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در آستانه سال جدید موجب تحولی درونی در ما باشد هم چنین زمینه همراهی و کمک به افراد نیازمند را فراهم سازد.

سنت کمک به همنوع ،درک شرایط افراد ضعیف و نیازمند سابقه دیرینه ای در فرهنگ ما دارد و با همیاری اقشار
گوناگون مردم این سنت باید پر رنگ تر از گذشته تداوم یابد.

همچنین  15اسفند مصادف است با روز درختکاری که با توجه به شرایط زیست محیطی ایران و خشکسالی های

پی در پی و نیز بهره برداری بی رویه از جنگل ها و منابع طبیعی کشور جامعه ما را به تفکر وا می دارد و زمینه کاشت

و توسعه فضای سبز و جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست را فراهم نماید.

 18اسفند ماه امسال نیز مصادف است با روز زن و تولد بانوی گرامی اسالم حضرت فاطمه زهرا(س)که یادآور احترام

و منزلت بخشی به زن مسلمان در شرایط نا برابر و سنتی عربستان توسط پیامبر اکرم(ص) می باشد .ایشان در فضایی
که آحاد جامعه سنتی آن روز دختران را زنده به گور می کردند و داشتن دختران را ننگ می دانستند به زن منزلت

جدید بخشید ،حضور اجتماعی زنان در کنار مردان را تسهیل نمود و جایگاه اجتماعی زنان را ارتقاء بخشید.

همچنین اسفند ماه هر سال یادآور رویداد مهمی در تاریخ معاصر ایران است روز  29اسفند که با تدبیر دکتر محمد

مصدق و همراهی روحانیون و آحاد جامعه صنعت نفت ایران ملی گردید و این چنین آغازگر تحوالت جدید و مهمی در
جامعه ایران شد .نقش دکتر مصدق در این عرصه سرنوشت ساز بی بدیل بود و متاسفانه در برخی از برهه های زمانی
ایشان مورد بی مهری برخی از سیاستمداران قرار گرفته و برخی نیز کوشیده اند نقش و جایگاه این بزرگمرد تاریخ
معاصر ایران را در این حادثه عظیم کم رنگ نمایند.

این شماره از نشریه نگاه نو دانش همچون شماره پیشین براساس الگوی ثابت ارائه مطالب شکل گرفته و به خواننده

گرامی عرضه می گردد .دست اندر کاران ماهنامه از زحمات و تالش های مداوم و مستمر مدیران محترم گروه های

آموزشی و مدرسان و نیز انجمن های علمی و کانون های فرهنگی مرکز تقدیر و تشکر نموده و امیدوارند این همکاری

و معاضدت همچنان تداوم داشته باشد.
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مباحث ادبی  . . .ادبیات حماسی

شاهنامه ی ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه یکی از آثار بزرگ حماسی
جهان است که استاد ابوالقاسم
فردوسی( 416یا  )411-330آن را طی
1
سی سال در حدود شصت هزار بیت
سروده است .این اثر شامل سه دوره
ی اساطیری ،پهلوانی و تاریخی است.
فردوسی با بازآفرینی و جمع آوری
داستان های پیشینیان اثری بزرگ
از خود بر جای گذاشته است؛ اثری
جاویدان که در کنار تاریخ و فرهنگ
ایران باستان ،تعالیم انسانی و اخالقی
را در بردارد .این اثر ارزشمند ملی
در قالب مثنوی ،بحر متقارب مث ّمن
محذوف و به «وزن فعولن فعولن
فعولن فعل» است .داستان نبرد رستم
و سهراب ،رستم و اسفندیار ،جنگ
رستم و اشکبوس ،جنگ سهراب و
گردآفرید ،عبور سیاوش از آتش،
جنگ دوازده رخ ،هفت خان رستم،
بیژن و منیژه و  ...از قسمت های بسیار
زیبای شاهنامه در بخش پهلوانی است.
رستم پهلوان سیستانی ،قهرمان ملی
و اصلی در شاهنامه است که پدر و پدر
بزرگش از خاندان های پهلوانی بزرگ
دوره ی پادشاهی منوچهر بودند .نسب
او به نریمان ،سام و زال می رسد.
رستم پس از جانفشانی های بسیار در
راه ایران زمین و چندین بار به خطر
انداختن خود برای نجات کیکاووس،
پادشاه نابخرد ایرانی ،و جنگ های
بسیار با تورانیان ،به دسیسه ی شغاد،
نابرادری خود ،کشته می شود و با مرگ
او و فرمانروایی بهمن دوره ی پهلوانی
در شاهنامه پایان می پذیرد .از تراژدی
های دردناک شاهنامه کشته شدن
سهراب به دست پدرش ،رستم ،است.

 .1با تحقیقاتی که اخیرا انجام داده اند ،حدود ده هزار بیت
شاهنامه را الحاقی دانسته اند.

