالیتمحیط جدا گشته و بعد از مدتی مجبور به 

چالش اصلی مدیران آن است که در عین سازگاري با تغییرات و فشارهاي بیرونی، انسجام 
و تعادل دانشگاه خود را حفظ نمایند. بنابراین آنها باید بتوانند بر حسب توانایی مربیان حرفه 

دامات جدید پرداخته و قابلیت اي خود، به تشخیص مرزهاي تغییر و ایجاد سیاستها و اق
 انطباق را متناسب با درخواستهاي تازه تعریف کنند.

 ) کسب هدف2
کند کسب هدف، به مثابه پاداش براي سیستم است این سیستم مقاصد خود را تعیین می 

هاي عادي کسب هدف کند نشانهو منابع خود را براي کسب اهداف مورد نظر، بسیج می
وزشی عبارت است از موفقیت علمی، شناسایی منابع، کیفیت آموزشی هاي آمبراي سازمان

 پذیري مشاهده خاصیت از برخورداري خاطر به –آموزان و خدمات آنها. در  این حوزه دانش
هاي حوزه در هاکاستی تشخیص از بیشتر بسیار نتایج بخشی اثر عدم تشخیص امکان –

ست، بسیاري از والدین، سیاستگذاران دولت دیگر است وقتی که صحبت از عملکرد دانشگاه ا
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کنند معموالً منظور آنان تر تعریف میو دانشمندان، اثر بخشی سازمانی را خیلی مشخص
هاي شناختی را اندازه هاي استانداردي است که مهارتآموزان در آزموننمرات دانش

به عنوان مالکی که داراي آموزان را والن تعلیم و تربیت، نمرات دانشؤگیرند. برخی از مسمی
کنند؛ در گیرند و آن را به عنوان تنها معیار موفقیت تلقی میارزش درونی است در نظر می

هاي حالیکه با توجه به اهداف تعلیم و تربیت، موفقیت تحصیلی تنها توسط امتحانات و آزمون
ف آموزش و پرورش آموزان، تنها هدشود و نمرات دانشگیري نمیتحصیلی استاندارد اندازه

 .شودهاي موفقیت تحصیلی محسوب مینیست، بلکه یکی از نشانه
 ) یگانگی و انسجام3

کند مثل: فراگرد سازماندهی، یگانگی، به اتحاد و اشتراك در داخل سیستم اشاره می
هماهنگی و یکپارچه کردن روابط اجتماعی به عنوان یک وجود واحد. رضایت شغلی 

آموزان از جمله مسایل اجتماعی ن روابط شخصی، غیبت و روحیه دانشکارمندان، تعارض بی
آید که افراد باشند. این یگانگی زمانی در سازمان بوجود میاي هستند که مورد نظر میعمده

هاي سازمان تحقق یافته ببینند. میزان هاي خود را بر اثر تحقق هدفهاي کار، هدفو گروه
ها بستگی دارد زمانی که نیروهاي کاري سازمان در هدف ها به حد تحقق آنیگانگی هدف

هاي سازمانی گذاري و فرایند تصمیم گیري مشارکت داشته باشند و احساس کنند در هدف
هاي سازمانی هاي فردي به هدفرسد و هر اندازه هدفسهیم هستند یگانگی به اوج خود می

 .)1382شاریان،اف(شودنزدیکتر شود عملکرد سازمانی بهتر و بیشتر می
 پایداري و حفظ الگوها)4

مجموعه اجزاي کنشی است که در کنشگران ( عامالن ) سیستم اجتماعی ایجاد انگیزه کرده 
کند کارکرد آن، انباشتن انرژي به صورت انگیزش و و کل سیستم اجتماعی را تغذیه می

به تعهد زیاد پخش کردن آن بصورت اطالعات در سیستم اجتماعی است دانشگاه اثر بخش 
هاي سازمان آموزان براي تقویت هنجارها و ارزشو رفتار مناسب از جهت مربیان و دانش

هاي عادي از اثر بخشی عملکرد دانشگاه در ارتباط  با کارکرد پایداري و نیاز دارد. نشانه
 هم ذات شدن حفظ الگوها (تداوم) مشاغل: وفاداري، عالقه  زیاد به کار دانشگاه، احساس 

. باشدمی هنجار –(همانندي) با مؤسسه، انگیزش فردي نسبت به کار و همسازي نقش 
 حساس کارکرد چهار این به اجتماعی سیستم بقاي که کند می فرض صریح بطور پارسونز
تواند اهداف سازمانی ارکردها براي شناسایی منبع، بنیادي است و میک این دارد بستگی

هاي اجتماعی باید این چهار شکل کارکردي یعنی انطباق، شود. لذا همه سیستممحسوب می
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، زادهحمیدي( کسب هدف، یگانگی و انسجام و پایداري و حفظ الگوها (تداوم) را حل کنند
1379(. 

 روش تحقیق
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، 

ه عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند متغیر،شی، یا مطلب چگونه است ب
و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه 

 )59: 1382ودر صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند.(حافظ نیا،
ستفاده شده است.در به منظور آزمون فرضیه اصلی تحقیق ، از روش پیمایش اجتماعی ا

 اینجا با استفاده از فرضیه ها، تحقیق مورد آزمون تجربی قرار می گیرد.
 روش جمع آوري اطالعات

در این پژوهش براي جمع آوري اطالعات و داده هاي مورد نیاز از روش میدانی و مطالعات 
 کتابخانه اي بهره گرفته شده است.

 جامعه آماري و نمونه
رت است،مجموعه اي از افراد یا واحدها که داراي حداقل یک صفت یک جامعه آماري عبا

مشترك باشند، معموالً در هر پژوهش مورد بررسی یک جامعه آماري است که پژوهشگر 
مایل است درباره صفت(صفت ها) وتغییر واحدهاي آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران 

1378 :178 .( 
ي، کلیه مدیران روابط عمومی جامعه و نمونه آمار ی،لبا توجه به سئوال اص قیتحق نیا در

نفر می باشند و  300بانک پست بانک ایران  استان مازندران که تعداد این مدیران حدودا 
به دلیل موجود بودن اطالعات، کل جامعه آماري بدون انجام نمونه گیري مورد بررسی قرار 

 استفاده نمی شود.گیرد. بنابراین در این تحقیق از نمونه گیري می
 روش تجزیه و تحلیل داده ها

استفاده از سطح تبیین یا استنباطی متناسب با سطح سنجش آزمون هاي مختلف نظیر 
 آزمون گاما ، شاخص کندال و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.

 آزمون فرضیه 
 در  یسازمان افزایش بهره وريروابط عمومی الکترونیک وبکار گیري  بین

 رابطه معناداري وجود دارد. استان مازندرانپست بانک ایران 
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افزایش بهره ) مقایسه میانگین نمره شاخص تاثیر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک بر1جدول (
 استان مازندرانی در پست بانک ایران وري سازمان

انحراف  میانگین شاخص
 معیار

T P 

ومی الکترونیک تاثیر به کارگیري روابط عم
 بر افزایش بهره وري سازمان

73/1 634/0 109/18- 000/0 

  t بوده است.با توجه به اینکه  634/0با انحراف معیار 73/1میانگین نمره پاسخ دهندگان
معنی دار بوده است بنابر این فرض صفر رد می گردد.  P<0/01مشاهده شده در سطح 

ی در سازمانالکترونیک منجر به افزایش بهره وري  به عبارت دیگر به کارگیري روابط عمومی
 می شود.  استان مازندران پست بانک ایران

  در پست و رضایت مشتریان روابط عمومی الکترونیک بین بکار گیري
 رابطه معناداري وجود دارد. استان مازندران بانک ایران

می الکترونیک بر رضایت ) مقایسه میانگین نمره شاخص تاثیر استفاده از روابط عمو2جدول (
 مشتریان ( ارباب رجوع) در پست بانک ایران استان مازندران

 T P انحراف معیار میانگین شاخص

تاثیر استفاده از روابط عمومی 
 الکترونیک بر رضایت مشتریان

07/2 717/0 499/12- 000/0 

وجه به اینکه بوده است. با ت 717/0با انحراف معیار 07/2میانگین نمره پاسخ دهندگان 
مشاهده شده درسطح معنی دار بوده است بنابر این فرض صفر رد می گردد. به عبارت دیگر 

روابط عمومی الکترونیک منجر به رضایت مشتریان ( ارباب رجوع) در پست بانک  استفاده از
 می شود.  استان مازندران ایران

  ی در مانو بهبود عملکرد سازروابط عمومی الکترونیک بین بکارگیري
 رابطه معناداري وجود دارد. استان مازندرانپست بانک ایران 
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) مقایسه میانگین نمره شاخص تاثیر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک بر بهبود 3جدول (
 عملکرد سازمان کارکنان در پست بانک ایران استان مازندران

 T P انحراف معیار میانگین شاخص

تاثیر به کارگیري روابط 
عمومی الکترونیک بر بهبود 

 عملکرد سازمان کارکنان

14/2 741/0 113/11- 000/0 

  t بوده است. با توجه به اینکه  741/0با انحراف معیار  14/2میانگین نمره پاسخ دهندگان 
معنی دار بوده است بنابر این فرض صفر رد می گردد.  P<0/01مشاهده شده در سطح 

وابط عمومی الکترونیک منجر به بهبود عملکرد سازمانی کارکنان به عبارت دیگر به کارگیري ر
 می شود. استان مازندراندر پست بانک ایران 

  در بانک  و افزایش کارایی کارکنانروابط عمومی الکترونیک بین بکارگیري
 پست بانک ایران استان مازندران  رابطه معناداري وجود دارد.

تاثیر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک برافزایش  ) مقایسه میانگین نمره شاخص4جدول (
 کارایی کارکنان پست بانک ایران استان ملزندران

 T P انحراف معیار میانگین شاخص
تاثیر به کارگیري روابط عمومی 

 الکترونیک برافزایش کارایی کارکنان
14/2 797/0 481/10- 000/0 

  t بوده است. با توجه به اینکه  797/0عیار با انحراف م 14/2میانگین نمره پاسخ دهندگان 
معنی دار بوده است بنابر این فرض صفر رد می گردد.  P<0/01مشاهده شده در سطح 

به عبارت دیگر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک منجر به افزایش کارایی کارکنان در 
 می شود. استان مازندران پست بانک ایران

  در  و بهبود پاسخگویی به مشتريی الکترونیک روابط عمومبین بکارگیري
 رابطه معناداري وجود دارد.استان مازندران پست بانک ایران  
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) مقایسه میانگین نمره شاخص تاثیر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک منجربر باال 5جدول(
 رفتن سطح پاسخگویی به مشتري بانک پست بانک ایران  استان مازندران

 T P انحراف معیار گینمیان شاخص
تاثیر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک 

منجربر باال رفتن سطح پاسخگویی به 
 مشتري

20/2 999/0 722/7- 000/0 

  t بوده است. با توجه به اینکه  999/0با انحراف معیار 20/2میانگین نمره پاسخ دهندگان 
این فرض صفر رد می گردد.  معنی دار بوده است بنابر P<0/01مشاهده شده در سطح 

به عبارت دیگر به کارگیري روابط عمومی الکترونیک منجر به باال رفتن سطح پاسخگویی به 
 می شود. استان مازندرانمشتري ( ارباب رجوع) بانک پست بانک ایران 

 نتیجه گیري
لف امروزه اهمیت روابط عمومی الکترونیک به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت هاي مخت

سازمانها و ارتباط اجزاي مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه باال بردن بهره وري آنها به روشنی 
لذا یکپارچه سازي فعالیت هاي درون سازمانی مبتنی بر استراتژي هاي از مشخص است. 

پیش تعیین شده براي نیل به اهداف معین و دستیابی به بهره وري و افزایش اثربخشی و 
نی نیاز به آموزش کارکنان و ایجاد تغییرات بنیادین بهره گیري از فناوري کارایی سازما

بنابراین درعصر حاضر که قرن تغییر و تحول نام گرفته 0اطالعات را غیر قابل انکار می سازد
است و افزایش بهره وري سازمانی جزء دغدغه هاي اصلی مدیران در سازمان ها به شمار می 

طالعات در راستاي افزایش بهره وري سازمانی از الزامات سازمان آید به کارگیري فناوري ا
فناوري اطالعات را نقطه همگرایی الکترونیک ، پردازش  0هاي عصر حاضر محسوب می شود

تاثیر شامل فناوري هاي ارتباطی و همچنین نرم افزار است.0داده ها و اطالعات می دانند
ان، مشتریان و سازمان کمتر از یک انقالب روابط عمومی الکترونیک بر روابط بین کارکن

نیست. ضرورت و اهمیت این تحقیق از آنجا افزایش می یابد که با کشف روابط عمومی 
الکترونیک بهره وري سازمان نیز افزایش می یابد.با توجه به تحقیقی که انجام گرفته است  

ادار بین  به کارگیري رابطه معنپست بانک ایران  استان مازندران  روابط عمومی مدیران
روابط عمومی الکترونیک منجر به افزایش بهره وري سازمان، منجر به رضایت مشتریان ( 
ارباب رجوع)، منجر به بهبود عملکرد سازمان، به افزایش کارایی کارکنان و به باال رفتن سطح 

 پاسخگویی به مشتري می شود.
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 ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد اجتماعی، ارتباطات علوم دکتري دانشجوي

 محمدرضا قائدي
 شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه راز،شی واحد الملل، بین روابط و سیاسی علوم گروه استادیار

 ) مسؤول نویسنده(ایران
ghaedi@iaushiraz.ac.ir 

 سجاد نیکخو
 ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد اسالمی، معارف مدرسی دکتري دانشجوي

 چکیده
هدف از پژوهش حاضر الویت بندي عوامل دینی موثر بر رفتار و نگرش کاربران فضاي مجازي 

 جامعهتحلیلی انجام شده است. -ر ایران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفید
 مربوط کارشناسان و اساتید دانشگاهی شامل که مبحث با آشنا خبرگان تحقیق، این آماري

 این در که هستند خبرگان از نفر 10 نمونه تعداد. هستند باشند، می رسانه و دین حوزه به
 .گرفتند قرار مورد پرسش 9تا  1ش از طریق پرسشنامه زوجی و طیف پرس مورد تحقیق

 شد استفاده محتوا روایی از گیري یا همان پرسشنامه زوجی، اندازه ابزار روایی بررسی براي
 تایید مورد معیارها و زیرمعیارها صحت تا گرفت قرار خبرگان و اساتید اختیار در پرسشنامه و

 استفاده قضاوتی هدفمند گیري نمونه از حاضر، پژوهش دفمنده گیري نمونه در. گیرد قرار
 به پاسخگویی براي مناسب اطالعات داراي افراد از محدودي تعداد که معنا بدین است، شده

 10 سابقه حداقل که بودند افرادي پژوهش این در نیز خبره اند. افراد بوده تحقیق سواالت
 نظري اشباع مرحله تا گیري نمونه. اند داشته را دین و رسانه زمینه و یا پژوهش در کار سال
جهت الویت  ANPو فرایند تحلیل شبکه اي  Super Decisionاز نرم افزار  .کرد پیدا ادامه

 0,417بندي معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد معیار فرهنگ مذهبی خانواده با وزن 
نگرشی و رفتاري کاربران فضاي داراي بیشترین اهمیت در میان معیارهاي دینی موثر بر 
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مجازي می باشد. همچنین یافته هاي تحقیق نشان داد پس از معیار فرهنگ مذهبی خانواده، 
رفتاري داراي بیشترین اهمیت می -معیارهاي آموزه هاي دینی فرد و معیار الگوهاي دینی

  باشند.

 عوامل دینی، فضاي مجازي، فرایند تحلیل شبکه اي کلیدواژه ها:

 مهمقد
از گروه ها و افراد با اعتقادات  یارياست که در آن بس يا یچیدهگسترده و پ یايدن ینترنتا

به کار کنند.  یم یزندگ و به نوعی در فضاي مجازي مختلف حضور دارند يها یشو گرا
 ها انسان یدبر وجود و عقا مجازي یايدنبردن واژه ي زندگی در اینجا اشتباه نیست چراکه 

 يمجاز يبارز فضا يها یژگیگذارد. از و یم یرتأث یواقع ياین و منسجم با دنبه طور همزما
رفتن فاصله در زمان و مکان و  ینو مکان بودن آن اشاره کرد. از ب زمان یتوان به ب یم

داده  ییررا تغ ینداريو د هویتی یندهايتحول، فراو  مبادله يها یلپتانس یشافزا ینهمچن
  ).2017و همکاران،  1(خزیراست

 يو رسانه ها یاطالعات يها ياز گسترش فناور یمختلف طوحس به نوعی ، همه جوامعامروزه
، یبريشدن، جوامع سا یمانند جهان یرا تجربه کرده اند. استفاده روزافزون از اصطالحات ینآنال

اطالعات  يفناور یراخ يها سال یاز آن است که ط یحاک يمجاز يو فضا یجامعه اطالعات
از تعامل انسان  یناش ییراتفراهم کرده است. درك تغ یاجتماع ندگیز يرا برا یديشکل جد

 يدغدغه ها ینتر از مهم یکیبه  یجبه تدر -ما حاکم است  یزندگبر که اکنون  - ینترنتو ا
بدل شده است. مسئله مختلف جوامع  یزانو برنامه ر یاستگذاران، سیدانشمندان علوم اجتماع

 یاست که در جامعه به نگران یننو يها وريبا فن آ ینیفرهنگ د و ینارتباط د یگرمهم د
 یافرهنگ، مذهب  يرشته هادر که  یمحققان در سال هاي اخیر،شده است.  یلتبد یاصل

ها به مطالعه  با مشکالت مشترك روبرو شده اند. آن پژوهش می کنند به طور عامرسانه 
 2می پردازند(گاتلدو  ینا ینب یاحتمال يو تضادها ییو همسو ینی، فرهنگ دینترنتا یتماه

 . )2018و همکاران، 
 وارههم ینداريد چراکه برخوردار بوده است يبرجسته ا یگاهاسالم همواره از جا یران،در ا
مطالعه  یتاهمامر  ینکننده بوده است. ا یینتع عنصري یرانیا یخفرهنگ، جامعه و تار يبرا

                                                           
1 Khazir 
2 Kgatle 



 
29 

  

 یلکند. بدون شک به دل یبرجسته مبیشتر از قبل را معاصر  یراندر ا ینداريدر د ییرروند تغ
بر دین و هویت و تریبیت  یاديز این رسانه ها تأثیر مدرن،هاي و گسترش رسانه  یتمحبوب
 يمنحصر به فرد برا يبه ابزار یاجتماع يو شبکه ها يمجاز ي. فضایک جامعه دارند دینی
 اینترنت. توان بر آن ها داشتمی  يکنترل محدود زیراشده اند  یلارتباط تبد يبرقرار

استفاده  یگرانبر د یرگذاريتأث يخود برا ییتواند از توانا یکه م استکرده  یجادرا ا ياینهزم
 .)1396(نورورزي و همکاران، کند

 ینکنند و به هم یخود استفاده م یمذهب یازهايمتناسب با ن یاجتماع يکاربران از شبکه ها
گذارد و انعطاف  یم یرها تأث آن ینداريبر سبک د یماعاجت يروش، استفاده از شبکه ها

، شبکه یگردهد. از طرف د می یشافزا یمختلف مذهب یرهايرا در مورد تفس آن ها یريپذ
 ياعضا یو اجتماع یاز مطالبات فرهنگ یاريکننده بس ینبه عنوان تأم ینآنال یاجتماع يها

 یجادتواند باعث ا یم یدجد يها دهیارزش ها و ا یعکنند و با انتشار سر یم یتخود فعال
 . )2017، 1(لی و کواندر جوامع مختلف شود یتهو یدر مبان یاساس يچالش ها

مختلف مانند  يتوسط محققان رشته ها ینترنتدر ا یند بررسی ها در زمینه ي گونه ین ا
 یرو سا ی، مطالعات فرهنگي، مطالعات رسانه ای، انسان شناسی، جامعه شناسیروانشناس

راجع به  يسؤاالت متعدد یقاتتحق ینا انجام شده است. ینیها مانند مطالعات د ینهمز
 موضوعاتیبرجسته کردن  ینو همچن یجیتالید يها ینهدر زم ینیو اعمال د یند یتماه
 یدجد ي، استفاده از رسانه هایاريبس يبرا دارند، مطرح کرده است. یشترب یبه بررس یازکه ن
، به انجام دهندروزمره خود  یرا در زندگ یل مذهباعماتا راحت تر  سازد یها را قادر م آن

شرکت  یا 3داالي الما يها ییت، خواندن تویفونآ يبرا 2قرآن ریدربه  یعنوان مثال دسترس
 . 4ین سکندالیفآنال یايدر دن یکانجامع آنگل یسايکل مانند ،يمجاز یسايکل یکدر 

 یسنت يها و رفتارها یهدر رو یمیمستق یرند تأثتوا یم یدجد ياستفاده از رسانه ها همچنین
تواند  یم یدجد يهااستفاده افراد و گروه ها از رسانه یچگونگ یبررس داشته باشد. یمذهب

(کمپبل و روزمره ارائه دهد یدر زندگ ینو د یدجد ياز رابطه فرهنگ ، رسانه ها ینشیب
  .)2015، 5کانلی

                                                           
1 Laim & Kwan 
2 Quran Reader 
3 Dalai Lama 

4 Second Life 

5 Campbell & Connelly 
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ها مطالعه  با انتشار ده یراندر ا يمجاز يت فضاانتشار مطالعا مینهدر دو دهه گذشته، ز
ي و طبقه بند یو علم یحصر یريارائه تصو با دنتوان یم یمطالعات ینصورت گرفته است. چن

 کند. مطالعات یجاداو فعاالن این زمینه در اجتماعی گذاران  یاستس يبرا یمهم يمبنا شده،
موضوع را  یندانش در مورد ا یش افزاتواند یم ینداريو د يمجاز يفضامختلف در زمینه 

را به  یديجد یکردهايها و رو یدهتوان ا ی، میمطالعات قبل یقبا تلف و نشان دهد یراندر ا
فعالیت می هر دو  یا، مذهب يمجاز يفضا در زمینه داد که یشنهادپ یاستگذارانمقامات و س

 يرفتار کاربران فضا موثر بر نگرش و ینیحاضر ارائه عوامل د پژوهش رو هدف ینز اا .کنند
  .)1396(نوروزي و همکاران، است يمجاز

 روش تحقیق
 تحقیق، این آماري جامعهتحلیلی انجام شده است. -تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی

رسانه و  حوزه به مربوط کارشناسان و اساتید دانشگاهی شامل که مبحث با آشنا خبرگان
پرسش  مورد تحقیق این در که هستند خبرگان از نفر 10 هنمون تعداد. هستند باشند،می دین

گیري یا همان  اندازه ابزار روایی بررسی براي. گرفتند قرار از طریق پرسشنامه زوجی
 قرار خبرگان و اساتید اختیار در پرسشنامه و شد استفاده محتوا روایی از پرسشنامه زوجی،

 . گیرد قرار تایید مورد معیارها و زیرمعیارها صحت تا گرفت
 است، شده استفاده قضاوتی هدفمند گیري نمونه از حاضر، پژوهش هدفمند گیري نمونه در

 سواالت به پاسخگویی براي مناسب اطالعات داراي افراد از محدودي تعداد که معنا بدین
 کار سال 10 سابقه حداقل که بودند افرادي پژوهش این در نیز خبره اند. افراد بوده تحقیق

 ادامه نظري اشباع مرحله تا گیري نمونه. اند داشته را دین و رسانه زمینه پژوهش در و یا
 .کرد پیدا

 تجزیه و تحلیل یافته ها

اولین گام در فرایند تحلیل شبکه اي، پایه ریزي مدل و ساختار مساله می باشد. در واقع 
ر طراحی ابتدایی موضوع مورد بررسی باید به یک سیستم منطقی مانند شبکه تبدیل شود. د

مطابق روش فرایند تحلیل شبکه اي حتی وابستگی هاي درونی نیز مورد بررسی قرار می 
) ساختار 1گیرد و ساختار شبکه اي با در نظر گرفتن تمامی روابط ارائه می شود. شکل(
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و زیر این پژوهش را نشان می دهد که روابط معیارها  ANPشبکه اي مربوط به رویکرد 
 هت وزن دهی و الویت بندي مشخص شده است. معیارها ج