4

خیامی دیده
در برخی از پهلوانان شاهنامه از جمله ایرج ،سیاوش و کیخسرو روح ّ
می شود .ایرج در مواجهه با برادرانش که قصد کشتن او را دارند ،با بیان گذشتن از
تاج و تخت و بسنده کردن به گوشه ای از این جهان ،بی اعتباری دنیا را گوشزد می
کند .سیاوش بار دنیا را زهر و پر گزند می داند و دعوت به شادخواری می کند و دنیا
را شایسته ی دل بستن نمی داند و کیخسرو که از پادشاهی کناره می گیرد و خود
را در کوه ناپدید می کند.
فرانک ،رودابه ،تهمینه ،فرنگیس ،جریره و  ...زنانی هستند که در شاهنامه ستوده
شده اند اغلب این زنان فرزندان خود را در تنهایی و در غیاب پدر پرورانده اند.
فریدون ،رستم ،سهراب ،کیخسرو و فرود از نام آورانی هستند که این زنان قهرمان با
تربیت خاصی آنان را بزرگ کرده اند.
یکی از جذابیتت های شاهنامه آمیختگی مجالس شادمانی و بزم در کنار صحنه
های دالوری و رزم و همراه بودن رخدادهای پهلوانی تؤام با جالل جنگجویانه ،با
داستان های لطیف عاشقانه است .از داستان های عاشقانه ی موجود در شاهنامه که
اغلبشان خالی از روحیه حماسی نیستند ،می توان به داستان عشق زال و رودابه،
رستم و تهمینه ،سهراب و گردآفرید ،بیژن و منیژه ،اردشیر پابکان و گلنار ،شاپور
ذواالکتاف و مالکه ،بهرام گور و آرزو ،خسروپرویز و شیرین اشاره کرد.
در اثر ارزشمند حماسی فردوسی به جشن های ملّی ایرانیان و برگزاری آیین
هایی چون سده و نوروز اشاره شده است.جشن سده که هوشنگ پادشاه پیشدادی
بنیانگذار آن است ،برای پاسداشت کشف آتش به دست اوست .برگزاری جشن نوروز
که به جمشید نسبت داده شده ،در روایت شاهنامه چنین آمده است :پس از این که
مرصعی برای خود می سازد و دیوان او را در حالی که بر
این پادشاه پیشدادی تخت ّ
آن تخت نشسته ،به آسمان می برند آن روز را که نخستین روز فروردین نیز بوده،
فر و شکوه ،نموداری شادی و نشاط،
نوروز می نامند« .نوروز در شاهنامه نماینده ی ّ
پیک نیکی و خوشی و خوشبختی است و جشنی بزرگ تر و ارزنده تر از آن نمی توان
مقدس این جشن در خالل داستان هایی از شاهنامه کامال مشهود
یافت .چهره ی ّ
است .کیخسرو پادشاه مشهور سلسله ی کیانیان فقط به هنگام برگزاری مراسم نوروز
در این جام می نگریسته و با نیایش به درگاه اهورامزدا آنچه را که می خواسته ،در
آن می دیده است .اشاره های شاهنامه گواهی صادق بر ارزش معنوی نوروز و شکوه
مراسم و نیایش جشن فروردگان و پیشینه ی آن ،حتی در روزگارانی است که دست
ما به آستان تاریخ آن نمی رسد .مراسمی که در آستانه ی سال نو همراه با امیدها
و آرزوها برگزار می شده و پیوسته الهام بخش افکار و عقاید دلباختگان سنت های
ارزنده و پایدار ایرانی بوده است( ».کیوان 500-499 :1388،به نقل از رزمجو)
یکی از داستان های دل انگیز حماسه ی ملی ایران زمین ،داستان زال پدر رستم
مقدس ایرانیان پرورش داده است ،در اینجا بیت هایی
است که سیمرغ او را در کوه ّ
چند از زندگی او را می آوریم.
پس از سال ها انتظار ،سام پهلوان بزرگ ایران صاحب فرزندی پیرانه سر می شود
و دستور می دهد او را به البرز کوه ببرند.
داستان زال زر
کسی سام یل را نیارست گفت
یکی دایه بودش به کردار شیر
مر او را به فرزنـد بر مژده داد
		
فرود آمد از تخت سام سوار
یکی پیرسر پور پرمایه دید
همه موی و اندام او همچو برف
چو فرزند را دید مویش سـپید

که فرزند پیر آمد از خوب جفت
بر پهلـوان اندر آمد دلیر
زبان برگشـاد آفرین کرد یاد
به پرده درآمد سوی نوبهار
که چون او نه دید و نه از کس شنید
ولیکن به رخ سرخ بود و شگرف
ببود از جهان یک سره ناامید
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بترسید سخت از پی سـرزنش
بفرمود پس تاش برداشتند
یکی کوه بد نامش البرز کوه
بدان جای سیمرغ را النه بود
نهادند بر کوه گشتند باز
چنان پهلوان زاده ی بی گناه
پدر مهر ببرید و بفکند خوار
نگه کرد سیمرغ با بچگان
شگفتی بر او برفگندند مهر
چو آن کودک خرد پرمایه گشت
یکی مرد شد چون یکی زادسرو
نشانش پراکنده شد در جهان
به سام نریمان رسید آگهی

شد از راه دانــش به دیگر منش
از آن بـوم و بر دور بگذاشتند
به خورشید نزدیک و دور از گروه
که آن خانه از خلق بیگانه بود
برآمد بر این روزگاری دراز
ندانست رنگ سپید از سیاه
چو بفگند برداشت پروردگار
بر آن خرد ،خون از دو دیــده چکان
بماندند خیره بدان خوب چهر...
بر آن کوه بـر کاروان ها گذشت
1
برش کوه سیم و میانــش چو غرو
بد و نیک هرگز نماند نهان
فرهی
از آن نیک پی پور با ّ

آرش کمان گیر
یکی از زیباترین شعرهای حماسی معاصر ،شعر« آرش کمان گیر» سیاوش
کسرایی است .اسطوره ی آرش به چندین صورت بازآفرینی شده است؛ این اسطوره
را بهرام بیضایی به نثر هنری و سیاوش کسرایی به شعر در ادبیات معاصر ماندگار
کرده اند.
در داستان های باستانی آمده است که در یکی از جنگ های میان ایران و توران
در دوره ی منوچهر شاه ،افراسیاب و سپاهیانش از جیحون می گذرند .سپاه ایران در
مقابل دشمن بسیار پایداری می کنند اما در مقابل سپاه بزرگ تورانیان از پیروزی
ناامید می شوند .سپاه دشمن نیز از کم یابی توشه و جنگ طوالنی به ستوه می آید.
دشمن راه سازش پیش می گیرد و قرار بر آن می شود تا برای تعیین مرز ایران و
توران و پایان جنگ ،پهلوانی از ایران از باالی کوه البرز تیری پرتاب کند .آرش ،پهلوان
نامور ایرانی بر کوه البرز برمی آید و به نیروی ایمان و عشق به میهن برای هرچه
گسترده تر شدن سرزمین ایران با تمام نیرو تیری رها می کند .در منابع باستانی
دره و دشت می
گفته اند این تیر از بامداد تا نیمروز دیگر در پرواز بود و از کوه و ّ
گذشت تا در کنار رود جیحون بر ساقه ی درخت گردویی نشست .آن جا را از آن
پس مرز ایران و توران قرار دادند .در اینجا بیت هایی از این شعر زیبای حماسی را
می آوریم که شاعر از زبان عمو نوروز در یک روز برفی برای بچه های ایران زمین
می گوید:
 ...روزگاری بود
روزگار تلخ و تاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
دشمنان بر جان ما چیره ...
سنگر آزادگان خاموش
خیمه گاه دشمنان پرجوش
انجمن ها کرد دشمن
رایزن ها گرد هم آورد دشمن
تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند
هم به دست ما شکست ما براندیشند ...
آخرین فرمان
آخرین تحقیر ...
مرز را پرواز تیری می دهد سامان
گر به نزدیکی فرودآید
بپرد دور
ور
کور...
آرزومان
خانه هامان تنگ
ّ
تا کجا؟ تا چند؟
آه!  ...کو بازوی پوالدین و کوسرپنجه ی ایمان؟
 ...خلق چون بحری برآشفته
به جوش آمد ...
برش بگرفت و مردی چون صدف

از سینه بیرون داد.
«منم آرش ،سپاهی مرد آزاده
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده
کمان داری کمان گیرم
شهاب تیزرو تیرم ...
پس آنگه سر به سوی آسمان برکرد
به آهنگی دگر ،گفتار دیگر کرد:
...به صبح راستین سوگند
به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد ...
از شکاف دامن البرز باال رفت
وز پی او
پرده های اشک پی در پی فرود آمد.
شامگاهان راه جویانی که می جستند
آرش را به روی قلّه ها ،پی گیر
بازگردیدند
بی نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بی تیر
آری ،آری جان خود در تیر کرد آرش
کار صدها صد هزاران تیغه ی شمشیر کرد آرش
تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون
به دیگر نیم روزی از پی آن روز
نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند
آن جا را از آن پس
مرز ایرا شهر و توران باز نامیدند ...

منابع:
 .1رزمجو ،حسین( ،)1388قلمرو ادبیات حماسی ایران ،چاپ دوم،
جلد اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .2شمیسا ،سیروس ( ،)1381انواع ادبی ،چاپ هشتم ،تهران:
داشگاه پیام نور.
 .3صفا ،ذبیح اله ( ،)1383حماسهسرایی در ایران ،چاپ سوم،
تهران :فردوس.
 .4فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1380شاهنامه ،چاپ هشتم ،تهران :قطره.
 .5کسرایی ،سیاوش ،اثر جاودانه آرش کمانگیر
http://www.avayazad.com

 .1نی میان تهی
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نقش رسانه ها در توسعه فرهنگی ( بخش دوم )