 ساختار شبکه اي مدل تحقیق :)1شکل(

و نظر خبرگان براي  ANPپس از اینکه ماتریس هاي مقایسه هاي زوجی مطابق با پرسشنامه 
) 1همه خوشه ها جمع آوري شد بردارهاي مشخصه و ابرماتریس ها ارائه می شود. جدول (

می باشد. در واقع براي تهیه تقدم هاي کلی در  1غیر وزنی نشان دهنده سوپر ماتریس اولیه
سیستمی با تاثیرهاي مستقل، بردارهاي تقدم محلی در ستون مربوط به خود در ماتریس 
جاي می گیرند. در واقع براي تهیه تقدم هاي کلی در سیستمی با تاثیرهاي مستقل، بردارهاي 

 شبیه ماتریس سوپر ي می گیرند. مفهومتقدم محلی در ستون مربوط به خود در ماتریس جا
 محاسبه براي ضرایب کردن محدود به قادر ماتریس سوپر. باشد می مارکوف زنجیره فرایند
 می تعامل، در عناصر سایر بر عنصر هر تجمعی تجمیعی اثر نتیجه در و ها اولویت تمامی
 هاي نام به شهخو دو گیرنده بر در صرفا هدف، از نظر صرف شبکه یک که هنگامی. باشد
 سال در تاکیزاوا و ساعتی توسط شده ارائه ماتریسی رویکرد ، باشد ها گزینه و ها معیار

 . شود گرفته کار به سیستم یک عناصر هاي وابستگی با مواجهه براي تواند می 1986
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 سوپر ماتریس اولیه :)1جدول(
وثر بر نگرش عوامل دینی م عوامل دینی موثر بر رفتار کاربران فضاي مجازي

 کاربران فضاي مجازي
 

V5 V4 V3 V2 V1 V8 V7 V6 
0,121 0,195 0,195 0,139 0,149 0,250 0,250 0,000 V6 

ش
گر

ن
 

0,319 0,310 0,493 0,332 0,376 0,750 0,000 0,800 V7 
0,558 0,493 0,310 0,527 0,474 0,000 0,750 0,200 V8 
0,280 0,245 0,190 0,260 0,000 0,237 0,185 0,209 V1 

تار
رف

 

0,339 0,188 0,302 0,000 0,257 0,143 0,269 0,165 V2 
0,239 0,134 0,000 0,168 0,146 0,100 0,110 0,120 V3 
0,140 0,000 0,106 0,118 0,112 0,079 0,078 0,074 V4 
0,000 0,430 0,400 0,451 0,482 0,439 0,356 0,428 V5 

به ترتیب معرف: اخالق دینی، تربیت دینی، هویت دینی،  V8تا  V1ي نکته: در جدول نمادها
رفتاري، نقش اعتقادات مذهبی فرد، آموزه هاي دینی فرد -حس نوعدوستی، الگوهاي دینی

 و فرهنگ مذهبی خانواده می باشند.
 برقراري ساختار چگونگی. خوشه هاست بین ارتباط ایجاد به نیاز کلی، هاي رتبه تهیۀ براي
نشده  دهی وزن ابرماتریس. داد شکل را اولیه ابرماتریس) متقابل و بیرونی درونی،( ارتباطاین 

 ابرماتریس خوشه هاي و عناصر با) اهمیت ضرایب( داخلی هاي اولویت بردار جمع ازحاصل
 دهی وزن ابرماتریس مقادیر ضرب از 1وزن دار شده ماتریس سوپر سپس. شد اولیه ایجاد

) سوپر ماتریس وزن دار شده را 2جدول (. گردد می محاسبه اي هخوش در ماتریس نشده
 نمایش می دهد. 

 سوپر ماتریس وزن دار شده): 2(جدول
عوامل دینی موثر بر نگرش  عوامل دینی موثر بر رفتار کاربران فضاي مجازي

 کاربران فضاي مجازي
 

V5 V4 V3 V2 V1 V8 V7 V6 
0,060 0,097 0,097 0,069 0,074 0,125 0,125 0,000 V6 

ش
گر

ن
 0,159 0,155 0,246 0,166 0,188 0,375 0,000 0,400 V7 

0,279 0,246 0,155 0,263 0,237 0,000 0,375 0,200 V8 
0,140 0,122 0,095 0,130 0,000 0,118 0,092 0,104 V1 

تار
رف

 0,169 0,094 0,151 0,000 0,128 0,071 0,134 0,082 V2 
0,119 0,067 0,000 0,084 0,073 0,050 0,055 0,060 V3 
0,070 0,000 0,053 0,059 0,056 0,039 0,039 0,037 V4 
0,000 0,215 0,200 0,225 0,241 0,219 0,178 0,214 V5 
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می باشد. در واقع در این  1گام بعد در فرایند تحلیل شبکه اي، ایجاد سوپر ماتریس محدود
 عددي به آن سطر هر تا رساند نهایت بی توان به یدبا را وزن دار شده ماتریس گام سوپر

 است.  زیرمعیار یا معیار آن وزن عدد آن و. شود همگرا

 سوپر ماتریس محدود ):3(جدول
عوامل دینی موثر بر نگرش  عوامل دینی موثر بر رفتار کاربران فضاي مجازي

 کاربران فضاي مجازي
 

V5 V4 V3 V2 V1 V8 V7 V6 
0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 V6 

ش
گر

ن
 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 V7 

0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 V8 

0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 V1 

تار
رف

 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 V2 

0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 V3 

0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 V4 

0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 V5 

در نهایت و در مرحله آخر معیارها و زیر معیارها براي تهیه رتبه بندي کلی و اولویت بندي 
 به صورت نرمالیزه نشان داده می شود.  ANPاي  در مدل شبکه

داراي  0,417می باشد با وزن  »فرهنگ مذهبی خانواده«که  V8) معیار 2مطابق شکل(
بیشترین اهمیت در میان معیارهاي دینی موثر بر نگرش و رفتار کاربران فضاي مجازي می 

فضاي مجازي می باشد.  باشد. در واقع این معیار جزو عوامل دینی موثر بر نگرش کاربران
در رتبه دوم قرار می  0,405که آموزه هاي دینی فرد می باشد با وزن  V7پس از آن معیار 

گیرد. این معیار نیز جزو عوامل دینی موثر بر نگرش کاربران فضاي مجازي می باشد. معیار 
ش کاربران که جزو عوامل دینی موثر بر نگر 0,347و وزن  V5رفتاري با نماد -الگوهاي دینی

فضاي مجازي می باشد در رتبه سوم قرار گرفته است. بطور مشابه معیارهاي تربیت دینی با 
که جزو عوامل دینی موثر بر رفتار کاربران  0,207، معیار اخالق دینی با وزن 0,214وزن 

که نقش  V6فضاي مجازي می باشند در رتبه هاي چهارم و پنجم قرار گرفته اند. معیار 
در رتبه ششم قرار گرفته است.  0,177ت مذهبی فرد(معیار نگرشی) می باشد با وزن اعتقادا
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و معیار حس نوعدوستی(معیار  0,135در نهایت معیارهاي هویت دینی(معیار رفتاري) با وزن 
 در رتبه هاي هفتم و هشتم الویت بندي می شوند. 0,095رفتاري) با وزن 

 بر رفتار و نگرش کاربران فضاي مجازيالویت بندي عوامل دینی موثر  ):2(شکل

 بحث و نتیجه گیري
داراي بیشترین اهمیت در  »فرهنگ مذهبی خانواده«یافته هاي پژوهش نشان می دهند که 

میان معیارهاي دینی موثر بر نگرش و رفتار کاربران فضاي مجازي می باشد. این یافته را می 
قنبریان برزیان و  )، 1396()، مالحی2012(1توان هم راستا با پژوهش هاي پیشین کانگ

) که به بررسی تاثیرات ارزش هاي خانوادگی 1393() و خدامرادي و همکاران 1395(درویشی
خانواده  يها به ارزش یبنديو پا ینداريد بیندر استفاده از اینترنت پرداخته اند، دانست. 

ه، بنیان نظام فرهنگى ها به نظام اجتماعى هویت بخشید ارزش .دارد رابطه مستقیمی وجود
دهند و معیار اساسى بایدها و نبایدهاى جامعه هستند و زیر بناي  جامعه را تشکیل می

ها، ثبات نسبى داشته باشند، فرهنگ  نهند. اگر ارزش هنجارهاى اجتماعى را بنیان می
عمومى نیز ثبات نسبى خواهد داشت و اگر دچار آسیب و بحران شوند، فرهنگ عمومى نیز 

ویژه در بعد فرهنگ  ساز ثبات فرهنگى یا بحران فرهنگى؛ به شود؛ زیرا زمینه پذیر می بآسی
 .     عمومى هستند

پس از آن معیار آموزه هاي دینی فرد در استفاده از فضاي مجازي از اهمیت باالیی برخوردار 
) که 6139() و مالحی2015 (2گوالن و استادلر بود. می توان گفت این نتیجه را با پژوهش

به بررسی اهمیت آموزه هاي دینی افراد و حتی انتقال و آموزش دین از طریق اینترنت 
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زندگی مدرن داراي مبانی متافیزیکی مهمی براي خود است که پرداختند همراستا دانست. 
این مبانی ابعاد مختلف حیات دنیوي بشر مدرن را مدیریت می کنند. اهمیت مبانی مذکور 

ها نحوه نگرش انسان جدید به کل نظام هستی، اعم از خدا، خودش و در آن است که آن 
. از این جهان، را تعیین کرده و لذا با محوریت انسان همه حقایق را فهم و تفسیر می کنند

رو آموزه هاي دینی فرد می تواند در تشخیص راه پر پیچ و خم انسان مدرن براي او راهگشا 
 فتاري اش در جوامع آنالین و آفالین را دگرگون سازد. باشد و نگرش او نسبت به شیوه ي ر

رفتاري که جزو عوامل دینی موثر بر نگرش کاربران فضاي مجازي می -معیار الگوهاي دینی
)، پژوهشی در مورد تاثیر 1390باشد در رتبه سوم اهمیت قرار گرفته است. فرخ نیا و لطفی(

دند که می تواند به نتایج این پژوهش تعمیم الگوهاي رفتاري برآمده از فضاي مجازي انجام دا
داده شود. این امر که هر شخص در زندگی خود از کدام الگوهاي ذهنی و رفتاري پیروي می 
کند می تواند نقش پررنگی در برون داد اعمال، نگرش و رفتارهاي او داشته باشد. ارایه 

د یک جامعه تاثیرگذار باشد الگوهاي صحیح دینی می تواند بر طرز تفکر و روش زندگی افرا
و به تبع آن این شیوه زندگی را در تمامی سطوح رفتاري از جمله استفاده از اینترنت نشان 

 خواهد داد.   
بطور مشابه این تاثیرگذاري در معیارهاي تربیت دینی، معیار اخالق دینی و نقش اعتقادات 

و   1ی از جمله رحمانمذهبی فرد نیز تایید شده است. این نتایج با پژوهش های
همراستا  )1390() و طالبتاش1396()، نوروزي و همکاران2017(2)، مککلور2015(همکاران

 است. 
رعایت کردن اصول و مبانی تربیت دینی در تربیت فرزندان، می تواند نقشی مؤثر در راه 

د؛ چرا جلوگیري از تأثیر منفی فضاهاي مجازي بر روي خانواده ها و فرزندانشان داشته باش
که خانواده هاي دین دار، بیشتر از خانواده هاي غیردین دار می توانند فرزندان خود را از 

دهد که اخالق این وضعیت نشان می. از سویی، تأثیر منفی فضاهاي مجازي دور نگه دارند
ها و آید. منشأ نگرانیشمار می ترین نیاز عصر حاضر به ارتباطات و بهداشت روان مهم

اي از تصویر  انگاري انسان معاصر و بیگانگی او با خداوند است که هاله خدا ها خود سیدلواپ
ورزي است  مبهم رستگاري فضاي زندگی او را فرا گرفته است. اولویت اخالق عصري در دین
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ترین دستورالعملی است که چنانچه انسان معاصر  هاي قرآن اساسی و بازاندیشی در آموزه
 واردو با دگرگونی حیات و سلوك معنوي به اخالق دینی و شخصیت نبوي  به آن عمل کند

در نهایت معیارهاي هویت . هاي جدید خود را باز یابد رفت از نگرانی تواند راه برونگردد می
دینی و معیار حس نوع دوستی عوامل دیگري هستند که بر رفتار و نگرش کاربران فضاي 

سفیري ) و 2018(1ج با پژوهش هاي چیتساز و حسینی مقدممجازي تاثیر گذارند. این نتای
یت کاربران بر نوع فعال یمذهب يقو یتو هو دینداريهمراستا می باشد.  )1391(و نعمت الهی

 یمذهب یشترکه ب یکسان یگذارد. به نوع یم یردهند تأث یانجام م يمجاز يکه در فضا هایی
 کنند. یتوجه م ینید يق و ارزش هابه اخال یشترب ینآنال يها یتهستند در طول فعال

 نتیجه گیري 
است. در  ینداريارتباط آن با د مجازي يمطالعات فضا يمورد عالقه برا يها ینهاز زم یکی

 یمنف يخود را در مورد جنبه ها يها ینگران یمذهب ياز چهره ها یاريبس یراخ يسالها
که  ینستمشهود است ا یراخ يها آنچه در سال ابراز کرده اند. ینداريبر د يمجاز يفضا

(لی و وجود دارد ینالفو آ ینآنال یمذهب يفرهنگ، رفتارها و عملکردها ینب يموازروندي 
 یهشب ،یدجد ياستفاده از رسانه ها یفهم چگونگ يبرا یفرهنگ يساز زمینه .)2017، 2کوان

و  یمذهب ي، افراد، گروه هاینآنال ینیفرهنگ د یفظر يدرك تفاوت ها يبرا یکرديرو
 اعمالرد   یا یرشپذ يبرااي را به عنوان واسطه یدجد ياست که رسانه ها ییسازمان ها

  .)2015، 3ند(کمپبل و کانلیکنی، اشتراك اطالعات و ارتباطات استفاده میمذهب
 يها شبکهدر وهله اول براي به دست گرفتن مدیریت استفاده از فضاي مجازي بویژه 

 یکعنوان رتبه نظام به  یعال یرانو مد ینمسؤولجانب  د از ي این فضا بایمجاز یاجتماع
از  یجوانان، به منظور آگاه یتیترب يها در رابطه با برنامهپذیرنفته شود.  یاجتماع یدهپد

یق صورت دق یزير برنامه ها آن یتیابعاد مختلف ترب یاییو رشد و پو یدجد یتوضع
 یاجتماع ينهادها سازیت و هو یتیترب هايیسم مکان .)1391گیرد(سفیري و نعمت الهی، 

 يها پرورش و رسانه : خانواده، آموزش ویردارد(نظ یارکه در اخت ییبه کمک ابزارها یدبا
 یژهو به افراد جامعه و به ینیو د یاجتماع یخی،تار ی،فرهنگ یراثم یح) به انتقال صحیداخل

 يبه جا .شود یم یسّرم یحصح ریتیو مد یزير امر با برنامه یننسل نوجوان بپردازد؛ ا
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از  کاربرانالزم به  يها داشت. آموزش یارتقاء فرهنگ يبرا يا برنامه یدبا ياقدامات قهر
افراد بویژه مهارت  یشدر افزا يا نقش سازنده ی،آموزش يها، خانواده و نهادها رسانه یقطر

(مهدي را در بر خواهد داشت یارتباط هايي فناور یناز ا یناش هاي یبو کاهش آس جوانان
 يها مطالب شبکهدر برخورد با محتوا و  ياسواد رسانه .)1394زاده و زارع غیاث آبادي، 

رسانه  یکعنوان  به يمجاز یاجتماع يها حال که شبکهیش یابد. افزا ي بایدمجاز یاجتماع
 یارسب ها آن ینز آن بدارند و استفاده ا یرآموزان تاث نوجوانان و دانش ینید یتدر ترب یننو
مناسب  يها الزم و از راه یرکه با اتخاذ تداب باشدی جامعه م ینمسؤول یفهاست، وظ یجرا

مدرن گردند تا به حفظ و  هاي ياز فناور ستفادهآموزان با ا دانش ینید یتترب یتسبب تقو
که  ینم اسرانجا .یندکمک نما یآن به انسجام و وحدت مل یقو از طر یفرهنگ بوم یتتقو

 ياز امکانات و ابزارها یبرخورد شود و درك درست ینو ظهور به شکل منطق یدهپد یناگر با ا
 یامدهايپ يسر یک یده،پد ینکه ا ینا ی رغمگفت عل توانینهفته درآن حاصل شود، م

 مهم عاملیبه  تواندیم هاینه زم یشتردر ب یاز ابعاد به همراه دارد، منته یرا در بعض یمنف
 يبرا یو اساس مهم یهگردد که پا یلتبد یتیو ترب یتیابعاد مختلف هو یرشد و تعال يبرا
و  یشرفتپ هايیان بن توانیم یقطر ینخواهد بود. از ا افراد ینید یتترب یاییو پو یتتقو

و در این راه همواره تاکید بر دین، آموزه هاي دینی، گسترش  کرد گذاريیه توسعه جامعه را پا
دینی، حفظ و توسعه هویت دینی و رشد اعتقادات مذهبی و بهره بردن از الگوهاي  اخالق

ین و ایمن رفتاري دینی و همچنین پرورش حس نوع دوستی می تواند در این مسیر بهتر
 ترین راهگشاي ما باشند.

 منابع
 يه از فضااستفاد یرتأث یزانم یبررس )1393(خدامرادي طیبه  و سعادتفرحناز   ؛طاهره،  خدامرادي
:معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش يمورد ی(مطالعه خانواده يبر ارزشها يمجاز

 . 155 -167 :45و  44 دوره پانزدهم شمارهیالم)، فرهنگ ایالم، استان ا
ینی. فصلنامه د یتهوشدن و  یجهان يابزارها رابطه )1391(ینعمت الهزهرا  و یجهخد یري،سف

 .70-39 :1، شماره 1دوره قات اجتماعی در ایران، مطالعات و تحقی
، فصلنامه مطالعات انسان معاصر یازن ینتر قرآن مهم يها آموزه) 1390(یدعبدالمج ،طالبتاش

 .95-116 :4، شماره 2دوره راهبردي سیاستگذاري عمومی، 
مطالعات . بررسی تاثیر فضاي مجازي اینترنت بر مد گرایی )1390(لطفیاعظم  و رحیم ،رخ نیاف

 .95-118 :22, شماره   7دوره  ، فرهنگی و ارتباطات



 
38 

  

بررسی تأثیر مصرف فضاي مجازي بر دینداري و  )1395(یشیدرو یممرو  یعل یان،برز یانقنبر
سال دوم،  ی،سبک زندگ یشناس فصلنامه جامعه)، مطالعه موردي اصفهان(ارزشهاي خانواده

 .219-254 :شماره هشتم
بر  يمجاز ياز آثار مخرّب فضا یشگیريدر پ یاسالم ینید يآموزه هاش نق )1396(نجمه ی،مالح

 .55-61 :60 . فصلنامه ره آورد نور، شمارهخانواده
رسانه و دین داري در میان جوانان، دو فصلنامه ) 1394(زارع غیاث آباديفاطمه  و مهدي زاده، شراره

 .145-177 :47تا  1، دوره 22پژوهشی دین و ارتباطات، شماره -علمی
راهکارهاي تربیت دینی در  )1396(يشاهمردادفاطمه  یدهس و یکاظمابوالفضل  ؛یمجتبي، نوروز

شماره ، سال پنجم ،فرهنگ رضوي، فضاي مجازي با تأکید بر آموزه هاي قرآن و سیره رضوي
19: 211-177. 

Campbell, H. A., & Connelly, L. (2015). Religion and New Media. International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 273–278. 

Chitsaz, M. J., & Moghaddam, M. H. (2018). Religiosity and Cyberspace: A Meta-Analysis 
on the Studies of Religion and Cyberspace, Journal of Cyberspace Studies, 2(2), 205-228. 

Golan, O., & Stadler, I. N. (2015).  Building the sacred community online: the dual use of the 
Internet by Chabad, Media, Culture & Society, 1-8.DOI: 10.1177/0163443715615415 

Kang, T. (2012). Gendered media, changing intimacy: internet-mediated transnational 
communication in the family sphere, Media, Culture & Society, 34(2) 146–161. 

Kgatle, M. S. (2018).  Social media and religion: Missiological perspective on the link between 
Facebook and the emergence of prophetic churches in southern Africa, Verbum Eccles., 
39(1), 1-6. 

Khazir, Z., Zareipour, M. A., Abdolkarimi, Mahdi., Dehghani Tafti, A., Rahimi, T. (2017).  
Assessing the Predictors of Intention and Behavior in Using Virtual Social Networks 
Among Students of the Yazd University of Medical Sciences Based on the Theory of 
Planned Behavior, Journal of Community Health Research, 6(2), 93-101. 

Laim, F. T. T., & Kwan, J. L. Y. (2017). Socioeconomic influence on adolescent problematic 
Internet use through school-related psychosocial factors and pattern of Internet use, 
Computers in Human Behavior 68, 121-136. 

McClure, P. K. (2017). Tinkering with Technology and Religion in the Digital Age: The 
Effects of Internet Use on Religious Belief, Behavior, and Belonging, Journal for the 
Scientific Study of Religion, 56(3), 481–497 

Parboteeah, K. P., Hoegl, M., & Cullen, J. (2008). Ethics and religion: An empirical test of a 
multidimensional model. Journal of Business Ethics, 80(2), 387–398 

Rahman, A. A., Hashim, N. H. & Mustafa, H. (2015).  Muslims in cyberspace: exploring 
factors influencing online religious engagements in Malaysia, Journal Media Asia, 42(1-2) 
  

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42980/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42980/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19


 
39 
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 کیدهچ

آسایش و آرامش همه جانبه بدون در نظر گرفتن مفهوم  در دنیاي کنونی ما دستیابی به رفاه،
توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود و  از آنجا که این مفهوم پیوند ناگسستنی با انسان ها 

بیشتري  لذا توجه به توسعه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار از اهمیت دارد،
توسعه با هدف تبیین نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در  مقاله برخوردار است. این

در این فرهنگی جامعه به عنوان یکی از شاخه هاي اصلی توسعه پایدار اجتماعی انجام شد. 
منبع مکتوب و   50پژوهش که به صورت کتابخانه اي و اسنادي با مطالعه و مرور بیش از 

توسعه پایدار استخراج و ضمن  پژوهشی مرتبط انجام شد، در ابتدا ادبیات -میعلمقاالت 
توسعه فرهنگی به  تبیین ابعاد توسعه  پایدار اجتماعی از نگاه اندیشمندان و پژوهشگران،

عنوان یکی از مهمترین زیربناهاي توسعه پایدار اجتماعی مطرح گردید. همچنین با مرور 
وسایل ارتباط جمعی مشخص شد که اگرچه مردم با انگیزه هاي نظریات مختلف رسانه ها و 

مختلفی از رسانه ها استفاده می کنند اما رسانه ها نیز می توانند با کارکردهاي خود بر ابعاد 
توسعه کمی و کیفی توسعه فرهنگی اثرگذار باشند. جمع بندي نتایج نشان دادکه بعد کمی 

 تأسیس ،ها کتابخانه تأسیس و نشریات، هاوزنامهر کتاب، شمارگان افزایششامل فرهنگی 
 اقتصادي هاي فرهنگی و هنري، فعالیت خدمات و کاالها مصرف فرهنگی و هنري، فضاهاي
هنري و... و  و فرهنگی بودجه هاي تامین و تجهیزات تامین فرهنگی، هاي پژوهش فرهنگی،

تقویت  اصر و مؤلفه هاي فرهنگی،تقویت  و پاسداري از عن ،گرایی عقل بعد کیفی آن شامل
امکان دسترسی به ، مشارکت فرهنگی و هنريصنایع فرهنگی و هنري و میراث فرهنگی، 

و... بود. همچنین یافته ها نشان داد که تحقق اهداف   بیان يباور به آزاد ، منابع اطالعات
ترسی آزاد به تقویت رسانه هاي محلی، دستوسعه پایدار به ویژه در حوزه فرهنگی بدون 
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آزادي بیان، ارتقاء سرانه مطالعه، افزایش شمارگان کتاب و نشریات  به باور ،منابع اطالعاتی
 و... میسر نخواهد شد.