توسعه و ضرورت تبیین آن در رسانه
قبل از اینکه به نقش های گوناگون
رسانه اشاره شود ،ضروری است که
رویکرد خویش را در زمینه توسعه
توضیح داده و سپس به نقش رسانهها
پرداخت .توسعه ()development
برخالف رشد ( )Growthمفهومی
«چندبعدی» و «چند رخساره ای» است
که نوعی فراگرد افزایش پیچیدگی
و نظم و ظرفیت نوآوری و بازآفرینی
نظام اجتماعی فرهنگی در جامعه
است.چشمانداز توسعه که نگرش
سیستماتیک به تغییرات مطلوب
اقتصادی  -اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی کشور است ،مبتنی بر آرمانها
و ایدهآلهایی است که در افق  20ساله
تنظیم شده و برآیندی از سیاستهای
کلی نظام است که بایستی در قالب
برنامه های میان مدت دولت در هر
منطقه محقق شود.توسعه ،مفهومی
پیچیده و چند بعدی است که با
دشواریهایی اساسی در تعریف همراه
است ،اما همۀ تعاریف دور چند محور
می گردند که یکی از آن محورها ،تغییر
است .توسعه نوعی تغییر سازنده است از
وضعیت موجود در زمان T1.به وضعیت
مطلوب در زمان ( T2چلبی)225 :1390 ،
محور دوم ،تعالی است که فقط به
انسان مربوط می شود« .توسعه ،تعالی
انسان است والغیر» توسعه را «پدیده
ای چند رخساره ای» نیز دانسته که
شامل توسعۀ سیاسی ،اداری ،فرهنگی
و اقتصادی و ........می شود (حریری
اکبری .)1378 ،توسعه در اصل بهبود
شرایط زندگی است (پیت و ویک،
)15 :1384
باور بنیادی دنیای مدرن است.
استفاده از منابع تولید جامعه جهت
بهبود شرایط زندگی فقیرترین افراد
جامعه .لذا توسعه به شرایط تولید
اهمیت می دهد (پیت و ویک:1384 ،
. )37بهبود کیفیت زندگی را نیز
اساس برنامه های توسعه د انسته اند
(غفاری.)1389،
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در اکثر تعاریف مربوط به توسعه که از
بُعد اقتصادی تا ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن
را مورد توجه قرار می دهند ،در نظر گرفتن
نوعی پیشرفت ( )Progressاست که با رشد
( )Growthهمراه بوده و شکل پایدار و کیفی به
خود می گیرد .لذا مفهوم توسعه پایدار،مفهومی
است که نوعی رابطۀ منطقی میان نیازهای حال
و آینده برقرار می سازد.
(constant
پایدار
توسعه
 )developmentتوسعه اي است كه در آن
تامین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه
با افزایش کیفیت زندگی انسان ،مد نظر است
(آلن ؛ . )1380
توسعۀ پایدار بدون توجه به درک مسایل
تاریخی میسر نیست .بهبود گسترده زندگی
مردم در تمامی سطوح زندگی اجتماعی و ایجاد
رفاه همگانی ،نیازمند دیدگاه تاریخی است که
تا چه حد ابعاد مختلف حیات اجتماعی مردم
تغییر کرده است( .الیوت؛ )1378
توسعه پایدار را در آینده ،مستلزم تعهد
در کاهش فقر از طریق توجه به رفاه فقیرترین
طبقات جامعه ،خصوصاً در کشورهای در حال
توسعه می داند .چنین توسعه ای با چالشهای
اساسی همراه است.
نقش رسانه ها در شکل دهی فرهنگ
توسعه
در دنیای امروز ،هیچ حوزه یا موضوعی
بدون توجه به رسان ه ها ،قدرت کالم آنها و نقش
موثراین ابزار که حامل پیامهای ارتباطی هستند،
نمیتواند به توسعه و بهبود امور مختلف زندگی
مردم و کشورها بپردازد.برخی از فعاالن حوزه
ارتباطات معتقدند امروزه جهان در دست کسانی
است که رسانه ها را در اختیار دارند .نقش عمده
رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی باعث شده
اهمیت رسانه ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد.
از این دیدگاه ،در اختیار داشتن وسایل ارتباط
جمعی و فناوری های جدید ارتباطی ،غلبه
فکری و فرهنگی به شمار می آید.امروزه نقش
این نوع از واسطه های اطالعاتی ،در دستکاری یا
جهت دهی به واقعیتها بر همگان آشکار است.در
کشورمان ،رسانهها بیشتر به کشمکش رسانهای،
خارج از چارچوب و معیارهای چشمانداز توسعه
می پردازند .نقشی که بیشتر به جای مفید
بودن ،مضر جلوه می کند .رسانه ها در عصر
حاضر ،حکم تیغ دو لبهای را دارند که نوع
کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است.
نورافکنی رسانه می توانند هم مخرب و هم
نقش هدایتگری داشته باشند.در این یادداشت
سعی شده است از این نقش نورافکنی رسانه
و قدرت کالم آن در مسیر شکل گیری یک
محدوده موثر کیفیتی استفاده شود .زیرا رسان ه
ل گیری ادراک
ها نقش بالقوه معناداری در شک 
و افکار بازی می کنند .می توان گفت رسان ه