 رسانه توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه پایدار، کلمات کلیدي:

 مقدمه
 و آغاز هزاره سوم، یکی از موضوعات بین المللی مورد توجه در دهه هاي پایانی قرن بیستم

و سیاست هاي اتخاذ شده جهانی و ملی براي تحقق  "2توسعه پایدار"و  "1توسعه"گفتمان 
 اهداف و شاخص هاي آن است. آرمان ها،

استفاده از منابع طبیعی و توفق بر طبیعت  و در عصر نوین که با انقالب صنعتی آغاز شد، 
از اصول اولیه توسعه و پیشرفت به ویژه در قاره اروپا  مهار آن با استفاده از ابزارآالت پیشرفته

فسیلی و ر و سایر کشورهاي صنعتی شناخته شد که کاهش سطح جنگل ها و حجم  ذخای
 زمین و هوا  از عوارض آن به شمار می رود(رستمی، غیرفسیلی و همچنین  آلودگی آب،

1386.( 
 ي سراسر جهان پیرامون توسعه،بر همین اساس و با بروز مشکالت فراوان  در کشورها

نخستین بار موضوع توسعه پایدار به صورت رسمی در کمیسیون جهانی محیط زیست و 
 مطرح گردید.1987توسعه سازمان ملل در سال  

 برنده بین از و وضعیت بهبود اساس که دارد فرایندي به اشاره پایدار در واقع توسعه
 اقشار همه است به گونه اي که فرهنگی و دياجتماعی، اقتصا زیست محیطی، هايکاستی
(واعظ زاده نرساند آسیب محیط زیست  به درعین حال و برگیرد در مساوي به طور را جامعه

 ).1394 و همکاران،
 هر جامعه در توسعه هدف ترین مهم را جانبه همه توسعه نظران، صاحب بیشتردر این میان 

به  یابد، دست توسعه به خاص بعد چند یا یک در عهجام اگر دانند، و اعتقاد دارندکه می اي
 شود. درگیر مهمی مسائل با است ممکن دیگر ابعاد و ها زمینه در توسعه فقدان خاطر

بازیگران اصلی در فرایند توسعه انسان ها هستند که الگوهاي سازمان اجتماعی « از نگاه دیگر،
جهت دستیابی به توسعه پایدار نقش  آنها به منظور تعیین راه حل ها و تدابیر مناسب در

 -عمده را ایفا می کنند. در واقع، تجربه نشان می دهد که بی توجهی به عوامل فرهنگی
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اثر بخشی برنامه ها و پروژه ها را با مخاطره جدي مواجه  اجتماعی در خالل فرایند توسعه،
 ).1386:16زال،»(می سازد

و شاخص هاي مختلفی که براي توسعه اجتماعی در  ابعاد از این جهت با توجه به تعاریف،
اجراي برنامه هاي توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن فرهنگ جوامع  نظر گرفته شده است،

با مشکل مواجه خواهد شد و بدین منظور مفهوم توسعه فرهنگی به عنوان یکی از عوامل و 
  فرهنگی توسعه فرآیند، این دربه ویژه آنکه ابعاد کلیدي توسعه اجتماعی مطرح می شود،  

 همه جانبه  جوامع ایفا توسعه تحقق در بنیادي نقش به لحاظ وسعت و  کارکردهاي آن ،
 ).1389کند(بابایی فرد،  می

بر همین اساس شناسایی سازمان ها، نهادها و عوامل موثر بر شاخص هاي توسعه فرهنگی 
هدفمند و موثر از این عوامل، در درجه در حوزه خرد و کالن و برنامه ریزي جهت استفاده 

اول ضمن تحقق توسعه پایدار فرهنگی می تواند  امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
اقتصادي و زیست محیطی  اجتماعی را فراهم کرده و به واسطه آن مسیر تحقق توسعه پایدار

 را هموارتر نماید.
وامل تاثیر گذار بر تمامی ابعاد توسعه به ویژه در این راستا یکی از سازمان ها، نهادها یا ع

 واسطه به ها رسانه«توسعه فرهنگی، رسانه هاي گروهی و وسایل ارتباط جمعی هستند. 
براي  مهمی ابزارهاي خود، فرهنگی و اجتماعی و تجاري، اقتصادي سیاسی، کارکردهاي

نجف بیگی و عزیز »(یندنما می زمینه ایفا این در را مهمی نقش و آیند می شمار به توسعه
 .)4: 1387 آبادي فراهانی،

 رسانه هاي گروهی با کارکردهاي مختلف خود همواره به عنوان منشاء بسیاري از تحوالت، 
اقتصادي و زیست محیطی ایفا کرده اند به  نقش مهمی در جریان ها و تغییرات اجتماعی،

واند به طرح برنامه هاي موثر براي طوریکه شناخت کاربردها و عملکرد آنها در جامعه می ت
استفاده مطلوب و عقالنی از آن منتج شده و با استفاده مثبت و سازنده از کارکردهاي آن 
می توان روند تحوالت تاریخی و فرایند هاي اجتماعی توسعه را در همه ابعاد سرعت و قوت 

 بخشید.
کارکردهاي مثبت آن در جهت از این رو الزم است با بررسی اثرات و پیامدها و شناسایی 

تحقق اهداف توسعه، از این ابزار که در دنیاي امروز همگام با تغییرات و پیشرفت هاي فناورانه 
شکل مدرن و نوینی نیز به خود گرفته استفاده موثرتري به عمل آورد و زمینه توسعه همه 

بعدي در تمامی ابعاد  اجتماعی و در گام -جانبه و پایدار را در مرحله اول در حوزه فرهنگی
 توسعه به نحو موثرتري پیگیري نمود.
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بر همین اساس مقاله حاضر برآن است تا ضمن مرور ادبیات و مفاهیم این حوزه، نقش و 
کارکرد رسانه ها را از دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران در تحقق توسعه پایدار فرهنگی 

 مورد بررسی قرار دهد.

 1»ایدار اجتماعیتوسعه پ«مفهوم توسعه و 
که   است پیشرفت و تکامل کردن، درك یافتن، بسط معنی به لغوي نظر از  توسعه واژه

 رفته به کار اجتماعی هاي پدیده برخی توضیح براي )میالد 14( هجري هشتم قرن از گرچه
 پیشرفت درك براي تحلیلی چارچوب یک عنوان به واژه این از وسیع استفاده  لیکن است

 می مربوط 1950-1960 هاي دهه در و دوم جهانی جنگ از بعد به  نسانی،ا  جوامع
 ).1395 هاشمی، و عزیزي(شود

هوا  ) مفهوم پایداري اینگونه مطرح شده که هر نسل باید منابع آب،1998(2در اسناد یونسکو
راي ب و خاك را بدون آلودگی،  همانند زمانی که این منابع بر روي کره زمین به وجود آمدند،

 ).1382نسل بعد باقی بگذارد(پرمن و همکاران، 
پایدار  اگرچه مفهوم توسعه اغلب با محوریت توسعه اقتصادي در نظر گرفته می شد اما توسعه

رفت  کار به توسعه و زیست محیط درباره کوکویاك اعالمیه در 1970 درسال  براي اولین بار
توسعه اجتماعی  محور توسعه اقتصادي،توسعه پایدار حول سه  1979در سال « و پس از آن

 ).27: 1396 خلیلیان،»(و حفظ محیط زیست ارائه گردید
 جهت قانونی اصول و پیشنهادها از ايمجموعه رسمی طور به 1987 در ادامه در سال

شد. ضمن آنکه سال هاي  فراهم توسعه حال در کشورهاي براي پایدار توسعه به دستیابی
  1998 شد. پس از آن  در سال نامیده فرهنگی توسعه دهه یونسکو توسط  1997 تا 1987
شد و  مطرح اجتماعی هاي نابرابري و فقر با مقابله موضوع با اجتماعی پایدار توسعه مفهوم

این موضوع بارها در نشست ها و جلسات مختلف مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. در سال 
تلفیق اهداف «توسعه پایدار  "3سعه اقتصاديسازمان همکاري و تو"در گزارش هاي  2001

اجتماعی و زیست محیطی براي حداکثرسازي رفاه انسان فعلی بدون آسیب به اقتصادي، 
تعریف شد(سازمان همکاري و توسعه » توانایی نسل هاي آتی براي برآورده کردن نیازهایشان

 ).11: 2001اقتصادي، 
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توسط گروه توسعه سازمان  "توسعه هزاره سوم آرمان ها و اهداف" 2003پس از آن در سال 
 هزاره به دوم هزاره از "توسعه گذار" براي ملل متحد  منتشر شد. این سند در واقع منشوري

 ).1382بود(پورملک،  میالدي سوم
 براي سبز اقتصاد موضوع با  1پایدار توسعه در متحد ملل سازمان کنفرانس 2012 در سال
شد و در ادامه برنامه هاي توسعه اي  برگزار فقر از مردم نجات و پایدار توسعه به رسیدن

 و ملل سازمان تخصصی نهادهاي هبلندپای نمایندگان ها، دولت سازمان ملل متحد، روساي
 دستورکار این سازمان، عمومی مجمع در و آمدند هم گرد 2015 در سپتامبر مدنی جامعه
 هزاره(قبلی) توسعه اهداف جایگزین که کاردستور این. کردند تصویب را 2030 پایدار توسعه

 در را بین المللی جامعه راه نقشه که است ویژه هدف 169 اصلی و هدف 17 شامل شد،
 .)1396می کند(سازمان ملل متحد، ترسیم آینده پانزده سال براي پایدار توسعه زمینه

 توسعه براي 2030 دستورکار: ما جهان ساختن دگرگون«دستورکار که با عنون  این اهمیت 
 توسعه متوازن، به دستیابی براي یکپارچه  و جامع چارچوب یک طراحی منتشر شد،» پایدار

 می شود بلکه زیست محیط از حفاظت و آموزش شامل نه تنها که است پایدار و هماهنگ
 به جوامع دستیابی براي را اجتماعی فرصت هاي برابرسازي و پایدار اشتغال اقتصادي، رشد

محترم می  را افراد حقوق پایدار، توسعۀ 2030 دستورکار. می کند ترسیم پایدار و وصلح ج
کرامت  اصول بر دستورکار، این. می گیرد بهره توسعه مورد در انسانی دیدگاهی از و شمارد

 و فرهنگی قومی، تنوع و حفاظت و اجتماعی شمول صلح، اجتماعی، عدالت بشر، حقوق و
 .)8: 1396است(سازمان ملل متحد، استوار پاسخگویی و مشترك ولیتؤمس بر نیز زبانی و

در واقع دستور کارجدید ملل متحد با محور قرار دادن توسعه متوازن وهمه جانبه انسانی،   
مؤلفه هاي توسعه جتماعی و فرهنگی را مهم بر شمرده و بر آن تاکید کرده است که البته 

 اجتماعی با ارزش ها، -ویژه در حوزه فرهنگیبرخی شاخص ها و مفاهیم تعریف شده آن به 
اسالمی ما در تضاد بوده یا به نوعی براي ما قابل درك و  -هنجارها و فرهنگ کهن ایرانی

 پذیرش نیست، و از این جهت نقدهایی از سوي اندیشمندان داخلی بر آن وارد شده است.
سعه اجتماعی به صورت پایدار تو در این زمینه یکی از بخش هاي قابل اهمیت توسعه پایدار،

 اصلی ولیتؤمس که شد مطرح فقر با مبارزه معنی به 1995 سال در اجتماعی توسعهاست. 
عهده دولت هاي ملی و نظارت آن بر  بر آن نظارت و ملی هاي دولت عهده به با فقر مقابله

 به دسترسیعهده مجامع بین المللی گذاشته شد و شاخص هاي آن نیز عبارت بود از: 
 و تغذیه سوء نوزادان، میر و مرگ میزان عمر، طول سواد، جمعیت با درصد آموزشی، خدمات
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...  و مرد و زن برابري مناسب، مسکن ها، بیماري و کنترل بهداشت سطح مناسب، تغذیه
 و فقر با مقابله مهمترین موضوع این نظر توسعه انسانی و آن هم در عمل به معنی معنی

 ).1384 ا،(ازکیبود نابرابري
رفاه و آموزش انسان  آنچه از مجموع شاخص هاي فوق استنباط می شود توجه به سالمت،

بازیگران اصلی در فرایند توسعه نیز انسان ها هستند که الگوهاي سازمان  هاست و البته
اجتماعی آنها به منظور تعیین راه حل ها و تدابیر مناسب در جهت دستیابی به توسعه پایدار 

عمده را ایفا می کند. در واقع، تجربه نشان می دهد که بی توجهی به عوامل اجتماعی نقش 
اثر بخشی برنامه ها و پروژه ها را با مخاطره جدي مواجه می  در خالل فرایند توسعه،

 ).1386:16سازد(زال،
و ظهور   کیفیت و آزادي عدالت، بر تأکید با پایدار توسعه کیفی ابعاد شدن در ادامه با پررنگ

 چند که تا آن مانند و منابع کمبود جمعیت، رشد مانند امروز مشکالت اجتماعی پیامدهاي
 به تعهد و تعامالت تغییر فرایند قرار نگرفته بود، موردتوجه کافی اندازه به پیش دهه

 بیشتري اهمیت اجتماعی از پایداري اصطالحاً یا اجتماعی در فرایند توسعه پایدار فاکتورهاي
 .)1394 همکاران، و زاده واعظ(شد خورداربر

یاد آور می شود در تعریفی منسجم از پایداري اجتماعی بایستی این تعریف حاوي ارزش 
 مسأله اجتماعی ). پایداري1،1999هاي مهم در خصوص برابري و دموکراسی باشد(ساچز

 ).1377 صرافی،(تاجتماعی اس عدالت تأمین جهت امکانات از استفاده و فرصت ها در برابري
فرآیندها، نظام ها،  که: دهد می رخ زمانی اجتماعی پایداري 2گانتلت و بارون نظر به بنا

ایجاد  منظور به را آینده هاي نسل و کنونی ظرفیت هاي فعاالنه طور به روابط و ساختارها
 .)3: 2002کند(بارون و گانتلت،  حمایت را جامعه بودن زیست قابل و پیشرفت و بهبودي

 به اساسی نیازهاي که می داند اي را توسعه اجتماعی پایدار توسعه 3از نگاه دیگر مکنزي
 خواه عدالت کرده، تأمین را فعالیت و زندگی شرایط درآمد، شغل، سرپناه، آموزش، غذا،
 منصفانه و تساوي به جهان سراسر کامالً در توسعه منابع که بدهد را این اطمینان و باشد

 و توسعه خالقیت داده، آموزش، ارتقاء را جامعه ذهنی، و اجتماعی فیزیکی، فاهشده، ر توزیع
و  کرده حفظ را زیستی و فرهنگی میراث  نموده، ترویج جامعه کل براي را انسانی توان

 و باشد ساالرانه کند. همچنین مردم تقویت را زیست محیط و تاریخ با ارتباط احساس
 )2004نماید(مکنزي، یجترو را دخالت شهروندان و مشارکت
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 کلیه ،2030 تا 2015 سال از ملل، سازمان توسط شده اعالم اهداف  اساس در این راستا بر
 با پایدار توسعه هاي و شاخص اهداف به  که نمایند تالش باید ملل سازمان عضو کشورهاي
ان یابند(سازم دست المللی و بین اي منطقه ملی، سطح در سه یکدیگر تعامل و همکاري

 .)1396ملل متحد،
هجري شمسی  1404ایران تا سال  بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی،

علمی و فناوري در سطح منطقه همچنین  باید کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي،
ه دور از توزیع مناسب درآمد ب فرصت هاي برابر، تامین اجتماعی، رفاه، برخوردار از سالمت،

فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشدکه البته به نظر می رسد علی  فقر،
کشور ایران هنوز در جایگاه  رغم توجه به مؤلفه هاي توسعه اجتماعی در اسناد باال دستی،

 مناسب بین المللی و منطقه اي قرار ندارد.
ولت ها، سازمان هاي بین المللی و سازمان در پایان این بحث باید در نظر داشت که مردم، د

 هاي غیردولتی و خصوصی عامالن توسعه در ابعاد مختلف می باشند.
در جهت تحقق  از این جهت مردم از یک سو با کسب آگاهی از آرمان هاي توسعه پایدار،

این اهداف تالش کرده و از سوي دیگر  با ایجاد تحرك هاي اجتماعی مسیر دولت ها و 
ان ها را براي نیل به این منظور هموارتر می نمایند. همچنین دولت ها با رعایت مؤلفه سازم

هاي توسعه پایدار در تمامی سطوح برنامه ها و سیاست گذاري هاي وظایف گسترده اي بر 
نقش عهده دارند به خصوص اینکه در کشورهاي جهان سوم قادرند در عرصه پایداري، 

تحرك اجتماعی د و با وضع قانونمندي هاي همسو با جریان توسعه، پیشتازي را بر عهده بگیرن
را در سطوح مختلف جوامع نظام ببخشیده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ایجاد 

به تحرك بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. سازمان هاي بین المللی  شرایط مطلوب،
بسته به این سازمان  و سازمان خصوصی همچون سازمان ملل متحد و نهادهاي بین المللی وا

و غیر دولتی نیز در زمینه ماموریت هاي خود وظیفه یافته اند تا بر پایه مفروضات توسعه 
تحرك دوباره اي را در جامعه در چارچوب وظایف و مأموریت خود ایجاد  پایدار،

 ).1382کنند(بهرامزاده، 

 1توسعه فرهنگی
یکی از موضوعات مورد توجه در توسعه پایدار اجتماعی ، همانطور که پیش از این عنوان شد

 مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی است.  -که به نوعی زیربناي این توسعه نیز مطرح می شود-
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در این زمینه عمومی ترین تعریفی که از دیدگاه اندیشمندان مورد پذیرش قرار گرفته است 
 باورها، معتقدات، دانش ها، شامل اي یدهپیچ مجموعه«است. وي فرهنگ را  1تایلور از سوي
 و قابلیت ها تمام باالخره و رسوم و آداب و قوانین و حقوق اخالق، فنون، صنایع، هنرها،
 جامعه آن برابر در و گیرد می فرا خود جامعه عضو عنوان به انسان که است رفتاري و عادات
 ).44: 1387 رگ،کوزر و روزنب(تعریف می کند »دارد بر در تعهداتی و وظایف

 محتوایی نظر از توان می  مکزیکوسیتی کنفرانس در 1982 سال در یونسکو تعریف به اتکا با
 که  احساسی و فکري معنوي مادي، خصوصیات از مرکب است کلیتی فرهنگ: که گفت

 یک مکتوب آثار و هنرها فقط نه در واقع فرهنگ .است گروه یک یا جامعه یک شاخصه
 جامعه آن باورهاي و ها سنت ارزشی، نظام افراد، بنیادین حقوق زندگی، تحاال بلکه جامعه

 ).1392 قلی زاده،(گیرد می بر در را
پرداختن به موضوع  با روشن شدن مفهوم فرهنگ و تاثیر آن در زندگی اجتماعی انسان ها،

 توسعه فرهنگی اهمیتی دوچندان می یابد.
به بعد از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح  1980مفهوم توسعه فرهنگی  از اوایل دهه 

 شد و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش هاي توسعه  بار ارزشی بیشتري دارد.
 وپیشرفت توسعه«: است نموده تعریف چنین را فرهنگی توسعه یونسکو جهانی سازمان
 عیتوض با که صورتی به فرهنگی، ارزش هاي تحقق هدف با جامعه یک فرهنگی زندگی

منظور از توسعه فرهنگی، تحول . «»باشد شده هماهنگ اجتماعی و اقتصادي توسعه کلی
ساختارهاي فرهنگی از شکلی کهن و سنتی به صورتی نو و جدید است. در توسعه 

قوانین و مقررات، اعتقادات و باورهاي دینی و اخالقی جامعه  فرهنگی، همه آداب و رسوم،
شود. بخشی از این عناصر فرهنگی که با اهداف و شکل جامعه در قالبی جدید نمایانگر می 

همخوانی دارد تقویت شده و بخشی دیگر که در تضاد با الگوهاي توسعه قرار می  نوین،
 )178: 1392 قلی زاده،«(ضعیف یا حذف می شود گیرد،
 سبمنا هنجارهاي و اخالقی روابط ارزش ها، خلق و تحول ایجاد معناي به فرهنگی توسعه
می  فراهم اجتماع قالب را در الزم زمینه هاي آدمی، نیازهاي ارضاي براي که است
 ).41: 1357 آشوري،(کند

توسعه فرهنگی زمینه ساز هرگونه تحول  همانطور که از تعاریف فوق نیز استنباط می شود،
تحقق  ساختاري و دگرگونی هاي مختلف اجتماعی است، بنابر این بدون توسعه فرهنگی

 هداف بخش هاي مختلف توسعه با اشکال مواجه شده یا متوقف خواهد شد. ا
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پیشرفته   کشورهاي در گذشته قرن اواخر در که معتقدند اندیشمندان از بسیاري
 تأثیر تحت را انسان زندگی گوناگون ابعاد که است افتاده اتفاق » فرهنگی چرخش«صنعتی

 فرهنگی ماهیتاً توان می را امروز انسان هاي از فعالیت بسیاري که طوري به است، داده قرار
 که نیست ها انسان اجتماعی و فردي، گروهی هویت فقط بر اساس این دیدگاه .دانست
 اقتصادي حتی و سیاسی فراغتی، هاي اجتماعی، فعالیت انواع بلکه دارد، فرهنگی ماهیت
 سبک گفت توان می جرات به که طوري به کرده، پیدا فرهنگی قوي جنبه نیز ها انسان

 .)1،1998هستند(جامسون ها فرهنگی هاي آن فعالیت انواع و ها انسان زندگی
 توان می بیستم قرن در انسان زندگی ابعاد شدن فرهنگی یا فرهنگی چرخش هاي از جمله

جوامع،  روزافزون پیچیدگی پسامدرن، دوره به مدرن جوامع ورود زبانی، به چرخش
به  فرهنگ حوزه بسط سبب طرف یک از وقایع این همه. کرد هاشار پساساختارگرایی و...

 هاي بیشتر عرصه شدن فرهنگی سبب دیگر طرف از و شده، انسان زندگی هاي عرصه سایر
 ).1394است(پناهی ، گشته اقتصادي و اجتماعی سیاسی، هاي عرصه چون انسانی فعالیت

 تخصصی هاي کمیته با تشکیل یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت 1381 سال در کشور ما نیز در
 قانون 162 براساس ماده فرهنگی مسائل حوزه ارشد و کارشناسان صاحبنظران از مرکب
هاي  ارزش تعیین فرهنگ، بخش مفاهیم و نمودن تعاریف مشخص با توسعه سوم ي برنامه

 فرهنگی سیاست هاي و نظام و آرمان هاي اهداف بر منطبق اسالمی جمهوري نظام اساسی
 رفتارهاي«، »هاي ایرانیان ارزش«ملی طرح سه نتایج و تجارب از مندي نیز بهره و بمصو

: شاخص هاي فرهنگ را در سه حوزه ،»فرهنگی آمارگیري ملی«و  طرح» ایرانیان فرهنگی
 انسانی، نیروي) 3 فرهنگی و خدمات و کاالها مصرف) 2 رفتاري، و فکري، بینشی تغییرات) 1

 غیردولتی نعیین نمود(نجف بیگی و عزیز آبادي فراهانی، دولتی و گیفرهن تجهیزات و فضاها
1387(. 

به عقیده برخی اندیشمندان، هسته مرکزي توسعه فرهنگی گسترش تفکر عقالنی در میان 
آحاد جامعه و امکان دسترسی به منابع اطالعاتی موجود جامعه است که با ظهور و گسترش 

 ).248: 1375 پی،آموزش رسمی امکان پذیر می شود(چل
یاد آور می شود که از جمله مهمترین مسائلی که در مسیر توسعه پایدار گربانگیر جوامع 

مسکن، آلودگی هاي  و زمین قیمت در شدید نوسان فضایی، تعادل هستند می توان به عدم
 زیرساخت ها، هزینه افزایش برنامه ریزي، بدون توسعه انرژي، بیشتر زیست محیطی، مصرف

شکل  شهري، محدوده هاي شدن برابر چند مرغوب کشاورزي، اراضی رفتن زیرساخت به
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کاهش رفاه اجتماعی  شهر، نابرابري هاي اجتماعی، حاشیه هاي در تراکم کم بافت هاي گیري
و افزایش فقر، دشواري هاي خدمات رسانی و ... اشاره کرد و در تمامی این عوامل مؤلفه هاي 

م و غیر مستقیم نقشی اساسی بازي می کنند که البته این نقش فرهنگی به صورت مستقی
؛ رهنما و عباس 1388و تاثیر در جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد(سیف الدینی،

 ).1396، بیکدلی و همکاران، 1387زاده،
 بر این اساس ویژگی هاي توسعه فرهنگی را می توان شامل موارد ذیل دانست:

 به. شودمی انجام خاص  جامعه و کشور هر درون در و دارد ملی تخاصی فرهنگی، .توسعه1
 جامعه کشورو و است متفاوت دیگر کشورهاي با کشور هر در فرهنگی توسعه دیگر عبارت

 بنابراین. باشد داشته را خود خاص فرهنگی توسعه خود، تاریخی هايسنت بر مبتنی تواندمی
 . است تمتفاو“فرهنگ شدن جهانی“ با فرهنگی توسعه

 و ژرف هايپژوهش فرهنگی، گذاریی سیاست و ریزي برنامه نیازمند فرهنگی .توسعه2
 الزم غناي از بهره بی و درونگري فاقد فرهنگی، اقدام هاپژوهش این بدون است تطبیقی
 .بود خواهد

 فرهنگی توسعه در دیگر عبارت به. است خاصی اخالق و هاارزش بر مبتنی فرهنگی توسعه. 3 
 فرهنگ سازي جدا توافق، مورد تعاریف اساس بر زیرا دارد وجود فرهنگی هايداوري زشار
 اساسی رکن فرهنگ که-پایدار توسعه مفهوم در بنابراین. بود نخواهد تصور قابل هاارزش از

 توسعه و شد شناخته رسمیت به فرهنگ، بر مبتنی ارزشی داوري نوعی واقع در -است آن
 شد. مطرح آن قالب در

 ابعاد و شاخص هاي توسعه فرهنگی 
برنامه  در توسعه اهداف به دستیابی براي که است ارزشی و کیفی فرآیندي فرهنگی توسعه
 می شود. استفاده کمی نشانگرها و شاخص هاي از آن، ارزیابی فرهنگی و هاي ریزي

افزایش تیراژ تأسیس کتابخانه ها، بعد کمی توسعه فرهنگی شامل: افزایش شمارگان کتاب،
تقویت تئاتر،  سینما، تأسیس موزه ها و فضاهاي فرهنگی  و هنري، روزنامه ها ونشریات،

پاسداري از آداب  رسانه هاي محلی و...؛ و بعد کیفی آن تقویت هویت هاي دینی و فرهنگی،
ارزش ها و میراث فرهنگی غیر مادي و... است که میان بعد کمی و کیفی  بان،ز و رسوم،

 ).1396و همکاران، محمدي ؛ بیک 1384فرهنگ ارتباطی دوسویه برقرار است(جوادي،
 ترینمهم توانمی شده بیان فرهنگی توسعه  درباره که هاينظریه و تعاریف مجموع از

 نگاه )2 عقل؛ نقش به دادن اهمیت و گرایی ل)عق1: شامل را فرهنگی توسعه هايشاخص
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بیان  آزادي به باور )4 ها و فرهنگ دیگر با تعاملی )رویکرد3 دنیوي؛ امور و دنیا به مثبت
 ).1378برشمرد(پهلوان،

)بهره وري امور فرهنگی و 1در تحقیقی دیگر عوامل و شاخص هاي توسعه فرهنگی شامل: 
)فعالیت هاي 4)نیروي انسانی فرهنگی و هنري؛ 3 صنایع فرهنگی و هنري؛ )2هنري؛ 

)پژوهش هاي فرهنگی و هنري؛ 6)خدمات فرهنگی و هنري؛ 5اقتصادي فرهنگی و هنري؛ 
) مشارکت فرهنگی و هنري در قالب یک مدل مفهومی شاخص 8)بودجه فرهنگی و هنري و 7

ی به توسعه هاي توسعه فرهنگی تدوین شده و به تایید رسیده که به نوعی نگاه مدیریت
 ).1387فرهنگی داشته است(حاج کاظمیان، 

تبادل اطالعات از دید سازمان یونسکو نیز شاخص هاي توسعه فرهنگی در سه بعد خرد ورزي، 
 عناوین کتاب ترجمه شده، و فردیت(ارزش فرد در فرهنگ) عبارت است از: نرخ باسوادي،

تعدا روزنامه  تعداد کتابخانه ها، رانه کاغذ،مصرف س تولید کتاب، صادرات کتاب، واردات کتاب،
کاربران  ، تعداد کامپیوتر هاي آموزشی ،، تعداد کامپیوتر شخصینفر1000ها بر حسب 

توجه به  استقالل فکري فرد از جمع، استقالل عاطفی فرد از جمع، محافظه کاري، اینترنت،
گسترش مشارکت در حیات  ی،حفظ و تقویت هویت هاي فرهنگ ابعاد فرهنگی توسعه،

 ).1379ترویج همکاري هاي بین المللی فرهنگی(یونسکو، فرهنگی،
تالش انسان براي برقراري آشتی بین «در جمع بندي این بخش باید گفت که توسعه پایدار 

: 1994، 1است(الیوت» به موازات حفظ محیط زیست و منابع موجود پیشرفت و توسعه،
آگاهی تک تک افراد از موقعیت  فعالیت هاي عمدتًا بومی و همراه با ) و در واقع حاصل107

بنابر این نقش و تاثیر مردم و نحوه تفکر و درك آنها از مسائل و وضعیت محیط خواهد بود، 
و موضوعات توسعه و محیط زیست است که در قالب  مفاهیم فرهنگی باید اساس یک توسعه 

 ).1376پایدار قرار گیرد(براتی،
 و اجتماعی کالبدي، فانی الگوهاي مقابل در راه حل هایی ارائه این نوع توسعه به معنی

سامانه  تخریب طبیعی، نابودي همچون بروز مسائلی از بتواند که می باشد توسعه اقتصادي
انسان ها  زندگی کیفیت آمدن پایین و بی عدالتی جمعیت، بی رویه افزایش زیستی، هاي

). در این راه بدون توجه به عناصر 1396کند(بیکدلی و همکاران،  یريجلوگ آینده و حال در
 دستیابی به این اهداف چندان میسر نخواهد بود. و مؤلفه هاي فرهنگی،

                                                           
1 Eliott 
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ها،  نگرش شامل گوناگون فرهنگ ابعادفرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء  هدر مجموع توسع
 اجتماعی در راستاي اهداف مطلوب... وآداب و رسوم  سنت ها، ها، هنجارها، قوانین، ارزش

 .ها خواهد شد دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسان یک جامعه
توسعه پایدار فرهنگی زمانی محقق خواهد شد که با بهره برداري در پایان یادآور می شود که 

از سرمایه هاي فرهنگی نهفته در بطن جامعه و تقویت صنعت گردشگري و صنایع خالق و 
نگی باعث توسعه اقتصادي شده و با تقلیل آسیب هاي اجتماعی و فقر، بخش هاي فره

مختلف اقتصادي همچون اشتغال و تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده و ترویج کارآفرینی  و 
 توسعه همه جانبه را براي جامعه به ارمغان آورد.

 رشد وتعالی انسان ر گرفتندر اینجا بار دیگر تاکید می شود که هیچ توسعه اي بدون در نظ
 ها به اهداف نهایی خود دست نخواهد یافت.

 پژوهشگران مطرح و  دیدگاه از اجتماعی پایدار توسعه ) خالصه اي از ابعاد1در جدول(
 هاي توسعه فرهنگی بیان شده است. مؤلفه و ها معیار ها، شاخص

 دار اجتماعیشاخص ها، معیار ها و مؤلفه هاي توسعه پای ): ابعاد،1جدول(
نوع 

 توسعه
 منبع معیار ها و مولفه ها شاخص ها

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

عه 
وس

ت
 

همبستگی و 
 وفاق اجتماعی

 پیوستگی اجتماعی:
 حس تعلق

 تعامل اجتماعی
 مسؤولیت پذیري

 1392نسترن و دیگران، 
 1395موسوي و دیگران،
 1396بیکدلی و دیگران،
 1397فالحی و کفاشی،

 مشارکت:
فعالیت هاي فرهنگی و مشارکت در 

 تفریحی
 مشارکت در فعالیت هاي مذهبی
 مشارکت در فعالیت هاي محلی

 مشارکت سیاسی
 مشارکت ذهنی
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 اعتماد اجتماعی:
 اعتماد بین فردي

 اعتماد مدنی یا نهادي
 اعتماد بنیادي
 وحدت نمادي

 امنیت

 امنیت اجتماعی:
 بعد عینی(کاهش  یا فقدان جرم)

 امنیت جانی
 مالی امنیت

 امنیت شغلی
 امنیت اخالقی
 امنیت انتظامی

 بعد ذهنی(ادراك و احساس عموم)

 

نی
سا

ه ان
مای

سر
عه 

وس
ت

 
 کیفیت زندگی

 بعد ذهنی کیفیت زندگی:
 رضایت از کیفیت دسترسی به خدمات

 نشاط در زندگی
 رضایت در زندگی

 رضایت از محیط زندگی
 بعد عینی کیفیت زندگی:

 خدماترضایت از میزان دسترسی به 
 عدالت اجتماعی
 سالمت جسمانی

 سالمت روانی
 امید به زندگی

 1395عزیزي و هاشمی،
 1396یکدلی و دیگران،

 1394دیگران، و زاده واعظ
 1397فالحی و کفاشی،
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علم گرایی و 
آموزش سرمایه 

 انسانی

 آموزش هاي پایه و سواد آموزي
 تحصیالت تکمیلی و دانشگاهی

 آموزش هاي فنی و مهارتی
 زش هاي ضمن خدمت کارکنانآمو

 سواد دیداري و شنیداري
 سواد دیجیتالی
 سواد اطالعاتی
 سواد رسانه اي

 1392نسترن و دیگران، 
 1395موسوي و دیگران،
 1395عزیزي و هاشمی،
 1397فالحی و کفاشی،

 1391تقی زاده و تقی زاده، 
 1395پونکی،اسمعیل

 و 
ت

اش
هد

ه ب
سع

تو
ت

الم
س

 

 درمان و سالمت

 زندگی امید به
 جلوگیري از مرگ کودکان و نوزادان
کاهش ابتال به ایدز و بیماري هاي 

 گیر همه
 1395هاشمی، و عزیزي

گی
هن

فر
عه 

وس
ت

 

تنوع  عقالنیت و
 فرهنگی

 بعد کمی:
 افزایش شمارگان کتاب

 تاسیس کتابخانه ها
 افزایش تیراژ روزنامه ها ونشریات

 تاسیس فضاهاي فرهنگی  و هنري(
 تئاتر و...) سینما، موزه ها و

فرهنگی و  خدمات و کاالها مصرف
 هنري

 تقویت رسانه هاي محلی
 بهره وري امور فرهنگی و هنري
 نیروي انسانی فرهنگی و هنري

 فعالیت هاي اقتصادي فرهنگی و هنري
 پژوهش هاي فرهنگی و هنري

 فرهنگی و هنري تامین تجهیزات
 تامین بودجه فرهنگی و هنري

 بعد کیفی:
 عقل نقش به دادن اهمیت و گرایی عقل

 رفتاري و فکري، بینشی تغییرات
 تقویت هویت هاي دینی و فرهنگی

 1384 جوادي،
 1392قلی زاده، 

 1394و دیگران، زاده واعظ
و  محمدي بیک

 1396همکاران،
نجف بیگی و عزیز آبادي 

 1387 فراهانی،
 1378پهلوان،

 1387حاج کاظمیان، 
 1375 چلپی،
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 تقویت صنایع فرهنگی و هنري
 پاسداري از آداب و رسوم

 زبان پاسداري از 
 ارزش ها پاسداري از 

پاسداري از میراث فرهنگی ملموس و 
 ناملموس

 دنیوي امور و دنیا به مثبت نگاه
 رهنگی و هنريمشارکت ف

 امکان دسترسی به منابع اطالعاتی
 آزادي بیان  به باور 

 منبع:(محقق ساخته)

 اجتماعی -در توسعه فرهنگی ها و وسایل ارتباط جمعی انهرس و نقش اهمیت
ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم؛ عصري که در آن رسانه هاي  در نظام نوین جهانی،

 گروهی جزو جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. رسانه ها با اتخاذ سیاست هاي متفاوت ارتباطی،
د. بی شک کارکردهاي رسانه ها در عصر توسعه فرهنگی کشور را تسهیل و تسریع می کنن

در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري انکارناپذیر است(کاظم زاده  ارتباطات
 ).183: 1389و کوهی، 

 می توانند که هستند جامعه یک در درون محرك نیروهاي جمله از ها رسانه در جهان معاصر
 یتمسؤول قبیل از مناسب هاي زمینه در ار جامعه آحاد فرهنگی  فکري هاي ساخت زیر

 و نظم فرهنگ نگري، آینده آفرینی، کار فرهنگ تفکر، گروهی، فرهنگ کار ایجاد پذیري،
 ).1393دهند(مرادي و همکاران،  قرار خود تحت تأثیر را غیره و حسابگري

 جمعی، ارتباطات تکنولوژي داراي کشورهاي همه پژوهشگران این حوزه معتقدند که در
 نقش مردم بیشترین خاص افکار نیز و اصلی نیروهاي سمت گیري هاي در ها رسانه

 به نوسازي عامل قاطع و هستند پذیري جامعه براي روش ترین مستقیمی داشته و مناسب
 ). 122:1378 عالم،( روند می شمار

 کنیم، می زندگی آن در جهانی که و جامعه باره در ما که آنچه در واقع می توان گفت که هر
 بخشی و آگاهی زمینه در مفید و مؤثر ابزارهاي از هاست و یکی رسانه طریق از دانیم می

  که اي گونه به هستند، جمعی جامعه رسانه هاي بر حاکم هنجارهاي و ها ارزش شناساندن
 باورند این بر و اند داده قرار ساز شخصیت عوامل ردیف در را دانشمندان علوم اجتماعی آنها
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 ،1سازند(لوهان تضعیف یا تقویت را اجتماعی هنجارهاي جمعی می توانند هاي نهرسا که
 ).1393؛ مرادي و همکاران، 2000

امروزه جامعه اي توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص هاي اجتماعی، 
ر چنین بر معیار آموزش و اطالعات و در حقیقت دانایی اجتماعی تاکید کند.  د اقتصادي و...

نقش زیادي در  جامعه اي وسایل نوین ارتباط جمعی با تولید و توزیع مطلوب اطالعات،
باالبردن آگاهی هاي گوناگون و ضروري بر عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و 
ترقی همه جانبه یاري می کنند. حال این رسانه ها هستند که با اتخاذ سیاست هاي پویاي 

توازن و  ترکیب کردن آن با سیاست هاي فرهنگ گرا می توانند عامل آمیختگی،اجتماعی و 
پیوند دادن باورهاي اصیل اعتقادي و سنت هاي بارور جامعه باشند و با گسترش آفرینندگی 
و افزایش رشد فرهنگی به توسعه همه جانبه کشورمان کمک کرده و باعث پویایی افکار 

 )183: 1389شوند(کاظم زاده و کوهی، 
حفظ یا تغییر فرهنگ جوامع،  پارادایم ها و دیدگاه  در زمینه نقش رسانه ها در دگرگونی،

هاي مختلفی وجود دارد که در اکثر آنها می توان رسانه ها را به عنوان موتور دگرگونی و 
 تغییر ارزش هاي فردي و  اجتماعی و یا عاملی براي ورود به یک جامعه مدرن دانست.

 نظریه" به ویژه تلویزیون می پردازد، هارسانه درازمدت آثار به دیدگاه ها که یکی از این
 کاشت، نظریۀ واضع 3گربنر جرج. دارد تقدم است که نسبت به سایر نظریات حق "2کاشت

 تغییر، به جاي که داندمی اجتماعی صنعتی شدهتثبیت نظم دست در ابزاري را تلویزیون
 تقویت یا تثبیت حفظ، خدمت در رفتارها؛ و ارزش ها اورها،ب سنتی نظام تضعیف یا تهدید

 ).1392 آنهاست(مهدي زاده،
 همانا که خود طبیعت ویژه لحاظ گربنرمعتقد است رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون به

 کننده برخور بوده و از طرفی بازگو ویژه اهمیتی از استفاده است، سهولت و فراگیر پوشش
 در تلویزیونی نیز و رادیویی هاي جامعه هستند و برنامه یک اجتماعی و فرهنگی وضعیت

 توانند می پذیرند، می جامعه تاثیر اجتماعی و فرهنگی اعتقادات و ها ارزش از حال که عین
 ). 1994 ،و همکاران باشند(گربنر نیز اعتقادات و ها ارزش دهنده این تغییر و دهنده شکل

 مثبت، هنجارهاي تقویت ها، تحکیم ارزش در توانند می سو یک بر این اساس رسانه ها از
 فرهنگ به آن تبدیل ترویج و و جامعه فرهنگی و فکري سطح ارتقاء افکار عمومی، بالندگی
 انحطاط فکري و فرهنگی ایستایی به توانند می دیگر از سوي و شوند واقع مؤثر عمومی

                                                           
1 Luhamnn 
2 Cultivation Theory 
3 Gerbner G 
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 توسعه فرهنگی فرایند در کلیدي نقشی است که شن رو خوبی به بنابراین. بزنند دامن جامعه
 جامعه در توسعه برنامه هاي پیشبرد سازي و زمینه جهت در قدرتمند ابزاري و داشته

 .)1387 هستند(نجف بیگی و عزیز آبادي فراهانی،
مارشال مک لوهان یکی از صاحب نظران ارتباطات در این زمینه اعتقاد دارد که رسانه ها 

 تباطات انسانی هستند که در هرگونه تعریفی که از آنها وجود دارد،مهم ترین عصر تجلی ار
). این دیدگاه 1382یا خود فرهنگ هستند یا انتقال فرهنگ را برعهده دارند(محسنیان راد،

ادامه داد که با اشاره به نقش رسانه ها در تغییر ارزش هاي   1را می توان با نظر دنیل لرنر
دن ارزش هاي مدرن معتقد است؛ رسانه می تواند به  فروپاشی سنتی در جوامع و جایگزین ش

کمک کند. این کار با باالرفتن   -که معضلی براي نوسازي محسوب می شود-سنتی گرایی 
باز شدن افق ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان جایگزینی  انتظارات و توقعات،

 ).2،1382د(مک کوایلشرایط بهتر براي خود و خانواده عملی می شو
ارتباط  لرنر  معتقد است که ورود به جامعه مدرن و جدید مستلزم مساعدت ملی یکپارچه،

بحران کسب  ایجاد انگیزه براي تقاضاي کاالها و خدمات مدرن، با بازارهاي ملی و بین المللی،
تنظیم منابع توسعه و گسترش روش ها و ارزش هاي نوین در زمینه هایی چون تغذیه، 

تولید کشاورزي و صنعتی در زندگی شهري و روستایی است که براي  خانواده،  بهداشت،
تحرك روانی در سطح فردي و اجتماعی ضروري است و رسانه ها مناسب  تحقق این هدف،

ترین و موثرترین ابزار تغییر نگرش ها،  ارزش ها و رفتارها  عامل ایجاد تحرك فردي و 
 ).1380وند(فرقانی، اجتماعی محسوب می ش

وظیفه «بنابر اعتقاد مرتن و الزارسلفد وسایل ارتباط جمعی داراي نقش هایی از جمله 
می باشند(مرتن و » امکان اعطاء پایگاه اجتماعی اخالقی(حمایت از هنجارهاي اجتماعی،)،

وظایف دیگري چون مراقبت از محیط و  4). بر این اساس هارولد السول 3،1948الزارسلفد
ایجاد همبستگی بین اجزاي گوناگون جامعه را در پاسخ به محیطی که از انتقال نسلی به 
نسل دیگر صورت می گیرد، به عنوان وظیفه اصلی ارتباطات جمعی و رسانه ها برشمرده و 
در جایی دیگر این وظایف را شامل: حراست از محیط و  انتقال میراث اجتماعی از نسلی به 

، »نظارت بر محیط«سه کارکرد «). وي در مجموع 1972سول، النسل دیگر می داند(
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را براي مطبوعات و رسانه ها بر می » انتقال میراث فرهنگی«و » همبستگی اجتماعی«
 ).59: 1383السول،»(شمارد

 اساس جمعی را هاي کوایل نیز با انجام مطالعات مختلف، رسانه مک در این حوزه دنیس
 تغییر؛ بسیج؛ مدیریت با انطباق ثبات؛ و کنترل هنگی؛ نظم،هما و براي یکپارچگی جامعه

شامل  تفکیک به را ها رسانه اجتماعی ارزش دانسته و کارکردهاي و تفکر تداوم تنش، و
) بسیج عنوان می 5) سرگرمی و 4)تداوم(استمرار)؛ 3) همبستگی(ارتباط)؛ 2)اطالعات؛ 1

 .)2006 :کوایل مک(کند
 را هاي تصویريهاي جمعی به خصوص رسانهرسانه 1، البرت باندوراعالوه بر موارد یاد شده

رسانه ها اگرچه تنها منبع «دانسته و در این زمینه می نویسد: منبع اصلی یادگیري اجتماعی 
یادگیري اجتماعی نیستند و نفوذ و تاثیرشان به دیگر منابع یادگیري یعنی والدین، دوستان 

 ). 140: 2002باندورا،»(ي مردم تأثیر مستقیم دارندو معلمان وابسته  است، ولی رو
، را که براي راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند چه ها بیشتر آنانسان براساس این نظریه،«

ها به طور غیر مستقیم و به آن هگیرند، بلکه عمدمستقیم یاد نمی هصرفاً از تجربه و مشاهد
 ).493: 2006مک کوایل، »(شودوخته میهاي جمعی آمویژه از طریق رسانه

 برآگاهی رویدادها، و موضوعاتدر اینجا یادآور می شود که برخی رسانه ها با برجسته سازي 
می توانند در منحرف کردن ذهن مخاطبان از یک سو به  گذاشته و تأثیر مردم اطالعات و

 معین موضوعات و مسائل از ايمجموعه به را عموم توجهسوي دیگر موثر واقع شوند. یا اینکه 
 (خدایاري و اسدي،کنند پوشیچشم دیگر موضوعات و مسائل از و ساخته معطوف محدود و

1397.(  
رسانه ها در معتقدند که   واضعان نظریه برجسته سازي 2ونالد شاو و مکسول مک کومبزد

یین می قالب گزارش هاي خبري، به طور قابل مالحظه اي اهمیت موضوع هاي مهم را تع
قابلیت اثرگذاري بر تغییر شناخت و ادراك مخاطبان  -کنند. این تأثیر وسایل ارتباط جمعی

کارکرد برجسته سازي وسایل ارتباط جمعی نامیده می شود. مهم ترین  -و ساخت تفکر آنان
تأثیر ارتباط جمعی در اعمال این کارکرد، ایجاد نظم فکري براي مخاطبان و نظم دادن به 

یرامون ماست. رسانه ها ممکن است در این که به ما بگویند چگونه فکر کنیم، موفق دنیاي پ
نباشند؛ اما آن ها در گفتن این که درباره چه چیزي فکر کنیم، بسیار موفق هستند(شاو و 

  .)1383مک کومبز:
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این  بین رابطه و سیاسی اولویت و عموم اولویت رسانه، اولویت سه از سازيبرجسته فرایند
ه عامل برخوردار است و در فرایندهاي فرهنگی اجتماعی می تواند تعیین کننده محورها س

 ).1392(مهدي زاده، و موضوعات کلیدي مورد توجه توسعه باشد
پارادایم دیگري که در حوزه رسانه ها مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و ارتباطات بوده، 