ها ،تکثیر کنندگان شخصیت متحرک و شکل
دهنده فرهنگ به شمار می آیند.ماهیت رسان ه
ها به گونه ای است که چنانچه بخواهیم در یک
حوزه ،برنام ه ریزی برای بهبود داشته باشیم
میتوانیم از نقش موثر آن برای یک چاره جویی
جمعی استفاده نماییم .در حال حاضر ،کشور
عزیزمان ،فقط در حوزه اقتصاد مشکل ندارد که
تنها بخواهیم با طرح موضوعات و برنامه های
اقتصادی در رسانه ها آن را به چالش کشانده
و یا افشاء نماییم.بلکه در بسیاری از ابعاد نظیر
بعد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،کیفیتی،ایمنی،
محیط زیستی ،بهداشتی و بسیاری مسائل دیگر
با مشکالت عدیده ای مواج ه ایم که نیاز به یک
طرح ریزی و برنامهریزی خاص رسانهای دارد.
بسیاری از شاخص ها و مولفه های حداقلی
کیفیت زندگی در برخی از نقاط کشورمان هنوز
در زیر مرز باور قرار دارد .جایی که حتی خود
رسانه نیز در برخی موارد با تاخیر ،به آنجا می
رسد! افرادی هستند که از الگوی یک تغذیه
سالم ،اطالع کافی نداشته و ندارند و بالطبع
نسلی به جای می گذارند که از سالمت کافی
برخوردار نیستند.در سطح کشور افراد بسیاری
هستند که از حقوق خود در برابر تولیدکنندگان
و ارائه دهندگان کاال یا خدمات هیچ نمی دانند.
تنها توقعشان دریافت خدمات مورد انتظار مثل
تعمیر خودرو یا ارائه خدمات درمانی است و
بس.در چنین جامعه ای اگر اطالع رسانی به این
بخش عظیم که همان مردم عزیز کشورمان و
مصرف کنندگان می باشند ،بدرستی و هدفمند
صورت نگیرد کیفیت و مفاهیم استاندارد هرگز
شکل نخواهد گرفت .زیرا دستیابی به کیفیت
برای تامین کنندگان و ارائه دهندگان محصول و
خدمات هزینه هایی دارد و اگر بدرستی و توسط
ذینفع اصلی مطالبه نگردد ،هیچگاه کیفیت
ایجاد نخواهد شد.اگر سازمان ها ،تولیدکنندگان
و ارائه دهندگان خدمات به رسانه به چشم یک
ذینفع غیرپشتیبان نگاه نماید ،چه بسا یک
چشم ناظر را پیش روی خود قرار دهد تا در
ارائه خدمات یا محصوالت خود ،سنگ تمام
بگذارد .زیرا این واطه اطالعاتی هم می تواند
یک تهدید تلقی شود و هم یک فرصت برای
آن سازمان.با این رویکرد اگر به موضوعات
دیگر نیز پرداخته شود ،نقش تاثیر گذار رسانه،
بعنوان یک تریبون آزاد با میلیون ها مستمع ،به
شکل جامع تری میتواند خودنمایی کند .باید
گفت آنچه از رسانه انتظار می رود یک عملکرد
پیشگیرانه است .مفهوم پیشگیری بیش از هر
چیز دررسانه مطرح است تا در سازمان ها یا
ارگانهای دیگر .اگر معتقدیم که رسانه نقش
موثری در شکل دهی اذهان دارد ،پس الزم
است از طریق تولید محتوی کاربردی برای
مخاطبان آنها این محتوی باکیفیت را تولید و
ارائه نماییم .جامعه امروز ما نیازمند دانش کافی
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در حوزه های شناخته ها و ناشناخته های خود
است .رسانه پیشتاز ،می رود که ضمن بیان
وقایع رخداده ،نسبت به تولید محتوی مناسب
با همان رویکردی که بدان جهت شکل گرفته
است ،بعنوان یک منبع موثق ،روشنگری نماید.
صنعت فرهنگ:
فرهنگ رسانهای از یک طرف با صنعت
تولید فرهنگ نیز مواجه است .رسانه با قدرت
نفوذپذیری خود ،پوسته نهادهای اجتماعی
خاصه خانواده را میشکافد و بدون اختیار اعضا،
وارد زندگی آنها میگردد و اعماق آن نهادها را
به تسخیر درمیآورد .این پیامها باعث تغییر
در نگرش آنان میگردد و در صورتی که نتوان
مدیریتی بر آن اعمال کرد ،آن چنان سطح انتظار
انسان را تغییر میدهد که میزان رضایتمندی او
را از زندگی ،دستخوش تالطم میکند.
تحت تأثیر بمباران اطالعاتی از سوی
رسانهها ،انسان راضی و سعادتمند دیروز به
فردی ناراضی امروز تبدیل میشود .فرهنگ
رسانهای حتی میتواند با نمایش تضاد عمیق
میان جهان واقعی و جهانی که خود تولید کرده،
انسان را در خالء رها سازد .لذا فرهنگ رسانهای
در کنار تمام مزیتهایی که دارد ،میتواند در
ایجاد تغییر در ارزشهای ذهنی مخاطبان،
مفهومی تحت عنوان «شی مداری» را بر ذهن
گیرندگان خود حاکم نماید و بحران هویت آن
را تشدید نماید .رسانههایی که سعی دارند
اطالعات خود را با فشار بر ذهن مخاطب تحمیل
نمایند ،معموالً در همان راستا قدم برمیدارند
نقش رسانه در فرهنگ اجتماعی
در جوامع ابتدائي فرهنگ ها زودتر شكل
مي گيرند و ديرتر هم از بين مي روند  .گاهي
در جوامع كوچك حرف يا حركت يك فرد عادي
و عامي شايد چنان نقشي در زندگي آنان بازي
كند كه تأثيري طوالني مدت داشته باشد  ،اين
وضع تا زماني مؤثر است كه جوامع كوچك تحت
تأثير جوامع بزرگتر اطراف قرار نگيرند.ضمن آنكه
اساساً هرچه جامعه اطالعاتي و رسانه اي ضعيف
باشد  ،به همان نسبت تعامل فرهنگ ها هم به
كندي صورت مي گيرد .به عنوان نمونه در ادوار
گذشته فردي براي تبليغ ديدگاههاي خود بايد
تالش فراواني مي نمود تا بتواند حداقل بخش
كمي از مردم را تحت تأثير انديشه هاي خود
قرار دهد.هرچه ابزارتبليغ بيشتروگسترده تر
باشد امكان اشاعه يك تفكريا باورقوت بيشتري
مي گيرد؛ حال آنكه اگر آن انديشه ها بتواند
تأثيري ملموس بر ديگران بگذارد  ،باز براي رد
و يا محو آن به همان پروسه اوليه يعني رسانه
قوي نياز است تا مخالفان ديدگاههاي انديشه
اي بتوانند آن را از ذهن مردم بزدايند  .البته اگر
موضوع و يا انديشه اي بتواند چند نسل را طي
كند  ،حذف آن باور سخت و گاه ناممكن است.
اما در جهان امروز كه آداب و رسوم و يا
باورها و اعتقادات از مهمترين مؤلفه هاي سازنده
فرهنگهاي بشري اند  ،محو نابود سازي آنها-
ظاهرا ً  -براحتي ميسر نيست  ،با خطر و چالش
بزرگي بنام «رسانه » روبروست  .ترديدي نيست
كه آداب و سنن؛ خصوصاً آن شاخه هايي كه
عامل پيوند و پيوستگي نسل ها و اقوام است پايه
هاي قوي و چند هزار ساله در يك ملت دارند