 رسانه هاست. عوامل و انگیزه هاي استفاده مخاطبان از
است که  )خشنودي(رضامندي و استفاده از جمله مهمترین نظریات این پارادایم، رویکرد 

 خشنودي و استفاده رویکرد. شد ) توصیف1959( 1از  الیهوکاتز اي مقاله در بار نخستین براي
 تیمتفاو بسیار مقاصد براي ها رسانه از کند که افراد می یادآوري ما به را بسیارمهم نکته

کنند. فرض اصلی الگوي این نظریه این است که افراد مخاطب کم و بیش به  می استفاده
صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضامندي را فراهم کند و درجه این 
رضامندي بستگی به نیازها فرد دارد. افراد هر قدر بیشتر احساس کنند که محتواي واقعی 

می کند، احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند بیشتر  نیاز آنها را برآورده
 ).1381؛ سورین و تانکارد، 1391است(حامدي،
توان در چهار ها را میهاي مخاطب در استفاده از رسانهمجموع نیازها و انگیزهدر این راستا 

سرگرمی و گریز )4و  هویت شخصی )3 ؛روابط شخصی )2؛ آگاهی و نظارت)1اصلی  همقول
 ).77: 1392(مهدي زاده، جاي داد واقعیت از

 فوق می داند، هاي ها را برآورده ساختن نیازها و انگیزهترین نقش رسانهمهم این نظریه
می به همان میزان  ها را برآورده سازند،ها این نیازها و انگیزهبه هر میزان که رسانه بنابراین

 امعه موفق باشند.توانند در جذب و ارضاي نیازهاي مخاطبان در ج
تمامی موارد بیان شده تا کنون نشان می دهد که رسانه ها چه مخاطب را منفعل در نظر 

ارزش ها و رفتارهاي  بگیرند و چه فعال می توانند بر اساس سالیق و نیازهاي ایشان، بر باورها،
 ا تقویت نمایند. اجتماعی آنها تاثیر گذاشته و مؤلفه ها و عناصر فرهنگی آنها را تغییر داده ی

در یک جمع بندي می توان کارکردهاي رسانه ها و انگیزه مخاطبان از استفاده از رسانه ها 
 ) مشاهده نمود.2را در جدول(
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 ): کارکردها و نقش فرهنگی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 2جدول(

 منبع شرح عنوان

انه
رس

ي 
ها

رد
رک

کا
 

 اطالعات •
 نظارت بر محیط •
 سیج اجتماعیهمبستگی و ب •
 تداوم(استمرار) •
 انتقال میراث فرهنگی •
 سرگرمی •

 1383السول،
 2006،کوایل مک

گ
هن

فر
در 

نه 
سا

ش ر
نق

 

 و ها ارزش شناساندن بخشی و عامل آگاهی •
 جامعه بر حاکم هنجارهاي

عامل تغییر ارزش هاي سنتی در جوامع و  •
 جایگزینی ارزش هاي مدرن

، هاارزش باورها، سنتی نظام تقویت کننده •
 رفتارها هنجارها و

 تغییر دهنده نگرش ها،  ارزش ها و رفتارها •
عامل ایجاد تحرك روانی در سطح فردي و  •

 اجتماعی
 جامعه فرهنگی و فکري سطح عامل ارتقاء •
 افکار عمومی عامل بالندگی •
 در جامعهایجاد نظم فکري عامل  •
 عامل اعطاء پایگاه اجتماعی •
 عمومی فرهنگ عامل شکل گیري •

8013فرقانی،   
1382مک کوایل،  

شاو و مک 
1383کومبز،  

نجف بیگی و عزیز 
 آبادي فراهانی،

1387 
1392 مهدي زاده،  

 
 
 

 منبع:(محقق ساخته)

 جمع بندي و نتیجه گیري
مقاله حاضر با هدف تبیین نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی انجام 

اسنادي با مطالعه منابع مکتوب و مقاالت  شد. در این پژوهش که به صورت کتابخانه اي و
پژوهشی مرتبط با توسعه و توسعه پایدار به انجام رسید ضمن تبیین ابعاد توسعه  -علمی

توسعه فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین زیربناهاي توسعه پایدار اجتماعی  پایدار اجتماعی،
 توسعه برشمرده شد.

ا مشخص شد که اگرچه مردم با انگیزه هاي مختلفی همچنین با مرور نظریات مختلف رسانه ه
هویت و تقویت روابط بر  پیرامون، توسعه  و نظارتاز اخبار و وقایع آگاهی همچون کسب 
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به سراغ ات و گریز از واقعی ، تفریحسرگرمیو یا   و یافتن الگوهاي مناسب رفتاري شخصی
دهاي خود موجب تقویت یا تضعیف رسانه ها می روند اما رسانه ها نیز می توانند با کارکر

 نظام ارزشی و هنجاري افراد جامعه و عناصر فرهنگی آن شوند.
بر این اساس رسانه هاي جمعی می توانند با ارائه اطالعات و آمار از وضعیت کمی شاخص 

شمارگان کتاب، تعداد کتابخانه ها و مجالت، میزان استقبال و فروش  هاي فرهنگی همچون
موزه ها و فضاهاي فرهنگی و تحلیل رویدادهاي این حوزه،  تئاتر، سینما، بلیط سالن هاي

اطالعاتی غنی در اختیار افکار عمومی و سیاستگذاران این حوزه قرار داده تا تصمیمات آتی 
 بر مبناي اصول علمی و منطقی اتخاذ شود.

موجود در  همچنین رسانه هاي می توانند با برجسته سازي موضوعات فرهنگی، نیاز هاي
و... را یاد آور  تامین تجهیزاتفضاهاي فرهنگی  و هنري، نیروي انسانی، پژوهش ها، حوزه 

اختصاص بودجه فرهنگی و هنري براي پیشبرد  ن مرتبط را بهمسؤوالشده و توجه مدیران و 
اهداف توسعه فرهنگی معطوف ساخته و یا راهکار و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه نمایند. 

فرهنگی  خدمات و کاالهافعالیت هاي اقتصادي و مصرف طرف دیگر در این رویکرد توجه   از
بهره وري امور فرهنگی نیز قابل توجه است که بر این اساس رسانه هاي و هنري و تحقق 

جمعی با تمرکز بیشتر به حوزه هاي اشتغال و اقتصاد فرهنگی می توانند ضمن رونق بخشیدن 
مینه افزایش تولید و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی را فراهم نموده و به این فعالیت ها، ز

بهره وري فرهنگی را در سراسر جامعه ارتقاء دهند که این امر به نوبه خود می تواند افزایش 
 اشتغال مولد در تمامی حوزه هاي جامعه را نیز تحت پوشش و تاثیر خود قرار دهد.

می توانند ضمن فراهم نمودند امکان تفریح سالم و  رسانه ها با کارکرد سرگرمی خود نیز
سرگرم نمودن مخاطبان، زمینه آموزش ایشان را  فراهم نموده و  موجب ارتقاء عقالنیت و 

 هايرفتاري افراد ضمن تقویت هویتو  فکري، بینش تغییراتخردورزي در جامعه شوند و با  
 ل بحران هاي مختلف(اقتصادي،با ایجاد همبستگی و بسیج اجتماعی در مقاب فرهنگی،
، فرهنگی و...) به ویژه جنگ نرم و هجمه هاي فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی سیاسی،

 جامعه را از آسیب هاي پیش روي مصون دارند. 
صنایع فرهنگی و در این زمینه کارکرد رسانه ها در حفظ میراث فرهنگی کمک می کند تا 

رهنگی ملموس و ناملموس جامعه حفظ شده و  زمینه میراث ف هنري کشور رونق گرفته،
افزایش مشارکت فرهنگی و هنري مردم و بسیج اجتماعی در حفظ و حراست از عناصر و 

هنجاري و...)  فراهم  اجزاء فرهنگی جامعه در برابر تغییرات نامطلوب  فرهنگی(زبانی، ارزشی،
 شود.
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ک جامعه هرگز در خالء اتفاق نخواهد افتاد در اینجا یادآور می شود که دوام و بقاء فرهنگ ی
و مطمئناً اشاعه فرهنگ کشورهاي همسایه  یا داراي تاثیر در عرصه جهان همواره بر ادامه 
حیات فرهنگ حاکم بر جامعه ما موثر خواهد بود. در این راستا رسانه ها می توانند با  فراهم 

ضمن معرفی  دن امکان تبادل فرهنگی،ها و فراهم نمو فرهنگ دیگر با تعاملی نمودن رویکرد
زمینه آگاهی از سایر فرهنگ هاي ملل و  ویژگی هاي فرهنگی کشورمان به جوامع دیگر،

اقوام مختلف دنیا را به صورت دو سویه فراهم نموده و  در حالیکه فرهنگ بومی جامعه را در 
حفظ و استمرار فرهنگ  برابر ضربه هاي فرهنگی وارد شده در امان می دارند، می توانند در

 کشورمان بیش از پیش بکوشند.
نکته قابل توجه در این حوزه این است که رسانه ها تنها زمانی می توانند نقش نظارتی خود 
در جامعه را ایفا نمایند که با  دسترسی آزادانه به منابع اطالعاتی بتوانند اقدامات مثبت انجام 

و کاستی ها، بی توجهی ها و نیازمندي هاي موجود شده را تبیین، تقویت و تشویق نموده 
آزادي هاي مشروع  را براي افکار عمومی شفاف سازي نمایند و بر همین اساس ترویج مفهوم

و آزادي بیان در جامعه  مستلزم این مهم است که رسانه ها خود از این شاخصه برخوردار 
 باشند.

افزایش بت به مسائل جامعه نیازمند ضمن آنکه افزایش عقالنیت و افزایش درك جمعی نس
آموزش فردي و جمعی و مطالعه کتاب و نشریات است و بر همین اساس بایستی 
سیاستگذاران فرهنگی کشور در سطح کالن و خرد رویکردي اتخاذ نمایند تا ضمن ارتقاء 

موثري  روزنامه ها و نشریات به نحو آموزش و وضعیت سرانه مطالعه در کشور، تیراژ کتاب ها،
 افزایش یافته و رسانه هاي محلی با به صورت پایدار تقویت شوند.

تغییر یا تقویت  بخشی و امل آگاهیدر مجموع می توان گفت که رسانه هاي جمعی ع
فرهنگی، زمینه ساز ایجاد تحرك روانی در سطح فردي و اجتماعی براي تحقق اهداف توسعه 

 و  عامل بالندگی فرهنگی و فکري سطح ارتقاءپایدار، عامل ترویج عقالنیت، خردورزي و 
و تمرکز بر اهداف توسعه پایدار می توانند ایجاد نظم فکري افکار عمومی جامعه بوده و  با 

عمومی کشور را به گونه اي شکل دهند تا تحقق اهداف توسعه پایدار تسهیل شده  فرهنگ
 و با سرعت و دقت بیشتري به انجام رسد.
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-63): 4(2دوره. ارتباطات و انسان تعامل مجله. »کارآفرینی هايقابلیت بر هاآن تأثیر و اطالعاتی

78. 
 . آسیا فرهنگی اسناد مرکز انتشارات تهران. فرهنگ مفهوم و ها تعریف). 1357(داریوش آشوري،

 پژوهشی  علمی فصلنامه. »ایران در اجتماعی توسعۀ و فرهنگی توسعۀ). « 1389(اسداله فرد، بابایی
 .7-56: 37 شماره ،10 سال.اجتماعی رفاه

 .86-71: 24 مارهش. بودجه و برنامه مجله. »پایدار فرهنگی توسعه« .)1376(ناصر براتی،
 .35-42: 1382 تیرماه. 134 شماره. تدبیر ماهنامه. پایدار توسعه). 1382(حسینعلی بهرامزاده،

 هاي شاخص تحلیل)«1396(کوهی شاپور و آبادي قطب کریمی اله فضل حسن؛ محمدي، بیک
 ریزي برنامه مطالعات فصنامه. »فارس استان هاي شهرستان موردي مطالعه فرهنگی؛ توسعه

 .53-68: 1396 بهار ،)38 پیاپی(1 شماره ،12 دوره. انسانی هاي گاه سکونت
 به دستیابی براي راهبردي مدل یک ارائه). «1396(وثوقی فاطمه و شفقی سیروس سونا؛بیکدلی،

 ،4شماره ،32 سال. جغرافیایی تحقیقات فصلنامه. »مشهد شهر کالن در شهري پایدار توسعه
 .12-29: 1396 زمستان

 ترجمه طبیعی، منابع و زیست محیط اقتصاد). 1382(گیلوري مک جیمز و ما یو راجر؛ من،پر
 .نی نشر: تهران ارباب، حمیدرضا

. »سیاسی و اجتماعی اقتصادي، توسعه ضرورت فرهنگی توسعه). «1394(محمدحسین پناهی،
 1-23: 1 بهار ، 22 شماره. اجتماعی توسعه و رفاه ریزي برنامه فصلنامه

 رفاه فصلنامه. »فقر محو براي ملل پیمان«: سوم هزاره در توسعه اهداف). 1382(فرشاد لک،پورم
 .25-45: 1382 تابستان ،8  شماره ، 2  دوره. اجتماعی

 .قطره نشر: تهران. تمدن و فرهنگ گفتاري شناسی، فرهنگ). 1378(چنگیز پهلوان،
 اجتماعی هاي آسیب کاهش در اي انهرس سواد نقش). «1391(زاده تقی محدثه و عباس زاده، تقی

: لرستان استان واحد دانشگاهی جهاد. خاموش هجوم همایش مقاالت مجموعه. »محور اینترنت
52-37. 
 ،141 شماره.ایران نشریه. »راهکارها و تنگناها ها،استان فرهنگی توسعه). «1384( نسرین جوادي،

  .11-13: تهران
 .نی نشر: تهران. اجتماعی نظم نظري وتحلیل تشریح نظم، شناسی جامعه).  1375(مسعود چلپی،

  رشته. ارشد کارشناسی نامه پایان. فرهنگی توسعه هاي شاخص تعیین).1387(محسن کاظمیان، حاج
 خوراسگان)(اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم دانشکده فرهنگی، امور مدیریت
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 مطالعه(دانشجویان اي رسانه سواد با مرتبط رهنگیف-اجتماعی عوامل« .)1391(محمد حامدي،
 شماره ،7 سال اي. رسانه مطالعات فصنامه .»)شرق تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجویان موردي

19 :78-65. 
. اجتماعی توسعه فصلنامه. »اجتماعی توسعه و مطبوعات). «1397(اسدي عباس و سامان خدایاري،
 .149-168 :1397 پاییز ،1 شماره،13 دوره
 شهرداري ارتباطات و اطالعات فناوري سازمان. هوشمند پایدار شهر). 1396(ابراهیم خلیلیان،

 .جاودانه جنگل انتشارات: اصفهان اصفهان،
 آذر ،11 و 10 شماره. بازرگان اتاق ماهنامه. »پایدار توسعه بر درآمدي). «1386(فریدون رستمی،

1386  :10-8. 
 کالبدي فرم سنجش هاي مدل و مبانی اصول). 1387(زاده عباس المرضاغ و رحیم محمد رهنما،

 .دانشگاهی جهاد انتشارات: مشهد. شهر
 مناطق در آن بر موثر جغرافیایی عوامل نقش و اجتماعی پایداري سنجش و ارزیابی). 1386(ابوذر زال،

 .رسمد تربیت دانشگاهارشد، کارشناسی نامه پایان. بید خرم شهرستان روستایی
: ترجمه. پایدار توسعه براي 2030 دستورکار: ما جهان ساختن دگرگون). 1396(متحد ملل سازمان

در:  دسترس قابل. پیروزنیک مهرناز
https://www.un.org.ir/images/Documents/20170529sdg.pdf 

 نشردانشگاه: تهران دهقان، علیرضا ترجمه ارتباطات، هاي نظریه) 1381( جیمزتانکارد و ورنر سورین،
 .تهران

 .آییژ انتشارات: تهران. شهري ریزي برنامه مبانی). 1388(  فرانک الدینی، سیف
 امید ترجمه. مطبوعات در سازي برجسته کارکرد). 1383(کوبز مک مکسول و دونالد شاو،

 .خجسته انتشارات: تهرانمسعودي،
. شهرسازي و معماري مجله. »جنوب کشورهاي کالنشهرهاي تمرکززدایی). «1377( مظفر صرافی،

 ؟؟: 48 شماره
 .نی نشر: تهران. سیاست علم هاي بنیاد).1378( عبدالرحمنعالم،

 در اقتصادي اجتماعی توسه بر موثر عوامل بررسی). «1395(هاشمی سیدین سارا و ابوطالب عزیزي،
 ،1 شماره  ،10 سال. شوشتر واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم فصلنامه. »اصفهان شهر

 .27-50: 1395 بهار ،32 پیاپی
. رسانه فصلنامه. »امروز و... پردازي نظریه دهه چهار توسعه، و ارتباطات). «1380(محمدمهدي فرقانی،

 .46-53: اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت هاي رسانه توسعه و مطالعات مرکز ،2 شماره ،12 سال
 کالنشهر در اجتماعی سالمت بر اجتماعی توسعه راث بررسی). «1397(کفاشی مجید و علی فالحی،

 .59-72: 1397 بهار  ،2 شماره ،10 سال. ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجله. »تهران
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 اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات: اصفهان دوم، چاپ. فرهنگی شناسی جامعه). 1392(آذر زاده، قلی
 .خوراسگان واحد

 فرهنگی، توسعه در جمعی ارتباط نوین وسایل نقش). «1389(کوهی کمال و موسی زاده، کاظم
 .212-1389:183 زمستان ،)44 پیاپی(12 شماره ،11 دوره. »راهکارها و موانع

 .ارشاد و فرهنگ ترجمه.شناختی جامعه بنیادي هاي نظریه). 1387(روزنبرگ برنارد و لوئیس کوزر،
 .نی نشر:تهران

 انتشارات:  تهران آذري،  غالمرضا ترجمه. جامعه در ارتباطات کارکرد و ساخت). 1383(هارولد السول،
 .خجسته

 سروش انتشارات: تهران. شناسی ارتباط). 1382(مهدي راد، محسنیان
 رسانه از استفاده بین رابطه بررسی). «1393(محلوجی جواد و فرد محمدي نجات گلمراد؛مرادي،

 توسعه فصلنامه». )کرمانشاه شهر: موردي مطالعه(جوانان پذیري یتمسؤول و جمعی هاي
 .97-118: 1393بهار ، شماره ،8 دوره. اجتماعی

 اول، چاپ اجاللی، پرویز ترجمه. جمعی ارتباط هاي نظریه بر درآمدي). 1382(دنیس کوایل، مک
 .ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز نشر: تهران

 اجتماعی توسعه هاي مولفه و ابعاد. «)1395(جغتایی فائزه و زاهدي جواد محمد میرطاهر؛ موسوي،
 فصنامه. »ایران اسالمی جمهوري فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه پنجگانه هاي برنامه در

 .55-88: 63 شماره ،16 دوره. اجتماعی رفاه
 اول، چاپ.انتقادي ودیدگاههاي رایج هاي اندیشه رسانه، هاي نظریه) 1389( زاده،سیدمحمد مهدي

 .شهرينشرهم: تهران
 ملی رسانه تأثیر گیري اندازه مدل طراحی). « 1387(فراهانی آبادي عزیز فاطمه و رضابیگی، نجف

 .1-22: 1387 زمستان ،2 شماره ، 2 سال. فرهنگی مدیریت مجله. »فرهنگی توسعه در
 اجتماعی پایداري هاي شاخص ارزیابی). «1392(زرگر هادیزاده صادق و قاسمی وحید مهین؛ نسترن،
 شماره ،24 سال. کاربردي شناسی جامعه فصلنامه )». ANPشبکه( تحلیل فرایند از استفاده با
 .155-173: 1392 پاییز ،)51(3
 هاي برنامه در اجتماعی پایداري هاي مولفه). «1394(ایاسه علی و نقدي اسداهللا ساجده؛ زاده، واعظ

 .45-59: 1394 بهار ،2 شماره ،7 سال. ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجله. »ایران توسعه
 .تبیان انتشارات. فاضلی محمد ترجمه. فرهنگی توسعه علمی راهبردهاي). 1379(یونسکو
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 برید؛ روزنامه نگاری ایرانی

 هادي زمانی
 رئیس دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان

 جامعه شناس، نویسنده، روزنامه نگار و متخصص علوم ارتباطات
hadizamani1404@yahoo.com 

 زون خبر جانش فزونــهر که را اف      ونـر را آزمـز خبـد جـان نباشـج
 هر که آگه تر بود جانش قوي است      استاي دل آگهیاقتضاي جان چو 

 زون دارد خبرــه زان رو که فـاز چ        ترـوان بیشـان حیـا از جـان مـج

حکیم بزرگوار جالل الدین محمد بلخی در این چند مصرع به خوبی جایگاه آگاهی و خبر را 
پیچیده و مبهمی تشکیل شده ترسیم نموده اند. مفهوم آگاهی در حال حاضر از چنان ابعاد 

است که خواسته یا ناخواسته علوم مختلفی را در جهت تبیین خود و دستیابی بشر به معنا 
و کارکرد این واژه بلند مرتبه درگیر خود نموده است، از اثرات روان شناختی تا فیزیولوژي و 

رگان علم تسریع جامعه شناسی و دکومانتاسیون و ... اما اگر این مفهوم همانگونه که بز
اي آگاه یعنی ما مردمانی آگاه و پویا در بطن جامعه. اند در بطن جامعه محقق می گرددکرده

به همین چند مصرع حضرت موالنا خواهیم رسید و شاید بر  و پویا باید داشته باشیم نهایتاً 
سازي همین مصداق بود که سالطین اندیشمند، دانش دوست و علم پرورسامانی در دوران نو

علمی شکوهمند خود به خوبی از جایگاه خبر، اطالع رسانی و ایجاد ساز و کارهاي الزم جهت 
آگاهی و آگاه سازي اجتماعی آگاهی داشته و مکانیسم هاي قدرتمندي در جهت اعتالء آن 
در حکومت خود ایجاد کرده بودند تا جایی که وزارتخانه اي مستقل با تمام ساز و کارهاي 

ارتخانه اعم از وزیر، ادارات مختلف زیر مجموعه، شعب زیر مجموعه در سراسر ممکن یک وز
ن و کارکنانی با ویژگی هاي خاص اعم از قدرت کالم، قلم و ... ایجاد نموده مسؤوالقلمرو و 

بودند تا در کنار دیوان رسایل، دیوان اشیا (وزارت دارایی)، دیوان جیش (وزارت دفاع)، دیوان 
دیوان « ،ر)، دیوان محتسب، دیوان اشراف (وزارت اطالعات)، دیوان آبشرطه (وزارت کشو

نیز به عنوان وزارتخانه اطالع رسانی نقش رشد و توسعه اطالع رسانی و آگاهی را  »برید
 انجام دهد.