و حتي مردم در برخي از كشورها با پذيرش
اديان جديد كمتر نمادها  ،آداب و سنن خود
را فراموش مي كنند  ،بلكه حداقل آن را در
جامه تفكر جديد مي آرايند و باصطالح آن را
به نوعي استحاله مي كنند ،نه آنكه كام ً
ال آن را
از ياد ببرند ،خصوصاً آدابي كه گستره آن چند
قوم و مليت را به طور برابر در بر مي گيرد دوام
پذيري و استحكام آن بيشتر استو به همين علت
زود از بين نمي روند و با گسترش آيين و باوري
از خاطره ها زدوده نمي شود ،البته اين امر تا
زماني به قوت خود باقي است كه ملتي براي
نگهداري  ،ديرپائي و به پائي باورهاي پيشينيان
همت به خرج داده و نگذارد كه داشته هاي
گذشتگان به راحتي فراموش شود  ،اما چيزي
كه در عصر حاضر همين ستونهاي محكم و قوي
و ملي را دچار تزلزل و خدشه مي سازد هجوم
بي رويه شيوه ها و آدابي از زندگي است كه
توسط رسانه هاتي جمعي خصوصاً تلويزيون
و روزنامه ها تبليغ مي شود (.احمدی،مهدی،
)1389
نقش و جايگاه رسانههای فرهنگی
گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار
نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه
شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای
مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و
سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه
های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی
فرهنگ و دانش عمومی دارند ،بی ُگمان یکی از
مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های
پویایی و تحرک هر جامعه است .بدیهی است که
توسعهء فرهنگی  -به معنای گستردهء آن که در
برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های
فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است  -نه تنها
عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی ،بلکه زمینه
ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم
و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی
مسایل و رفع مشکالت فراگیر جامعه است .البته
این همه زمانی میسر و متحقق می گردد که از
یک سو صاحبان قدرت و دولت ،با قانون گرایی و
قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون
و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه ،رسانه
های گروهی را نه به مثابهء «دشمنان بالقوه»
یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی ،بلکه به
عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای
مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به رسمیت
بشناسند .از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی
قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت
رسانی درست و ترویج تفاهم و
خود در اطالع
ِ
تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و
همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جدا ً از
هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه
پراکنی ،و از همه مهمتر ،از تبلیغ خشونت
بپرهیزند.
این هشدار بی شک در وهلهء اول متوجه
رسانه های تصویری فراگیر (صدا و سیما و
سینما) و روزنامه ها و نشریه های سرتاسری و
با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و
گزارش ها و تجزیه و تحلیل ها و پیام های آنان
قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس
مسئولیت ،می تواند سودمند و سازنده باشد و
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در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن ،الجرم
مخرب خواهد بود .
مضّ ر و ّ
آنچه اما در این فرایند کمتر مورد توجه و
عنایت قرار می گیرد و اغلب از نظرها دور می
ماند ،نقش مهم و تأثیر عمیق ،ولی آرام و دراز
مدت نشریات فرهنگی مستقل است .این نوع
رسانه ها ،در گونه ها و رویه های خود ،عرصه ای
مناسب برای طرح نظرات و نظریه های متفکران
و نویسندگان و هنرمندان و منتقدان است.
اصوالً ویژگی نشریات فرهنگی در آن است که
به دور از جار و جنجال های برخاسته از مسایل
زودگذر و سطحی ،قادرند از مجرای مباحثی که
در حوزهء اندیشه و فرهنگ و هنر و ادبیات انجام
می دهند ،به تبیین ماهیت عناصر شکل دهندهء
جامعهء مدنی بپردازند و بی ُگمان در نهادینه
کردن دستاوردهای برآمده از توسعه وتکامل
جامعه ،عهده دار نقشی پُر اهمیت هستند.
با این همه ،نقش و جایگاه رسانه های
فرهنگی ،آنچنان که باید و شاید ،مورد توجه
قرار نمی گیرد .البته بی اعتنایی به رسانه های
فرهنگی و نادیده گرفتن جایگاه مهم آنها ،نه
تازگی دارد و نه مختص به دنیای مطبوعات
در ایران است .نشریات فرهنگی و ادبی وزین و
پُرمحتوا حتی در کشورهایی که در آنها مطالعه
رواج عام دارد و تیراژ روزنامه ها و مجله های
رنگارنگ هفتگی سر به میلیون می گذارد،
گسترش چندانی ندارد و دوام و پایداریشان
بیشتر بسته به سیاست گذاری فرهنگی این
کشورهاست که به موجب آن حداقل یک سوم
از نسخه های این گونه نشریات تخصصی و
فرهنگی را کتابخانه های عمومی و دانشگاه ها و
دبیرستانها و دیگر مؤسسات و نهادهای آموزشی
و پرورشی خریدارند و از این طریق است که نه
تنها ادامهء حیات نشریه های فرهنگی تضمین
می شود ،بلکه امکان رشد و گسترش آنان
نیز فراهم می آید .دلیل این سیاست گذاری
نیز بسیار ساده است؛ زیرا این اعتقاد راسخ و
استدالل استوار و جود دارد که چون نشریه های
علمی و فرهنگی ،مرجعی موثق و مطمئن برای
پژوهشگران و دانشجویان و دانش آموزان است
و از آنجا که انتشار آنها مستلزم دقت و مراقبت
بسیار است و به رغم شمارگان اندک ،مدیران و
گردانندگان آنها ناگزیرند دشواری های بیشماری
را بپذیرند و متحمل هزینه های هنگفتی شوند،
لذا دوراندیشی فرهنگی و منطق علمی ایجاب
می کند که این گونه نشریات مورد پشتیبانی
نهادهای آموزشی و فرهنگی قرار گیرند .البته در
جوامع قانونمند ،پشتیبانی این نهادها به صورت
انحصاری انجام نمی گیرد ،بلکه همهء نشریات
فرهنگی را دربرمی گیرد و فقط به حمایت
«نشریات خودی» و آن دسته از نشریات که به
گونه ای در خط سیاسی حزب حاکم یا نظام
حکومتی قرار دارند ،محدود نمی شود .از سوی
دیگر ،این پشتیبانی ها تنها از سوی نهادهای
دولتی یا وابسته به دولت صورت نمی پذیرد،
بلکه مؤسسات غیر دولتی ،اعم از صاحبان صنایع
و مؤسسات اقتصادی و نیز شرکت های بازرگانی
و بنیادهای گوناگون هم در آن سهیم اند.
ادامه دارد . . .
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هدف سندشناسی