به اصطالحات صاحب خبر و » صاحب برید«در مفاتیح العلوم خوارزمی به جاي اصطالح «
 که تاکیدي بر همین مدعاست.) 165:1362خدیو: »(منهی بر خوریم
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و گذشته از  وظیفه ماموران این دیوان آن بود که خبرهاي مهم از پایتخت به ایاالت برسانند
این درباره اعمال ماموران محلی گزارش دهند. نامه ها و فرمان هاي لشکري و اخبار کشور 

بود که از یک سو به وسیله صاحب برید به دست پادشاه می رسید. وظیفه صاحب برید آن 
سلطان و امراي کشور را از تمام رویدادهاي مهم قلمرو امپراطوري آگاه سازد و از سوي دیگر 
اخبار و اطالعات مهم کشوري و لشکري را به اطالع عموم برساند. این وزارتخانه تا زمان 
شورش محمود سبکتکین بر علیه دولت سامانی و شکل گیري حکومت غزنویان ادامه یافت 
اما در زمانی محمود غزنوي بیشتر تبدیل به مجموعه اي گردید که با انتخاب و گزینش اخبار 

 آنچه را به سمع و نظر می رساندند که خوشایند سالطین بود.
از مهمترین وظایف برید را آگاهی بر احوال عامالن خراج و امالك و نظارت بر تمامی کارهاي «

توانست از رفتار و افکار حکام مطلع باشد و دریابد که  آنان دانسته اند. صاحب برید حتی می
می شود. او با نظارت دقیق خود تمامی اخباري را در ضرابخانه چقدر طال و نقره سکه زده 

 .)48:1370قواعد؛»(که گزارش می کرد از نظر خود او مسلم و قطعی بود
فراز و ویه داراي ساختارهاي اداري و دیوان ساالري حکومت ها و دولت هاي پیش از صف

نشیب زیادي بود و بستگی تام به حاکم داشت اگر پادشاه یا والی اي همچون آل بویه، آل 
زیار و سامانیان که از عالمانی بزرگ و ادیبانی آگاه انتخاب می شدند، بر حکومت دست می 

ی که حاکمی را ایفاء می نمود و زمان» خبر رسانی و برقرار ارتباط«یازیدند، دیوان برید وظیفه 
جبار و کم سواد بر مسند قدرت قرار می گرفت، این دیوان عمال به سمت دیوان اشراف 

 گرایش پیدا می کرد و نقش اطالعاتی براي حکام را بر عهده می گرفت.
در واقع دیوان برید اوج شکوفایی خود را در ایفاي وظیفه ارتباطات و خبر رسانی مرهون 

ازمان ارتباطات و خبر رسانی دولتی بود که وظیفه جمع آوري برید س«دولت سامانیان است. 
 ».و گزارش اطالعات و همچنین حراست از امنیت دولت و مردم را بر عهده داشت

این وظیفه مهم محقق نمی گردید مگر آنکه مامورین برید افرادي آگاه و توانا و مطلعی می 
توانستند به شناخت هر چه بیشتر  بودند که با برخورداري از قدرت یک انسان ارتباطی می

عالوه بر اخالق که مبنا و اساس فعالیت آنان است، می بایست «در مورد مسایل دست یابند. 
پنج اصل مهم و زیر بنایی را در وجود خود تقویت می نمودند. پنج اصلی که بر گرفته از 

تن و خوب حواس پنجگانه خدادادي است. عقالنیت، خوب دیدن، خوب شنیدن، خوب گرف
 .)68:1391زمانی؛ (»نوشتن است
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در هر یک از نواحی خراسان و ماوراءالنهر یک مامور برید مستقر بود «ابن حوقل می نویسد: 
فاصله دو منزل برید از یک دیگر دو فرسخ (شش میل) بود و در هر منزل رباطی ساخته و «

 .)229:1386ناجی، »(ماموران و اصحاب برید در آنجا مستقر بودند
در اوایل دوره سامانیان برخی محدثان توانستند کار برید را بر عهده گیرند. خلف بن شاهد «

متصدي  302) که جامع بخاري را براي سمرقندیان تدریس می کرد.در سال 308نسقی(د 
برید شهر بود.بعدا ماموران برید معموال از میان افراد دبیر پیشه و آشنا به شعر و ادب انتخاب 

. ابوالحسن علی بن حسن لحام حرانی شاعر هجویه پرداز که در زمان امیر حمید می شدند
) به بخارا آمد و تا پایان روز کار امیر سدید منصور بن نوح در آنجا 343-331نوح بن نصر (ق

زیست برخی مشاغل دولتی از جمله برید ترمذ و برید خوارزم را عهده دار شد. ابن مطران 
آور چاچ نیز که به بخارا آمده بود، چندي شغل مسطرانی، شاعر ناابو محمد حسن بن علی 

 برید را از جمله در ترمذ تصدي کرد.
ابونصر ظریفی ابیوردي کاتب و شاعر که دیري در بخارا اقامت گزید، به کار برید گماشته 
شد. ابوعلی بلعمی وزیر اورا اکرام نمود و در تصدي برید یکی از شهرهاي خراسان مخیر 

 خت و او زادگاه خود را انتخاب کرد. از این رو با منشوري روانه ابیورد شد.سا
از ابومنصور احمد بن عبد اهللا دینوري پسر ابوالقاسم دینوري، شاعر و نویسنده و دولتمرد و 
[سیاستمدار] سامانی نیز باید یاد کرد. ابومحمد عدي بن محمدجرجانی نیز از فضالي بخارا 

در آمد اما ابومحمد عبداهللا بن عثمان واثقی ادیب و شاعر که به امید  بود که به سمت برید
بهبود وضع خویش به بخارا آمد تا شغل برید را بگیرد، علی رغم اقامت بسیار توفیقی 

 .)230:1386ناجی، »(نیافت
مطالعه تاریخ ثعالبی و بیهقی و سایر آثار باقی مانده ،همگی صراحت بر وجود افراد ارتباطی 

توانایی هاي یک فرد ارتباطی همچون یک روزنامه نگار امروزي که ذکر گردید را داشته  و با
اند تا جایی که این افراد عالوه بر تهیه اخبار و گزارش هاي مدون بعضا در کشاکش وظیفه 
سازمانی خود به عنوان صاحب برید در شناسایی و احصاء رویدادهاي مهم و تنظیم آن بر 

رش مدون و ارسال آن از طریق وسایل ارتباطی آن زمان اعم از اساس یک خبر و گزا
کبوترهاي نامه بر، چاپار خانه ها و ...قدم را فراتر از یک وظیفه دیوانی و سازمانی نهاده و به 
تدوین این اطالعات در قالب کتاب هاي ارزشمند و دانش هاي واالي زمانه همت گماردند. 

لها تالش به جایگاه رفیع روزنامه نگاري رسیده و قدرت همچون خبرنگارانی که پس از طی سا
تحلیل و تبیین رویدادها را یافتند و موفق شدند آثار ارزشمندي را در قالب هاي ادبی مختلف 
به شکل کتابهایی به یادگار گذارند. آثار جالل آل احمد، پرویز ناتل خانلري، علوي و 
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پیش تر عالمه دهخدا همه گویاي همین  عبدالحسین زرینکوب، اسالمی ندوشن و حتی کمی
مطلب بوده و با آثار بزرگان برید همچون علی مطرانی، دینوري و ابیوردي در شعر، خلف بن 
شاهد نسقی در تالیف جامع بخاري: ابوالفضل بیهقی صاحب تاریخ بیهقی و... می تواند 

 همسویی داشته باشد.
روزنامه نگاري و اطالع رسانی آگاهی این یک حقیقت است که ماهیت فرایند خبررسانی، 

است و این آگاهی در مرحله اول در خود فرد بایستی ایجاد و متبلور گردد که عموما در 
شخصیت صاحبان برید در گذشتهواصحاب رسانه هاي امروزي متجلی می باشد. در این 

به دست تولیت برید نیشابور را  372-371از دبیران مبرزي که در حدود «خصوص می توان 
(ناجی، » داشتند ابونصر عتبی، دایی ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبی مولف تاریخ یمینی

 ) را نام برد.230:1386
شاخصه دارا بودن قدرت قلم تا بدانجا براي صاحب برید اهمیت داشت که انتخاب صاحبان 

عث شده بود تا از ادیبان، نویسندگان و علما انتخاب می گردید و همین امر با برید عموماً
صاحبان برید با دانش، آگاهی و تسلطی که بر تکنیک هاي دانش ارتباطات و علوم انسانی 

ین لشکري و کشوري را زیر نظر گرفته و عملکرد مسؤولداشتند همچون یک روزنامه نگار توانا 
دیران آنها را در قالب اخبار و گزارش ها به نقد کشیده و رهبران جامعه را نسبت به عملکرد م

اجرایی وقت آگاه کنند و همین امر باعث ایجاد نظارت قدرتمند اجتماعی بر مدیران اجرایی 
کشور می گردید تا جایی که خواجه نظام الملک در سیاستنامه می نویسد: هر حکومتی که 

صاحبان برید چشمان جامعه و گوشهاي شنواي ». برید نداشته باشد محکوم به نابودي است
نه بودند و با قدرت قلم خود ضمن نقد عملکردها، اجازه کج روي و بیراهه را دولت هاي زما

ین کشوري و لشکري نمی دادند و حتی در پاره اي امور به عنوان یک تحلیل گر و مسؤولبه 
اندیشمند با ارائه اطالعات جامعه و دقیق، زمینه ساز برنامه ریزیها و تصمیم سازي هاي 

مقدسی از بریدي خاص براي رساندن گزارشهاي «ي مثال مهمی در جامعه می شدند برا
سخن می گوید که همچون امروز از مسایل مهم حیاتی » دیوان نهر«مربوط به میزان آب 

 جامعه آن زمان بوده است.
دیوان برید به عنوان یک وزارتخانه مهم، ساز و کار و ابزار الزم در جهت ایجاد مکانیسم 

نی را نیز به خوبی ایجاد نموده بود. در حوزه خبریابی همانگونه خبریابی، خبرنویسی و خبررسا
که ذکر گردید و ابن حوقل آن را بیان نموده است، در هر یک از نواحی خراسان و ماورالنهر 
یک صاحب برید مستقر بود. توجه به این نکته که فاصله دو منزل برید از یکدیگر دو فرسخ 

ی ساخته شده و صاحبان برید در آن مستقر بودند، (شش میل) بود و در این فاصله رباط
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بیانگر توزیع جغرافیاي دقیق دولت هاي ایران در جهت پوشش کامل خبري رویدادهاي 
و بلدیه  مناطق بوده است. این فاصله با مناطق دیگر کشور مثل عراق (اراك و حومه فعلی)

توزیع میزان جمعیت و شهر  چهار فرسخ بود که می تواند بیانگر توزیع جغرافیایی بر اساس
نشینی باشد. در خصوص حوزه خبر نویسی صاحب برید عموما یا از فضال و اندیشمندان زمانه 

برخی دبیران مبرز «استخدام می گردیدند که به قدرت بیان و قلم تسلط جامع داشته و یا 
ي نیکوخط، که اینان نیز خود افراد» دیوان رسایل به صاحب بریدي مناطق گماشته می شدند

 »ادیب و فاضل بودند
چینی ها را نخستین کسانی می دانند که به ساختن «اخبار بر روي کاغذ نوشته می شد. 

کاغذ توفیق یافته اند و کاغذ چینی یکی از کاالهایی بوده است که بازرگانان مسلمان از چین 
دایر شد، سمرقند  با خود آورده اند. پس از آن، نخستین شهر اسالمی که این صنعت در آنجا

در کنار رودخانه طراز  134بود. بنا به روایات اسالمی عده اي از صنعتگران چینی که در سال 
به اسارت زیادبن صالح، سردار مسلمان درآمدند. کاغذ سازي را به سمرقندیان آموختند. کم 

سمرقند کم این صنعت در آنجا رونق یافت و کاغذ سمرقندي مایه تجارت پرسود براي مردم 
و از کاالهاي مشهور و منحصر به فرد این شهر گردید که به فراوانی تولید و به همه جاي 
جهان صادر می شد. تا پایان سده چهارم قمري کاغذ سمرقندي در کشورهاي اسالمی کامال 
رواج یافته بود و به سبب لطافت و زیبایی و نازکی، قرطاس مصري (پاپیروس) و کاغذ پوستی 

نق انداخته بود. سمرقند در دوره سامانیان همچنان مرکز مهم صنعت کاغذ سازي را از رو
). وجود صنعت کاغذ سازي شکوفا و بی نظیر نشان از توجه ویژه 414:1370بود. (ناجی،

دولتمردان پیش از صفویه و خصوصا طاهریان، سامانیان، آل بویه و ... به دیوان برید و 
ع رسانی بوده است چرا که مهمترین ابزار این دیوان و مکانیسم هاي اطالع یابی و اطال

 کارکنان آن (صاحبان برید) محسوب می شود.
 در سده چهارم قمري در خراسان شیوه جدید خط کوفی نیز پدید آمد که ویژگی آن خطوط،

 »اتینگهاوسن«هاي گوشه دار و خطوط مرور با ضخامت متفاوت است. کشیده، نازك  با شکل
کی از نخستین نگارشهاي عربی با کاربري گسترده و نمایانگر سبکی منطقه اي این خط را ی

  .»می داند
مهارت در خطاطی و کتابت آثار ارزشمند نیز بر همین مبنا رشد و گسترش یافته اند که 
نشان از وجود ابزارهایی قدرتمند براي رشد و توسعه دیوان برید و اهمیت دولتمردان سامانیبر 

اطالع رسانی می باشد که این ابزار در کنار کبوتران نامه بر و سایر وسایل مقوله خبر و 
از وسایل خبر رسانی که «در آن دوران بوده است. » خبر«ارتباطی زمینه ساز تکامل فرایند 
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تا روزگار ثعالبی در عراق و بالد مجاور آن همچنان مورد استفاده بود، کبوتران نامه رسان 
 »ی از آنها به دویست دینار می رسید.بودند که بسا قیمت یک

هرچند وسایل ارتباطی دیگري همچون تپه هاي خبر، چاپارخانه ها و... نیز همانگونه که 
دکتر محسنیان راد در کتاب کهکشان چهارم ارتباطی ذکر کرده اند از دیرباز در ایران وجود 

بان برید موجز نویسی و باعث می گردید تا صاح«کبوتران نامه بر»داشتند اما استفاده از 
استفاده از سبک هاي خبر نویسی خاصی را در جهت ارائه اخبار و انعکاس آن به صورت 
جامع و مانع را تدوین و به کار بندند که دستیابی به آنها نیازمند بررسی و تحقیق بیشتري 

 ند.است،همانگونه که وسایل ارتباط جمعی امروز سبک هاي خبري ویژه اي را ترویج می ک
ابن حوقل جدول از بیستگانی(مواجب هر سه ماه یکبار) ماموران برید در والیات خراسان و «

 ).231:1386ناجی، »(ماورالنهر به دست داده است که شایان توجه است
تجربه گرانبهاي تاریخ ایران و جهان بیانگر آن است در هر زمان حکومت یا دولتی بر فرایند 

صحه گذاشته است و پیگیري و تداوم آن را در دستور کار خود  اطالع رسانی، خبر و آگاهی
قرار داده است از صاحبان اندیشه اي برخوردار شده است که به عنوان چشمان باز و گوشهاي 
شنواي جامعه از تجاوز متجاوزان داخلی و خارجی به سرمایه هاي کم یاب مادي و انسانی 

ارزشهاي واالي اجتماعی و ارکان حکومت شده  آن جامعه جلوگیري کرده و مانع از فروپاشی
و پویایی و فعالیت این بزرگ مردان چه با نام صاحبان برید در گذشته و چه با نام اصحاب 

 رسانه امروزي باعث ایجاد نظم و امنیت در جامعه شده است.

 منابع
 .م1938، ، لیدنکرامرس)، صوره االرض به کوشش 367ابن حوقل، محمد (پس از 

و  یکاتب ، ناشر: علم وسفی ی: خوارزمسندهیالعلوم نو حی) ترجمه مفات1362(نیجم، حس ویخد
 .یفرهنگ

). فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو ساسانیان. چاپ اول. تهران: انتشارات 1386ناجی، محمدرضا(
 امیر کبیر

  



 
71 

  

نماد و نشانه گل و مرغ در نگارگری ایرانی و تاویل آن در 
 گذشتگان هعامفرهنگارتباطات 

 نیامهدي محسنی
 نویسنده و پژوهشگر مدرس، .جامعه شناس و متخصص رسانه

 فرهادي عسکريسید محمد
 گرافیست و مدرس دانشگاه ،کارشناسی ارشد نقاشی

 چکیده
هاي اصلی پیدایش گل و مرغ در در این مقاله سعی بر این شده تا با نگاهی جامع به ریشه

تا دوران قاجار و بخشی از دوران معاصر به اهمیت تاویل ارتباطی  نقاشی ایرانی از ابتداي تاریخ
آن اشاره کنیم و آنچه که در آن بر اساس نقش نمادین این دوعنصر در کنار هم در ادبیات 
و هنر نگارگري بپردازیم. حال آنکه ارتباطات در شکل امروزي خود بدون استفاده از تاویالت 

رو در این پژوهش برآنیم تا با در نظر گرفتن د. از اینپذیرهاي معنایی صورت میو چرخش
اي اي و اسطورهبار معنایی این دونماد در ریشه فرهنگی مردم در طی تاریخ به انسجام ریشه

گیرند داشته باشیم. به اي از خلق آثار نگارگري را در بر میاین دو نشانه که بخش عمده
تواند این نتیجه را صر نمادین و فرهنگ ایرانی مییابی ارتباط بین این دو عنشکل کلی ریشه

توان از فرهنگ تاویل استفاده نمود در بر داشته باشد که آیا در اصول ارتباطی امروزي هم می
 یا خیر؟.

 ، ارتباطاتتاریخ، فرهنگ عامه ،ادبیات ،نگارگرري ،گل و مرغ: واژگان کلیدي
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 پرسش اصلی
هاي قومی است؟(مبنا فرهنگ عامه و مرغ ناشی از خاطرههاي نقاشی گل و آیا بنیاد و ریشه

 گیري رتباط جمعی بوده؟)شکل
 فرعی هايپرسش

 ؟بندي خاصدلیل این ترکیب-1
 فرهنگ استفاده تاویل از کجا وارد ادبیات و هنر شد؟ -2

 هاي تصویري آثار گل و مرغ. از اسطوره تا پیدایی آثار گل و مرغ.دگرگونی هدف:

  آثار گل و مرغ یا گل بوته براي این پژوهش دالیل انتخاب
 هاي گوناگون نقاشی ایرانی گل مرغ به دالیل زیر انتخاب شده است:در میان شاخه

 شود، به صورت جدي به آن پرداخته نشده است .با آنکه بسیار از آن نام برده می .1
 رسد.موضوع این آثار در نگاه اول ساده و فهم آن آسان به نظر می .2
دبی نام آنها، این آثار در میان شعر و نقاشی ایران قرار داده است. بنابراین بار ا .3

 شود.هایی مشترك بین این دو هنر حس میاحتمال وجود  مفهوم
در هنر نقاشی، گل و مرغ موضوع بین المللی است، به دلیل آنکه هر فرهنگی به  .4

از هنر نقاشی در اي به آن پرداخته است اگر چه به سبک یا مکتبی ي ویژهشیوه
 آن فرهنگ تبدیل نشده است.

در طول دو قرن و نیم بسیاري از نقاشان سرشناس یا گمنام ایرانی به نقاشی آن  .5
 اند.پرداخته

 هاست همه جا حضور دارد.اند که قرنهاي تزیینی ساختهمایهاز مضمون آن، نقش .6
روایت یا گزارشی بر خالف روال آثار شناخته شده نقاشی ایرانی در این آثار به  .7

اي روشن تنها به موضوع انتخاب شده براي نقاشی اشاره نشده و در آنها به گونه
 پرداخته شده است.

اند و بیان کننده هاي انتخابی نقاشی دادهعوامل فرمایشی جاي خود را به شکل .8
 عواطف فردي او هستند.

 ي نقاشان شیوه گل و مرغانگیزه
کردند. به ند، ولی به نمایش خود او اشاره نمیتجسم وضعیت عاطفی انسانی بود .1

دلیل آنکه جدا از منع مذهبی در یک اثر نقاشی بیشتر از یک وضعیت و حالت 
هاي انسانی تصویر کردن نبود. و این خود در تأویل ورود به دنیاي پیچیده مفوم

 بست.عرفانی را می
 موضوع آن بدون دستور و سلیقه کارفرما بود. .2
 و تأثیري آن آشنا بود و با ادبیات و شعرهاي عرفانی رابطه داشت.فضاي تصویري  .3
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 نقاشی آن ساده بود به جز نقاش به فردي براي طراح و اجراي کار احتیاج نداشت. .4
هاي اثر (ورق کتاب) چنان غیر شد و رابطه آن با اندازهتناسب آنچه تصویر می .5

 )60× 45طبیعی نبود که دوباره مینیاتور نامیده  شود (
 هاي ساده و مواد دست ساز نقاش در هر موقعیتی امکان نقاشی آن بود.با رنگ .6
اي آشنا و داراي کرد ، براي هر گروه و طبقهاي را دنبال میهاي ویژهچون هدف .7

 یافت.معنایی پذیرفتنی بود و محبوبیت همگانی می
قه و اکثریت با آنکه به شیوه زمان خود نقاشی شده بود، در این گونه آثار میان سلی .8

 شد.مردم (شیوه مینیاتور) و نقاش جدایی حس نمی
شیوه نقاشی و مواد به کار رفته در آن یادآور دستاوردهاي استادان نقاشی ایرانی  .9

 در برابر نقاشی تازه از راه رسیده اروپایی بود.
دارترین نمادهاي با هویت اقوام کهن ایرانی را در ترین و ریشهشکل و نام آن ژرف .10

هاي از یاد رفته آنها نیز دوباره کرد با این امید که شاید ویژگیهن بیننده زنده میذ
 زنده شوند.

 هاي نمادینجلوه
ها در نقاشی گل و مرغ، گل نماد معشوق(به خصوص گل سرخ) و مرغ نماد عشق است. پرنده
ب در گل و مرغ خیلی کم در حال پرواز هستند و بیشتر روي شاخه نشسته و حتی اغل

ها اند. این مرغان آنگاه که با گلچشمها بسته است یعنی در کنار معشوق به آرامش رسیده
هاي پیچ خورده در می آمیزند گونه اي طبیعت پردازي اند که در و گیاهانی پربرگ و بوته

ها در رنگ و اي از گلاند. مجموعهسنت هنري نقش پردازي ایرانی گل و مرغ نامیده شده
ها و نقش هاي مینیاتور یا در هم نشینی با طرحانگیز که بر صفحهدویی و شگفتهاي جاجلوه

نشیند و پرندگانی که مغمومانه سر در اسلیمی و ختایی و یا به تنهایی بر مجله کتاب می
اي آفاق بنگرند. هاي فراموش شدهاند تا به گوشهالك خویش فرو برده و یا گردن افراشته
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هاي از این هنر پررمز و راز برخورده و براي لحظاتی اگر چه ا به جلوهي ما اینجا و آنجهمه
ایم. بر هاي آن سپردهها و رنگکوتاه سررشته روحمان را به جادویی خطوط و کیمیایی نقش

ها بناهایی که از معماري به سبک ایرانی هاي سراسري و رواقها و دیوار پوشاي قالیزمینه
سنگ دیگري که دستان       هاي گرانها و کتابها، شاهنامهقرآن نشان دارند و یا روي جلد

ي این اند. در همهي صحافان و جلدسازانی گمنام آن را دوخته و مجلد ساختهپینه بسته
هاي دیگر کار هاي پرنده و گل و مرغ را همواره وابسته به بخشها نقشها و یا رمانجلوه

و پود  هاي فروپیچیده در تارها و رنگاي قالی که طرحتهاي از تخیابیم . هم چون گوشهمی
هایی از اي که با آیهي هنر ایرانی و ملی است. یا گرداگرد قطعه، سرچشمه زایندهآن نماد

هاي کوفی و ثلث هاي شاعران شیرین گفتار ایرانی و به قلمهایی چند از سرودهقرآن یا بیت
هاي برگ مینیاتور ایرانی ستعلیق شکسته و یا در کنارهو نسخ و رقاع عربی و یا نستعلیق و ن

اي ها خاطرههاي پرنده و گل و مرغ به همراه دیگر نقش و نگارهها طرحي این نمونهدر همه
ي کند که انگار از دیرباز با زندگی و روان ما آمیخته است و اینک چشم اندازرا در ما زنده می

 از آن باغ دل گشا فرا روي ماست.

 ي پرنده و مرغ در هنر ایرانیشینهپ
اي بنیادي از اي که به گونهاي دراز دارد. پیشینههاي پرنده و مرغ در هنر ایرانی پیشینهجلوه

هاي ایرانی به جاي ها بر روي سفالینهترین نگارهفرهنگ ایرانی ما، مایه گرفته است. در کهن
د به همراه گرازها و بز کوهی، پرندگانی هاي نخستین هزاره چهارم قبل از میالمانده از سده

اند. نگرش، نقش بسته» هاي شکیل سرخ رنگخطوط سیاه رنگ بر جام«شوند که دیده می
ي انسان به پرنده و حیوانات برآیند نیازمندي انسان به تغذیه و کوشش در زیباشناسانه

ي ساختار ه و بازنمایانندههاي زنداي که از طراحیراستاي برآوردن آن از شکار بوده به گونه
هاي به دست آمده هندسی تصویرهاي پرندگان نخستین دوره از برآمدن هنر ایرانی در نگاره

شود، نگارگران ایرانی پرندگان و حیواناتی را طرح از کندوکاوهاي باستان شناسان روشن می
اند (چنان ر داشتهزدند که در زندگی روزانه و به هنگام شکار، بی میانجی با آن سرو کامی

شود.) اي و دینی دیده نمیهاي اسطورهها هیچ نشانی از پیوند با باورها و مایهکه در این نگاره
اي برخوردار شوند، خط هاي اسطورههاي ایرانی از باورها و مایهپیش از آنکه طرح ها و نگاره

هاي منقوش الینهاي که با بروز گسست در وحدت فرهنگی سفو نگارش پدید آمد. پدیده
هاي منقوش ایران که بالغ بر یکهزار سال طول ایران هم زمان شد. وحدت فرهنگی سفالینه

کشید در آغاز هزاره سوم تحت فشار نیروهاي خارجی که منشاء آنها در ابهام قرار دارد قطع 
بندي منقوش فراموش شد و گردید. در شوش مسلمًا تحت نفوذ تمدن بین النهرین، آذین

ین مقطع مقطعی است که انسان یکی از شگفت انگیزترین ابداعات خود یعنی کتابت را ا
ها از اشکال طبیعی به ها و نگارهها و نقشتجربه کرده است. با ابداع خط، آرام آرام، طرح

هاي در این میان، آن چه با دگرگونی در نقش و نگاره. هاي مجرد و انتزاعی برگشتندشیوه
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اي پیچیدگی است. رنگ آمیزي ره پیوند دارد. روي آوردن از سادگی به گونهپرندگان این دو
هاي یک رنگ را شود و چند رنگی به اصطالح نئورئالیستی جاي طرحاز شیوه رئال دور می

ي هاي هنر نگارگري در سده نهم هزارهها به ایران نخستین جلوهگیرد. پس از ورود آریاییمی
اند که از گورستان هاي نقش بستههاي این دوره بر سفالینههشود.نگارنخست پدیدار می

ها که در روندي چند بدست آمده است (سبوهایی که شکل پرنده ساخته شده است). آریایی
اند به همراه خود ها و گیرودارها به فالت ایران کوچ کردهصد ساله و آرام آرام از پی جنگ

ي این سرزمین بیگانه بود. این باورها و ه با گذشتههایی آوردند کنگارها باورها و اسطوره
اي این سرزمین بیگانه بود. این باورها و مفاهیم تازه از یک هایی آوردند که با گذشتهاسطوره

هاي گاه نخستین آنان داشت و از سوي دیگر با برخی از باورها و اسطورهسو ریشه در رستن
بخشید. هنر هاي این دوره میاي به نگارهروي تازه خورد. و رنگ ویونانی و اروپایی گره می

هایی که در گذشته ریشه اي از همین باورهاي تازه و مفاهیم و انگارهها، آمیزهپارسیان و ماده
هاي این دوره پرنده جایگاه درخوري هاي سفالی در نگارهدارد. گذشته از برخی پیکربندي

جایگاه پرنده نزد گروه آریایی و در هنر این دوره  تر آن است که بگوییم هنوزندارد و درست
اي رهاجویانه دارد) هاي بالدار که شیوهبه خوبی شناخته نیست (در برابر اسب به ویژه اسب

گرایی ندارند. کند ولی رنگی از واقعها راه پیدا میي نگارهها نیز در همین دوره به زمینهگل
هاي اسب بندد نگارهنر ایرانی دوره آریایی رخت میهاي پرنده از هبه هنگامی که نقشینه

 ي مرگ و بازگشت رواناي ژرف اندیشهدار، که به گونههاي بالبالدار و پس از آن انسان
هاي هنري انسانی به کمال پیوند دارد. پیچیدگی مفهومی هنر آریایی را در برابر درون مایه

 دهد. دوران پیش به خوبی نشان می

 

 

 

 

 

 وح سیمین زروان )( ل

اي هاي بعدي هنر ایرانی به گونههاي نمادینی که در فرهنگ ایرانی ریشه داشته و دورهجلوه
 پایدار دنبال می شود. 
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 هاي آثار گل و مرغویژگی
 اثر در روي کاغذ دست ساز با رنگ هاي غیرروغنی .1
هاي بندي آشکار است. نه آنکه تمام سطح یکنواخت از بخشاثر داراي ترکیب .2

 موضوع نقاشی پر شده باشد.
بوته و گل نقاشی شده گل سرخ یا صد برگ یا زنبق است که ممکن است یک  .3

 درختچه ، شکوفه، به، سیب یا بادام به آن اضافه شده باشد .
 در بیشتر موارد بوته گل سرخ یا صدبرگ مکان استقرار مرغ است. .4
 دار باشد.شکوفه امکان دارد قرارگاه مرغ در اثري استثنایی یک درختچه .5
دان( مکان استقرار گل اصلی) گاه تا باالترین نقطهبوته گل به شیوه ایرانی از رستن .6

 مانند (درخت زندگی) نقاشی شده است. 
در بیشتر آثار، مرغ نقاشی شده مرغ مثالی مفهومی بوده و نامی آشنا به ذهن  .7

 آورد.بیننده نمی
 ا درختچه نقاشی شده است.در یک اثر، بیشتر از یک یا دو بوته گل ی .8
 هاي سرد و خنثی پوشیده شده است .زمینه اثر بدون رنگ است یا از رنگ .9

هاي غیرروغنی شکل اثر با روش پرداز یا ته رنگ یا با ترکیبی از آن دور با رنگ .10
 گرفته است.

اگر چه اثر روي زمینه سفید و بدون سایه روشن کار شده باشد، داراي فضاي  .11
 . نقاشی است

شتر از این گونه آثار به دست استادان نقاشی ایران مانند شفیع عباسی، معین مصور، محمد بی
یوسف، محمد قاسم، محمد زمان میرزا باقر، محمد صادق، محمد زمان دوم، محمد هادي 
شیرازي، محمد طاهر، محمد حسین شیرازي، فتح اهللا شیرازي، لطفعلی شیرازي، حسین 

 اند.ین هنرمندان طرح و اجرا شدهامامی، یا نقاشان همسایه ا

 رنگ مهر
اي هاي رنگ سرخ بر زمینهدر بیشتر آثار مورد پژوهش گلهاي سرخ و صد برگ به وسیله طیف

هاي سرخ و سفید در توان از ترکیب رنگاند . بنابراین میسفید یا بدون رنگ نقاشی شده
ز ویژگی  بی رنگی یا رنگ این مورد سخن گفت که اگر سرخی را رنگ مهر بدانیم نباید ا

 سفید غافل شویم.
هاي مذهبی کهن به روشنایی بیکران و جامه سفید موبدان زردشتی نمی تواند با اشاره متن

کیفیت بیانی و تصویري اهورامزدا بی ارتباط باشد. به این دلیل نقاشان گل و مرغ براي جلوه 
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نگ سرخ را با رنگهاي دیگر ی آورد) رنور ، در گلهاي سرخ و صدبرگ ( که حجم را به یاد ما م
کردند و با متراکم کردن و یا گستردن رنگ یکه و سرخ (به شیوه پرداز) روي نمیترکیب 

 سطح بی رنگ یا سفید به هدف خود می رسیدند.
آیا در واژه هاي گلبانگ ، گلگشت ، گلرخ ، گلرنگ ، نام گل به جاي چه صفتی نشسته است؟ 

تی که می تواند در هر چهار مورد صدق می کند. زیباترین یا واژه به نظر می رسد تنها صف
هایی با همین معنی خواهند بود (زیباترین بانگ ، یا گشت ، یا رخ ، یا رنگ ) رابطه مفهوم 

تواند دور از ارتباط آن با رنگ سرخ در نظر آید. آیا زیبایی با گل در شعر و ادب فارسی نم
رنگ تغبیر شوند؟ شاید به همین دلیل مولوي بهترین سرختوانند گل رخ یا گل رنگ نمی

 دانست:ها را، سرخی میرنگ
 رسدوان ز خورشید است و از او می              ها سرخی بـودبهترین رنگ

 یا حافظ از پیرگل رنگ نام می برد:
 فرصـت خوب نداد ارنه حکایتها بود          پیر گل رنگ من اندر حق ارزق  پوشان

سهروردي قبا و کاله سرخ می پوشید و یکی از کتابهایش را عقل سرخ می نامید. یادآوري  یا
می نماید، در عصر هخامنشیان ، رنگ سرخ به نشانه ي کیفیت مهر تبدیل شده بود . چنان 
که سرخی بامدادي پیش از برآمدن آفتاب را مظهر جلوه این ایزد می دانستند و شاهان 

پوشیدند به موجب بندهش، رنگ سرخ، رنگ جامه طبقه رغوانی میهخامنشی جامه سرخ و ا
اند. نور سرخ ، در شفق (زمان طلوع) و فلق (هنگام سپاهی بوده است که با مهر بستگی داشته

اي میان تاریکی و روشنایی بدون حضور خورشید قابل دیدن است. در آغاز غروب) در فاصله
 و پایان روز:

 نه از باد و آب و نه از گرد و دود( فردوسی)              ز یاقوت سرخ چرخ کبود

نقاشی این پدیده با استفاده از طیف رنگهاي سرخابی، ارغوانی، گلبهی و صورتی امکان دارد 
سازند. اگر در روشنایی هاي گل سرخ و گل صدبرگ را میهایی است که گلبرگو این رنگ

هاي آنها، درون گل همان نورها و از گلبرگ آفتاب به دقت به این گل نگاه کنیم، عبور نور
چون شفق در اول شام یا آخر صبح که سپید است و نور آفتاب «سازند. ها شفق را میرنگ

ها نشانه این رنگ» نمایدباز و متعلق و یک طرفش با جانب چپ که سیاهست. پس سرخ می
نیز که در تعدادي از  هاي نسترن قرمز و شقایقزمینی کیفیت خورشید یا مهرند. گل برگ

اند، داراي این ویژگی هستند، ولی به دلیل رنگ تند و آثار گل و مرغ به مضمون اضافه شده
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هایی هاي اندك، اهمیت کمتري دارند. گل سرخ یا سرخ گل یا گل سوري، به دلیلگل برگ
زیبایی، هاي ادبی و هنري مانند: پیروزي، که گفته شد به نشانه نمادین بسیاري از مفهوم

رشادت، لطافت، خوشبویی و ... وارد دنیاي کالم و تصویر شده است. گل آتشی یا سرخ آتشی 
دهد. در دوران کهن در تمدن از ارتباط مفهوم سرخ و آتش یا رنگ سرخ و نور آتش خبر می

هاي دیوان آتش بود و النهرین مؤثرترین نیرو براي خنثی کردن جادوي سیاه و دخالتبین
 شدند.سه خدایی که خدایان آتش شمرده می در وجود

خانه که در خانه ي گیتی، آتش، در همه آفرینش سیالن دارد. چونان صاحبهفتمین آفریده
 اي از روشنایی بیکران است.است. فروغ او را مایه

 ت کاندر می فتاد(مولوي)ـجوشش عشق اس            ی فتادـش عشق است کاندر نـآت
 میرد همیشه در دل ماست(حافظ)که آتشی که ن      دارندنم عزیز میاز آن به دیر مغا

هاي مرکزي و جنوب مرکزي جنوب هاي بومی بخشگل صدبرگ، یا گل سرخ پررنگ، از گل
روید. این گل، عالوه بر رنگ ویژه ایران است که در آب و هواي مشابه این مناطق نیز می

هاي بسیار و متنوع و و فراوان و سایه روشن هاي درهم و پیچیدهسرخابی با داشتن گلبرگ
نوازي خود، به عنوان یکی از هاي گوناگون توانسته است با جذابیت و چشمگردش و پیچش

 هاي ویژه فصل بهار و نماد زیبایی ، وارد ادبیات ، شعر و نقاشی ایرانی گردد.نشانه

 ار)نیست غم بی برگی کار مرا(عط       چون بود صدبرگ دلدار مرا

 سوسن آسمانی (گل زنبق نماد)
آناهیتا (الهه باروري) اهمیت و جایگاه یکه گل زنبق در بین آثار نقاشی غیر درباري دوران 

شود که شیوه نقاشی آن در آثار کاربردي توجه کنیم سرمشق زندیه و قاجاریه زمانی آشکار می
ی ویژه این گل را نقاشی کار نقاشان صنعتگر، آثار هنرمندانی بوده است که به شیوه وضع

کرده بودند. این صنعتگران نیز به پیروي از استادان بزرگ ، براي شاه گل زنبق در آثار نقاشی 
بندي و اند. شیوه ترکیبیا کنده کاریشان مکان یا موقعیتی احترام برانگیز در نظر گرفته

است در کلیه این آثار شده یکسان بوده اي نقش یا کنده میقرارگاه این گل بر روي هر ماده
بندي (کمپوزیسیون) به تنهایی از محل رستن تا باالترین نقطه زنبق در مرکز اثر یا ترکیب

بوته اش مانند درخت زندگی تصویر شده است. گویی که نقاش بر نمایش یکه بودنش 
ه و پافشاري کرده باشد. این ترکیب یادگار استادانی است که، خودآگاه یا ناخودآگاه به بوت

 اند.گل زنبق مانند نقش نمادینی یکه و ستایش انگیز پرداخته
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 یابی واژه گلمعناي ریشه
گل به طور نمادین در عالم تعیین و طبیعت مظهر لطافت است و صفا، دل انگیز است و روح 

اش گل بود دادند، شاخصهنواز عرفا و شعرا آن چه را به لطافت و مالحت وجودي نسبت می
یادآور آن باغ بهشتی و خلد برین است. گل نماد بوي خوش است و عطر خوش و انسان را 

برد. گالب و شود و درشت خویی و سخت خصلتی را از بین میموجب مستی و سکر می
ي اند. گالب همان عصاره وجودي گل است که جذبهي وجودي خواندهشراب را در یک مرتبه

کند که از عالم سفلی دور الی دعوت میاي عبوي سحرآمیزش روح و هوش را به مرتبه
شد و انسان را به مقام خوشایندي سازد. عطر ناشی از وجود گل باعث صفاي باطن میمی

رساند بزرگان از حض صفاي بوي خوشایند عطر گل طراوت از حیات فانی به فردوس رضا می
قام زیبایی است، رسیدند. گل چون در مبرین و آن بوستان پایدار و آن بهشت روحانی  می

در مقام معشوقیت قرار دارد و معشوق همیشه در چهره عاشق در هالکت است. عمر کوتاه 
بري از این معشوق جاودانه است که جویی دارد و گالب ثمره این بهرهگل حکایت از این بهره

گدازاند. جایی که سرنوشت دردناك گالب و شرح واقعه جانسوز آن جان هر اهل دلی را می
رویند به گلزار، باغ و گلشن معروف است و گلشن قدس، باغ جنت گلشن ها در آن میگل

گل سرخ در ایران گل سرخ نیز جنبه  رضوان و .... کنایه از بهشت و عالم جبروت است.
شناسی نوعی (ص) مزین شده که از نظر گیاهروحانی داشته و گل سرخ به نام حضرت محمد

پیش از میالد گل سرخی توصیف شده است که مشخصات آن  سال هزار 3نئوفراست. حدود 
این گل وقتی  کامال با گل محمدي یکسان است. به رنگ قرمز آتشین و با بوي بسیار خوش.

 ترین شکل کمالی است.ترین و مشخصشکفته می شود، دایره شکل است و شکل دایره کامل
 یابی واژه مرغمعنی و ریشه

مرغ اتحاد، مرغ ازل و ابد، مرغ است. مرغ الهام، مرغ اناالحق، مرغ ترکیبات آن مرغ بسم اهللا، 
باغ تجرید، مرغ تجلی، مرغ تقدیس، مرغ توحید، مرغ جان، مرغ خرد، مرغ روح، مرغ سبحانی، 
مرغ سلیمان، مرغ عشق، مرغ عیسی، مرغ قدم، مرغ انس، مرغان جان، مرغان طوبی و مرغان 

 آسمانی.
است و گل در مرتبه معشوقیت و از این رو، فراق از گل نزد بلبل  بلبل و مرغ در مقام عاشقی

 کشنده است و جانکاه.

 از شاخ گل افتاد و به خاك تپید و مرد(هزین الهیجی)    گفتم به بلبلی که عالج فراق چیست

 ترکیبات، مرغ با کلمات متنوعی ترکیب می شود که داراي معنی درونی است.
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 کنایه از روح و نفس ناطقه را نیز گویند. قمري : –مرغ الهی = ورشان  •
 مرغ باغ = کنایه از بلبل و هزار دستان که عربان عندلیب خوانند. •
مرغ بسم اهللا = بسم اللهی که به شکل مرغ می نویسند به عبارتی صورت مرغ که  •

 با نوشتن بسم اهللا نقش می کردند.
 مرغ دانا و زیرك = طوطی و سیمرغ  •
 مرغ سدره = جبرئیل •
غ شب آویز = مرغی که شب ها از یک پا آویز و حق حق گوید تا وقتی قطره مر •

 خونی از گلوي او بچکد.
 مرغ عرشی = استعارت از روح انسانی  •
 مرغ فلک = کنایه از فرشته و ملک  •
 مرغ گویا = طوطی  •
 مرغ بهشتی = کنایه از محبوب و معشوق  •

 تاریخ پیدایی گل و مرغ در نگارگري ایران 
  و مرغ در نگارگري ایرانمفهوم گل 

. با بیان رمز طریق مراحل رسیدن به کمال مطلوب هنرمند نگارگر ایرانی به منظور طی
قت ، حقیهااش در تذهیب به وسیله نمادهاي ختایی و اسلیمی و گردش دوار شمسهگونه

کوشد که نشان دهد وحش در کالبد جسم که چون . او میکشدعالم قدسی را به تصویر می
س براي او تنگ است و اسیر مانده رها شده و مانند مرغ به سوي (حق) پرواز نماید. و قف

هاي طبیعت که با رعایت زیبایی بهشت برین واست، بنشیند و درآن جا استغناء راز روي گل
و نیاز و این  وصال  عاشق به معشوق را با عشق  و ترنم خویش نیایش کند. کوشش نگارگر 

نمادهاي در طبیعت پیرامون خود، امري واقعی را بر ما مکشوف سازد، آن بر این است که با 
تواند بدان مقصود و نایل آید. این غایت تالش براي بیان چنان که با هیچ نحوه دیگر نمی

خوریم به نمادهایی ترین حقیقت و برترین معرفت است. در بررسی این هنر، گاهی بر میاعلی
آواز که با اي خوشاي و اسطورهو زیبا و پرندگان واقعی، افسانهاز گل و بوته و صفت ناپذیر 

گردند. و نوررا در دل خویش پیدا کرده و روحشان را در سیر در عالم مثال به دنبال نور  می
دهد تکاپوي میدان وحدت که ازل است و کثرت که همان نفس است به سوي عشق سوق می

 تا کام دل را بدین شهد شیرین نمایند. 
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اي ازفکر و اندیشه رسیده است که با وصف طبیعت (به اصطالح سپس نگارگر به آن مرتبه
خواهد بهشت ازل را به نمایش بگذارد که در ادبیات ما به چمن گل و بوته و درخت) می

بوستان گلشن و باغ مشهور است. او روح و دل خود را چون مرغان خوش الحان دانسته و 
کوشد طی طریق را به وجه احسن پروراند  او سراسر میرا در سر میآرزوي پرواز بدان مأوا 

 تا وصال ابدي ادامه دهد و هر دشواري را با صبوري پشت  سر گذارد. 

 سیمرغ 
اما نهایت این عروج عرفانی و ملکوتی را تنها در مرغ جاودانه سیمرغ جست و  سیمرغ شدن

 کند:جو می
حیرت    -5توحید  -4معرفت  -3شوق  -2طلب  -1 :که سرانجام آن با طی هفت وادي عشق

 .سیمرغ شدن است -7فقر  -6
اي دارد، چنان که فریدالدین عطار نیشابوري، این طی طریق است در ادبیات ما جایگاه ویژه

الطیر خود از سی مرغ  که به نور عارف و شاعر بزرگ سده هفتم هجري در کتاب منطق
آشیان دارد و نماد اعتالء عظمت و سروري است. براي  قاف فنا و وحدت سر طوبی هدایت در

بیان اندیشه هاي عرفانی خویش مددي طلبد. با این ترتیب سفر سالک، با گذرا از این مراحل 
هایی تواند به آگاهی ناب دست یابد، آگاهیرسد که میو به نظر عارفان، آدمی به جایی می

سازد. دیدارها را درآیینه اشراق بر وي آشکار میاند و حقایق اشیاء و پواسطهاز جهان که بی
 و نگارگر مترنم چه زیبا این ترنم را به تصویر می کشد. 

 رمز گل 
هاي موجود در خلقت است. هر ادیب و هنرمند اي منحصر به فرد از تمام زیباییگل جلوه

اي را جلوه عارف عاشق از زیبایی مجازي گل را روزي از لطف حق شمرده و زیبایی ظاهري آن
ها و مخصوصاً با داند. عشقش را به این بهشت جاودانه توسط رنگ گلاز بهشت ازلی می

هاي غالب قرمز آتشین و نارنجی و شادابی آن را با زرد وسفید که مظهر نور حق و در رنگ
دهد. این اي و الجوردي که مظهر عالم الهوتی است نشان میاي به رنگ آبی، فیروزهزمینه

تانی است که همه عارفان عاشق در جهان آن را مظهري از جهان برتر می دانند و با بوس
آیند و از باز شدن الحان به وجد میبینند و همچون مرغان خوشچشم دل آن را می

شوند. نگارگر با چشم دل و روحش این زیبایی غیر هاي آن سرمست گشته و مقدم میغنچه
انگیز خویش به زیبایی محسوس و مر گل را با کلک خیالمحسوس عالم برتر و ناپایداري ع

پایدار مبدل کرده. او آن نوري را که از وجود خالق هستی بخش به او عطا شده است، با بیانی 
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کند، شاید که با وجود خارهاي فراوان در گل بتواند با شیوا به تصویر کشیده و خلق می
ی طریق نماید و با عطر دل انگیز آن، دل صبوري به وصال او برسد و هفت وادي عشق را ط

خویش را جال داده و به وصال ابدي دست یابد تا بلکه با این عشق مجازي و دنیوي به عشق 
 حقیقی از انتزاع به تجرید و در نهایت از کثرت به وحدت یعنی خداوند متعال دست یابد. 

 راز کوتاهی عمر گل
داند که به شوق دیدار معشوق خویش رغی میهنرمند عارف روح خود را در غالب مثال، م

دهد و تسبیح اي از اوست آواز سر میهاي بوستان که جلوهآن چنان روي شاخسار گل
آورد. بلبل با باز شدن هاي گل از نهادشان بیرون میگوید تا گل تبسم کند. آنگاه راز غنچهمی

پردازد. در این راز و نیاز می گل که نمادي از زیبایی و جمال حق است به استمناء و ذکر و
وادي عشق طلب دیدار معشوق را با عشق خود خواهان است و به معرفتی نسبت به خویش 

رسد. و در طول زمان یابد که در کثرت به وحدت و توحید میو پیرامون خود دست می
و  ماند در پی جمال ازلیشکفتن تا پژمرده شدن گل در حیرت رمز این جمال ناپایدار می

پردازد . با پرپرشدن و فنا شدن گل او نیز با دهد. و به جست وجو میمطلق نغمه سر می
رسد. نور یابد و به جمال حقیقی میعشق خویش فنا می شود، و با این فنا شدن، بقا می

کند و با سلوك شود. و تنها او را تمجید و تجلیل میعشقی از معشوق در دل او هویدا می
گذارد که چون سیمرغ اي میشود و یا در مرحلهبدیل به انسانی کامل میعرفانی خویش ت

هاي دنیوي ناپایدار هستند. اما مظهرجمال حق، یابد. بنابراین تمام زیباییبه آگاهی دست می
هاي مظاهر جمال حق در دنیاست. گل با زیبایی فراوان از یعنی گل نیز تجلی یکی از جلوه

 . ماند چراکه او باقی و ازلی استدا میرود و فقط جمال خبین می
 رمز مرغ 

نماید. پرندگانی که نگارگر براي بیان برترین حقیقت و برترین معرفت از رمز مرغ استفاده می
کشد، پرندگانی چون پرستو، طوطی، بلبل، هدهد، هما، سینه سرخ، طاووس، او به تصویر می

ی و عنقا، ققنوس و هدهد، هما و بلبل داراي ققنوس و نهایتاً عنقا هستند. در این میان طوط
 اي نیز در عرفان و ادبیات فارسی است. جایگاه ویژه

 رمز عنقا
اي بوده است همان سیمرغ است. در برهان قاطع آمده است سیمرغ عنقا را گویند و آن پرنده

خدمت که زال پدر رستم را پرورده و بزرگ کرده و بعضی گویند نام حکیمی است که زال در 
رود. اي بدون تلمیح عرفانی به کار  میاو کسب کمال کرده و نیز گاهی به معنی مرغی افسانه
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و گاه به معناي عرفانی و اشاره به موجود یا حقیقتی حتی برتر از انسان کامل و عقل فعال 
 اشاره دارد. 

 ققنوس 
راخ دارد. و در سو 360ققنوس مرغی است به غایت خوش رنگ خوش آوازه گویند. منقار او 

آید و به سبب آن کوه بلندي مقابل باد نشسته و صداهاي عجیب و غریب از منقار او بر می
مرغان بسیار جمع آیند. از آن چیزها چیزي را رفته طعمه خود سازد. گویند هزار سال عمر 

ند کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد  بر باالي او نشی
و سرودن آغاز کند و مست گردد وبال و پر بر هم زند چنان که آتشی از بال او بجهد و در 

 هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بچه اي پدید آید. 
 بلبل

انگیز دارد و رنگ و پر و بالش به او زیبایی خاصی ها ، چهچهه دلنام مرغی از تیره گنجشک
ألیام به سبب چهچهه دل انگیز و نغمات موزونش در ادبیات خاصه ادهد. بلبل از قدیممی

ادبیات شرقی و به خصوص ادبیات فارسی مقامی بلند داشته است. از زمان آرستیوفانس 
ها به عمل آمده، ولی هنوز توفیق حاصل هاي آن به سیالبتاکنون کشش در تحلیل نغمه

سی به ویژه غزل سعدي و حافظ است. نشده است. بلبل از قهرمانان همیشه حاضر غزل فار
 هزار دستان...  –مرغ خوشخوان  –هاي گوناگون خوانده می شود: مرغ چمن که به نام

 : عاشقی و شیدایی (معشوق او گل است) بلبل به دو صفت معروف است
 گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش      فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

 خوان باش (حافظ)بیا و نوگل این بلبل غزل     مرغیست ازي نه کـار هرزبـور عشق نو
 هدهد ( مرغ سلیمان)

مرغی است کامل دار که دو را شانه بسر و پو پو گویند و  به عربی هدهد خوانند، زیرا در 
 داستان ها آمده که هدهد نامه سلیمان را به بلقیس ملکه سبا رسانید . 

 هما 
ه برهان قاطع استخوان خورد. در ادبیات فارسی نشانه بلند همتی است مرغی است که به گفت

 و همایون صفت. به معنی مبارك و خجسته است . صاحب کشف اللغات  گوید. 
 سایه او بر سر هر کس افتد او را خوشبخت کند . (فرهنگ معین) 

 باغ بهشت و گل و بوته
گمراه  ها به طبیعت ممکن استلهنگام بررسی مفهومی آثار گل و مرغ، شباهت ظاهري شک

اي و عرفانی، به نیازي معنوي پاسخ کننده باشد. در این مورد نمودي آشنا در تصویر اسطوره
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هاي دور و دهد. جستجوي سرمشق اولیه این تصویرها در اعماق باورها و گذشتهمی
ند و همه هاي مشترك قوي ایرانیان امکان دارد. وقایع اساطیري اصولی اولین هستخاطره

گیرد. در حالی که خود پیري ناپذیر و پایان ناپذیرند گردد و از آنان مایه میچیز بدانان باز می
اند، یعنی در گذشته اي که به علت رستاخیز پیاپی اش و در بی زمانی زمان ازل قرار گرفته

شان در ساختار هایی که امکان دارد، مفهومیابی شکلدر تکرار ابدي فناناپذیر است. براي ریشه
این پژوهش دخالت داشته باشند باید به طور خالصه عوامل شکل ساز اقوام ایرانی را شناسایی 

توان در میان اساطیر و باورهاي رایج در پهنه شاهنشاهی آریایی کنیم. این عوامل را نیز می
ي ایرانی جستجو کرد. این شاهنشاهی در سده پنج بیش از میالد باگسترش خود به سو

هاي آسیاي غربی، مصر و هند و آسیاي میانه باعث نزدیکی مجدد فرهنگی این سرزمین
ها در آثار نقاشی، هنگامی رسد دلیل ماندگاري نقشمایه یا درون مایهنواحی شد. به نظر می

باشد. اهمیت  شوند. چیزي جدا از نمایش نقش هزاردستانها در سرزمینی تکرار میکه قرن
هاي حساس شود که هنرمندان کشوري، در موقعیتها زمانی فهمیده میو زبان این نقش

مایه آثار نقاشی گل و مرغ و گل زنبق و اند. از قبیل دروندرپی آنها را به کار بردهتاریخی پی
گل و بوته که از دوران زندیه و  قاجاریه رایج بود. در هر فرهنگی انگیزه تاریخی و فرهنگی 

هاي مفهومی نقاشی بین هنرمندان قشرهاي متفاوت در ل تکرار موضوعتواند دلیاي میویژه
هایی با همان مفاهیم، ها و نمادهاي  فرهنگی یا درونمایهاي خاص گردد و تنها نشانهدوره

هاي تکراري، یا خود عیناً مایههستند که این ویژگی را دارند. تصویرهاي سازنده این درون
اند. چنین پژوهشی را از رهنگ هستند، یا جایگزین آنها شدهها و نمادهاي آن فجزو نشانه

هاي بررسی سندهاي تاریخی و تصویرهاي باقیمانده از دوران پس از اسالم، کلیه ویژگی
شوند. و نمادهاي باستانی ایرانی، همراه با تصویرهایشان براي زمانی دراز ازنظر ناپدید می

شود شکل و نامشان دگرگون شده است. و به هنگامی که دوباره ردپاي آنها شناخته می
« هایی آمیخته با باورهاي زمانه جدید در آثار هنري و فلسفی تبدیل شده اند. تثلیث نشانه

آناهیتا ، که در دوران هخامنشیان مورد پرستش بود. ظاهراً در دوران  –میترا  –اهورامزدا 
شد. نسبت هم، دیانت رسمی تلقی میاشکانیان نیز مورد لطف و عالقه قرار داشت و به همان 

هاي سلوکیان و اشکانیان از نظر باورهاي بنابراین، سامانیان بدون در نظر گرفتن دگرگونی
هاي دانستند با آنکه درکتیبهمذهبی نیز خود را وارثان روحانی و معنوي هخامنشیان می

ي اشاره نشده. از آغاز داریوش هخامنشی و دو جانشین او، جز اهورا مزدا به نام خداي دیگر
سلطنت اردشیر دوم هخامنشی، نام هاي میترا(خداي خورشید و عهد و پیمان و روز رستاخیز 

ها ، باروري و آفرینش در کنار اهورامزدا ترین ایزدان ایرانیان) و آناهیتا الهه آبو یکی از کهن
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یزد درکتاب اوستا، نماد آیند. جدا از این سه اخداي بزرگ برتر و باالتر از همه ایزدان می
ها و داروهایی که اگر نباشند زندگی انسان امکان تمام محصوالت زمین (مادر همه رستنی

 ندارد ویسیو بیش نامیده شده است). 
از زمان به وجود آمدن خط( آغاز هزاره سوم و پیش از میالد) تا دوران ساسانیان این نمادها 

اند. هر یک شته بوده در پایان این دوران توصیفی شدههایی ساده یا همراه با نوبیشتر نقش
هاي یاد شده، پس از گذر از دوران شکارگري و رسیدن به دوران کشاورزي غیردیم، از تمدن

ها را مظاهر هاي فرهنگی جامعه ابتدایی خود را بنا کردند. مبانی مادي اولیه این ارزشارزش
ساختند. عواملی که ، آب زمین و غیره میگوناگون و متفاوت حیات مانند خورشید، ماه

ساختند داراي توجیهی ذهنی ساختند. عواملی که گردش طبیعت را میگردش طبیعت را می
هاي طبیعی شدند تا ساختمانی منطقی به تفکر انسان آن روزگار بدهند. در آغاز شباهتمی

وامع قرارداد و باعث شد بین مادر و زمین، این دو مورد را مورد توجه مادي و معنوي این ج
هاي هاي گوناگون و ویژگیهاي آینده ایزد بانوان یا الهه باروس و باران با نامتا در هزاره

ها ظهور کند. خدایان خورشید، ماه یا باران، نمادهاي یکسان در نقاط مختلف این تمدن
اورهاي اقوام نام زمین وآسمان مانند درخت زندگی (اتانا) یا عقاب و امثال آنها دوشادوش ب

دادند و هایی که چگونگی پیدایش جهان و موجودات را شرح میو شکل گرفتند و اسطوره
کردند سر بر درآوردند. (اساطیر براي انسان عصر اساطیري به مثابه پلی است میان تفسیر می

سازد.) هاي جهان و پیرامونش که از طریق ذهنی، پیوند او را با جهان برقرار میوي و پدیده
باورهاي انسان باستان و سرانجام به جایی رسید که در آن پرستش خدایان گوناگون با صورت 

هاي هنرمندان امکان پذیر گردید. و اندام انسانی پذیرفته شده و نمایش آنها توسط نگاره
دگرگونی شکل فروهر یا نشانه اهورامزداي آریایی را از حلقه خورشید در عصر مفرغ سیبري 

لقه بالدار مصري و خداي آشور تا شکل ترکیبی دوران هخامنشی بازشناسیم. یا دگرگونی به ح
هاي او را از گل هشت پر نماد آبها و باروري را از ریشتر سومري تا آناهیتاي ساسانی و نشانه

طور که در قبل نیز علیایی، ستاره هشت پرسومري و ماهی سکایی تا گل زنبق ایرانی، همان
نمادهاي مذهبی در آخرین حکومت آریایی ایران (ساسانی) تثلیث مقدس اشاره شده 

هاي باستان شناسی و اساطیري بارها به اهورامزدا، آناهیتا و میترا است. که در کلیه پژوهش
ها در ایالم هزاره سوم قبل از میالد تثلیث هومبن. طور که این نامآنها اشاره شده است. همان

النهرین سومري، آکادمی دانو، انلیل، انکی را به یاد بیاورند. در بین کیریریشه واینشو شینگ
کنند. نماد پایه چهارم در را در خاطر زنده می اینین ساشمس و سین و ایشتر یا اتو، نانا،

هاي یاد شده درخت زندگی یا گیاه هستی بخش است. که شکل اساطیر و باورهاي سرزمین
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سه هزار سال پیش از میالد در سراسر منطقه جغرافیایی هاي مختلف این بوته یا درخت از 
سه تمدن یاد شده و ایران عصر هخامنشی تا پایان دوران ساسانیان با انواع دگرگونی هاي 

هاي بابلی کهن اتنا اولین انسان زمینی ( شکل و اسمی وجود دارند. به روایت یکی از افسانه
اه هستی بخش، پر پشت عقابی غول پیکر که مرا فرض شده است) براي به دست آوردن گی

گردد تا ولیعهد رود و گیاه را از ایشتر(ایزد بانوي باروري) گرفته باز میبه بهشت ( آسمان) می
شهرکیش(نزدیک خود را به دنیا آورد. بدین صورت بنیاد اولین خاندان پادشاهی زمین دولت

 شود. (تمدن بین النهرین) بغداد امروزي) گذاشته می
شود که بر کوهی خاص ر جاي دیگر از مظهر زمینی ایزدي با نام گیاه هئومه نام برده مید

پراکنند. شاه گیاهان و نهد و مرغان آن را میروید یا آن را خدایی بر کوه هرئیتی میمی
دارد . بنا بر روایت بخشد و مرگ را دور میداروئی سالمت بخش است. او زندگی دراز را می

فره و شی و تن انسان ساخته شده است. ، هلوي هستی. زردشت از سه عنصر فرهاي پکتاب
ها آفریده شده اي از هوم وجود دارد. که در بلنديو فروهر یا فره وشی زردشت در شاخه

است. در فرهنگ اسالمی نیزدرختی به نام طوبی که نام دیگر بهشت یا درختی است در 
پوشاند. اصل آن در سراي رسول(ص) و یا علی را میبهشت که شاخ و برگ آن تمام باغ عدن 

هاي گوناگون خوش بو از ابن ابی طالب(ع) و در سراي هر مؤمنی شاخی ازآن باشد و میوه
آن حاصل آید و چون بهشتیان میوه آن درخت آرزو کنند شاخه سر فرود آرد تا میوه باز 

 کنند. 
 اشراق در کتاب عقل سرخ گوید: شیخ 

رختی عظیم است هرکس که بهشتی بود چون به بهشت بود آن درخت را درخت طوبی، د«
اي که تو در جهان می بینی برآن درخت باشد. اگر نه آن درخت در بهشت بیند هر میوه

بودي هرگز پیش تو نه میوه بودي و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات سیمرغ آشیانه بر سر 
برگرد زمین بال گستراند، از اثر پر او میوه بردرخت  طوبی دارد. بامداد از آشیان خود بدرآید و

 »پیدا شود و نبات بر زمین.

 هاي داستانی سیمرغ در فرهنگ ایران جلوه
هاي فارسی در هم پیوسته با فرهنگ ایرانی پیش از اسالم، خوي ایزدي سیمرغ از میان نامه

امه سراسر زندگی خاندان پیش از هر جاي دیگر در شاهنامه نمودار شده است. به گواهی شاهن
 اي پیوند خورده است.(توتم)رستم با این پرنده اسطوره
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هایی که در نگاره نمادین به سیمرغ، با گذر فرهنگ ایرانی به دوران اسالمی رخ دگردیسی
اي فشرده در نمادپردازي ها به گونهها و گسستیي شناخت پیوستگیدهد بهترین زمینهمی

توان از هم جدا شود و این دو دوره را هرگز نمیانه آن دیده میهاي دوگسیمرغ و جلوه
ها است و سازد دگرگونی در باورها و اندیشهنگاشت. آنچه این دو دوره را از هم جدا می

 اند (عطاره مهوردي)ها از آن برخوردار بودهآبشخورهایی که این اندیشه

 اد)جلوه هاي آرایشی و نمادین پرنده و سیمرغ (مکتب بغد
هاي نمادین در فرهنگ و هنر ایرانی است در هم هاي پرندهترین نمونهسیمرغ برجسته

شود. نامیده می» عنقاء«پیوسته با گیاه و رستنی و زایش آن. این پرنده که در روایات اسالمی 
اي شکاري که بنابر روایات کهن، بر مور(پهلوي) است به معناي مرغ سین پرندههمان سین

 آور (هیروسیپ).خت شگفتباالي در
ها، که در میان دریاي فرا فکرت است آشیان دارد. هرگاه که سیمرغ در برگیرنده همه رستنی

آید هزار شاخه شکسته روید و هر وقت که بر آن فرو میخیزد هزار شاخه از آن میبرمی
 روید.گردد و از آن گیاهان گوناگون میهاي آن به اطراف پراکنده میشود و تخممی

در قلمرو شعر فارسی نیز  طوبا ، در شعر شاعرانی مانند : ناصر خسرو ، سنایی ، مسعود سعد 
 سلمان ، انوري ، عطار ، خاقانی و حافظ ... به عنوان درختی بهشتی آمده است. 

هایی مانند: درخت زندگی، خرما، ویسپوبیش، همانگونه که این درخت در طول زمان نام
کند. تجسم آن نیز دچار ش، طوبا، سرو، دانایی و غیره پیدا میهرویسپ تخمک، جدی

شود. با در نظر گرفتن این که در فرهنگ اسالمی، طوبا (نام دیگري در هایی میدگرگونی
پوشاند. امکان بهشت است یا درختی است در بهشت که شاخ و برگ آن تمام باغ عدن را می

آید. با این دگرگونی بهشت ذهن پیش می این همان مفهوم درخت زندگی و باغ بهشت یا
هاي کمی یابد و نمادي که تاکنون داراي ویژگیمعنا یا مفهوم درخت زندگی گسترش می

 گردد. اي میبود داراي کیفیت گسترده

 که موبد چو ایشان صنوبر بر نکشت(فردوسی)       سه خورشـید را چو باغ بهشت 

هاي ترین احساسترین و مطبوعهستی است و لطیف هاينام بهشت یادآور زیباترین ویژگی
کند. اگر تصویر بهشت با خیال باغ همراه باشد. زیباترین و با زندگی را در ما زنده می

اي نمایانده شود چه آورد و اگر قرار باشد این مفهوم با نشانهترین گلستان را به یاد میشکوه
ن آن را به شکل نمادین، عصر ساسانی یا درختچه توارسد دیگر نمیتواند باشد؟ به نظر میمی



 
88 

  

ترین گل در تصور نقاش، مانند آثار رضا عباسی نمایش داد. این بار باید زیباترین و لطیف
تواند زندگی و مرگ گونه که آن درخت میخورشید بر سر درخت زندگی طلوع کند تا همان

به این دلیل به نظر (فیلس اره کند. را به خاطر آورد. به آتنا و زیبایی ( بهشت ) و خاك اش
تنها » بهشت باغی از گل«هاي یکی از محققان نقاشی ایرانی گل و مرغ ) نیز درتابلواکرمن

 در یک گل بیان شده است. 
ها ، به تنهایی هاي یاد شده این درخت داراي هر نامی که باشد، مانند همه نماددر تمام متن

ه بوته گل سرخ یا صد برگ در آثار گل و مرغ تصویر کند. همانگونه کو یکه زندگی می
مرغ آمین ) و  –مرغ حق  –سین مرو  -ققنوس –هما  –آور ( سیمرغ شوند و تنها یادمی

هاي این زیند. ویژگیاي است که مانند مرغ در آثار گل و مرغ تنها میهاي افسانهدیگر مرغ
هاي ند. ولی در انتها این باورها داراي معنیکنها را باورهاي هر زمان به آنها اضافه مینماد

اي در دهد که مفهوم بنیادي این نمادهاي افسانهشوند و همین اشتراك نشان میمشابه می
 کند. دنیاي کالم تصویر هیچگاه تغییر نمی

 پایان سخن
شناسان، کلیه آثار درخت و مرغ، گل و مرغ، گل و بوته را زیر نام گل و مرغ تاکنون هنر

اند. اگر براي مشخص اي از هنر نقاشی دوران قاجاریه شناختهبندي کرده و بیشتر شاخهعجم
شدن این میدان هنر نقاشی ایرانی تنها نامگذاري یاد شده بپذیرم و روش سبک شناسی این 

 دهند که: شان میآثار را در نظر نگیریم، نتیجه این پژوهش ومعناي مکتب ن
نگارگري ایران است و بر اساس فن تاویل بیشتر به بیان  گل و مرغ بخشی از مکتبالف) 

  ارتباطی عاشقانه پرداخته است.
اند. نگارگري ایرانی، هاي کامل تصویري آن، پیش از دوران قاجاریه ابداع شدهب) ویژگی

بندي شود. در بخش تواند به دو بخش عملی و نظري تقسیممانند کلیه هنرهاي دنیا، می
گیرند. ، کارکرد مهارت فنی و ساخت مورد بررسی قرار میمانند: مضمون هايعملی، ویژگی

(یعنی نماي آشکاري که در تماس مستقیم با حواس بیننده است) مجموع این عوامل در 
، هاشوند. بخش نظري، به بررسی و تحلیل مفهومزبان فارسی، ساختار هر اثر هنري نامیده می

پردازد که در بیشتر موارد غیر ارادي باشناسی هر اثر میهاي ملی یا فردي هنرمند و زیباور
 . و مفهومی ارتباطی را در دل دارند اندبه خلق آن جهت داده

 این پژوهش نشان می دهد: 



 
89 

  

این بینش ملی (مفهوم یا باور) هر چه باشد و هر گونه تأویل وتفسیر شود اگر چه بتواند  .1
ند. به جز آثار گل و مرغ هیچگاه مضمون فضا و ماهیت ایرانی را توضیح دهد و تشریح ک

 اصلی اثر نقاشی نبوده است. 
هاي عرفانی، زیباشناسی ایرانی و حکمت اقوام کهن آثار گل و مرغ بیان تصویري مفهوم .2

 این سرزمین در زمان خود بوده است. 
عوامل ساختاري مشترك، بیرون از محدوده زمان آفرینش، این آثار را داراي سبک  .3

 کنند. دي میهنري واح
کرده در آثار نگارگري ایرانی، همیشه اثر بر بستر بینشی جمعی، مضمونی را روایت می .4

اش را است. ولی در آثار گل و مرغ، براي نخستین بار، نفس بینش فردي درونمایه
کند. شباهت سازد. به این دلیل به هیچگونه روایت یا عامل روایت ساز اشاره نمیمی

شترك ملی و مذهبی نقاشان نرمندان مختلف نشان دهنده باورهاي مآثار گل و مرغ ه
هاست. هر بخش انتخاب شده براي نقاشی در این آثار به تنهایی بار خاطرات آن

اي و تاریخی را به همراه دارد. و کل آن نمایش تصویري جوهرهاي مختلف اسطوره
ده در روند پژوهش ثابت این به دلیل آن که موارد یاد ش. بنابرفلسفی در یک اثر است

 هاي نقاشی ایران است. ترین مکتباند، امکان دارد ادعا کنیم گل و مرغ یکی ازمهمشده
ترکیب و نمایش این نماده از شکل اولیه این آثار تا به وجود آمدن درخت زندگی و  .5

 تبدیل آن به شکل آثار گل و مرغ همه نشان دهنده طبع و ذوق هنري ایرانی است.
گونه که همان مادین ارتباط بین هر دوعنصر گل و مرغ کامال مشهود است.عنصر ن

کند. این گلها و دست هاي یک تسبیح را دانه دانه لمس میدستی نوازشگر مهره
دو . این هرها را باید با آرامشی بی شتاب دوباره و دوباره کاوید و مشاهده کردنوشته
هاي ظریف پر معنا. نوعی خوشنویسی هاي بسیار دقیق ودر عین حال زیبا ونقاشی

کشش است و دلبستگی به زیباشناسی را که نامش ایرانیان است و به ندرت در غرب 
 شود. در انسان ارضاء می کنند.یافت می

در طی خوانش نوشتار به شکل کلی به این مهم پی خواهیم برد که مقوله ارتباطی با  .6
شده در استعاره تشبیه پرده بیان می ها به شکلی درمضمون عشق از آن رو که سال

گل به معشوق و مرغ به عاشقی که براي رسیدن به یار بایستی از چرخه پر پیچ و خم 
 گر فن تاویل در گفتار است.خارو برگ گل بگذرد و به معشوق رسد، خود نمایان
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 گیرينتیجه
شاید توجه بیشتر باید دانست که در زمان معاصر با توجه به خواستگاه غنی فرهنگی ما 

برد تواند در پیشاز هنر کاربردي می صحیح به فن تاویل در ادبیات و یا حتی استفاده
اصول و فنون ارتباطی به شکلی بومی مورد توجه قرار گیرد. همچنین با دانستن اینکه 

، به شکلی نوین با پشتوانه غنی ادبی ما در زبان پارسی بسیار مستحکم و جدي است
نویسی، فن توان به بومی سازي مواردي چون: گزارشاین فنون ادبی می استفاده از

اینکه  خطابه، بررسی مطالعاتی خبر و همچنین نوع کلی ارتباطات جمعی پرداخت.
اي از اند تنها اشاره به قطرهنویسندگان این مقاله تمرکز خود را بر یک بخش گذاشته

ازك اندیشی ادیبان و پیشینیان ما است نهایت استعاره و تاویل و تشعیر و ندریاي بی
در ادبیات  و هنر غنی ایران زمین تا با در نظر گرفتن دیگر انواع بایستی بیشتر در زمینه 

 بومی سازي ادبیات ارتباطی در دنیاي مدرن امروز پرداخت.

 منابع 
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