(حیاتى ترین پرسش) براى آرشیوداران
معاصر آن است که چه چیزى مجموعۀ
دانشى را می سازد که به حرفۀ آنها تعلق
دارد و این حرفه را هویت می بخشد .درحالی
که آموزش آرشیوداران اروپایى ،به رغم
یکپارچگى عناصر تاریخى ،اجرایى و حقوقى،
سندشناسى و کهن خط شناسى بنا شده
است ،سنگ ِ بناى کار آرشیوداران امریکاى
شمالى ً اساسا دانش تاریخ و تاریخ سیاست
و حکومت است.
اصول ،مفاهیم و روشهاى سندشناسىِ ،
اعتبارى جهان شمول دارد و می تواند نظام
و عینیت ،یعنى کیفیت علمى باالترى را براى
پژوهش هاى آرشیوى دربارة شکل هاى سند
به ارمغان آورد .پژوهش هاى آرشیوداران
دربارة سرشت یا خصلت اسناد ،هدفى
متفاوت با پژوهشهاى تاریخ نگاران دارد.
تعداد کنش ها و رویدادهایى که به گونه
اى انحصارى در حوزة شخصى رخ می دهد،
محدود است .ردپاهاى مکتوب اشخاص را
از تولد تا مرگ ،می توان در هر کجا یافت.
سازمان هاى بسیار زیادى دربارة شخص یا
رویدادى واحد ،سند تولید می کنند .این
پدیده ،تأثیرى مهم بر فرایند شناسایى و
گزینش منابعى دارد که براى نگهدارى مناسب
هستند .این گزینش به فرهنگ و حساسیت
تاریخى -حقوقى -اجرایى آرشیودار مشروط
است و همچنین پیش از همه به شیوه هایى
منوط است که اسناد جارى را شکل می دهند
و حفظ و نگهدارى می کنند.
ازاین رو ،شناخت ساختارهاى اجرایى،
رویه هاى دیوان ساالرانه ،فرایندهاى
مستندسازى و شکل ها (یعنى شناخت تاریخ
ادارى ،حقوقى و سندشناسى) تحلیل تطبیقى
از مجموعه هاى آرشیوى براى گزینش و تهیه
را براى آرشیوداران امکان پذیر مى سازد.
همان دانش ،آنها را در مشارکت کارشناسانه
در تولید ،حفظ و نگهدارى و استفاده از اسناد
جارى توانا می سازد تا دربارة تعیین بایگانی
هاى اسناد ،ساده سازى رویه هاى دیوان
ساالرانه و گزینش نظام هاى رده بندى و
بازیابى ،مشاوره ارائه دهند؛ اما استفاده از
نقد سندشناختى براى کارکردهاى مدیریت
و ارزیابى اسناد به ویژه به بسط و گسترش
سندشناسى خاص نیاز دارد و در اینجا مشکل
مهمى نهفته است که سندشناسى در تکامل
خود به منزلۀ رشته اى براى اسناد معاصر ،با
آن رو در رو است.
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سندشناسی خاص ،شاخه اى از سندشناسى
است؛ حوزه اى است که در آن اصول نظرى که
سندشناسى تدوین و تحلیل کرده ،خود را منفرد
می کنند ،بسط و گسترش می دهند و روشنى می
بخشند تا براى اسناد یگانه ،عینى ،واقعى و موجود
به کار روند که به راحتى می توانند نمونه باشد .به
گفتۀ ژرژ ت تسیه (در کنار سندشناسی عموم که
هدف آن مفاهیم بنیادى و ارائه روش شناسى است،
به همان طریق می توان سندشناسی خاص را طراحى
کرد که هدف آن کانون ها یا جریان هاى تمدنى
است ( )Tessier,1961,p.668از این رو ،سندشناسى
عمومى ،مجموعه اى از مفاهیم است .کاربرد آن ها
بر نمونه هاى منفرد نامحدود ،همان کارکرد نقد
سندشناختى است ،یعنى کارکرد سندشناسی خاص.
نظریه (سندشناسى عمومى) و نقد (سندشناسی
خاص) بر یکدیگر تأثیر می گذارند .این یکى ،یعنى
تحلیل موقعیت هاى ویژه ،از آن یکى استفاده می
کند؛ آن یکى راهنمایى و نظارت می کند و از این
یکى پر و بال می گیرد .تصادفى نیست که عالقۀ
آرشیوداران به سندشناسى در زمانى رخ می دهد که
مدیریت اسناد درگیر بیشترین بسط و گسترش است.
در حقیقت این رشتۀ نوین ،بسیار کهن است چنانکه
گواه آن مجموعه رساله هاى کوچکى به نام ِد آرکیوى
( )De Archivisاست که طی سده های هفدهم و
هیجدهم پدیدار گشت و شامل دستورالعمل کاملى
دربارة تولید ،مدیریت و توصیف اسناد جارى بود؛
بنابراین ،بسط و گسترش دو رشتۀ مدیریت اسناد و
سندشناسى به شکل تفکیک ناپذیر به هم پیوسته
است .در عین حال که قوانینى وجود دارد که بر
خاستگاه ،شکل ها ،ارسال و رده بندى اسناد حاکم
است ،سندشناسى خاص می تواند از طریق نقد اسناد
این قوانین را شناسایى کند .بر اساس این قوانین می
توان ارزش سند موردِبررسى را ثابت کرد .ازاین رو،
گسترش مدیریت اسناد ،سندشناسی خاص را تقویت
می کند؛ اما عکس این قضیه نیز صادق است .در جایی
که قوانین و مقررات مدیریت اسناد مناسب نیستند،
مطالعه اصول و روش هاى سندشناسى به کسانى که
تالش در تدوین آنها دارند نشانۀ روشنى از عناصرى را
می دهد که مهم هستند و باید بسط و گسترش یابند؛
درحالی که بررسى سندشناختى خاص حکومت هاى
گذشته در جامعه هاى متفاوت ،قدرت داورى نقدشان
را به آنها می دهد که از مطالعۀ تطبیقى ناشى می
شود .مطالعه ،از طریق بررسى قوانین ،مقررات واسناد
آرشیوى ،بررسى شیوه هایى که تولیدکنندگان اسناد
خاطرات خود را سازمان مى دادند ،در ایتالیا کارکرد
خاص رشته اى به نام «علم آرشیودارى خاص» است
که کاربست نظریۀ آرشیو بر نمونه هاى منفرد مى
باشد .میان علم آرشیودارى و علم آرشیودارىِ خاص
همان پیوندى برقرار است که سندشناسى و سند ِ
شناسى خاص را به هم پیوند مى دهد .از این رو علم
آرشیودارى ،مکتب است درحالى که علم آرشیودارى
خاص نقد است که مکتب آن را هدایت مى کند و بر
آن نظارت دارد و بازنمود واکنش ذهن هاى علمى در
تماس با مجموعه ها و بایگانى هاست .تفاوت میان علم
سندشناسى خاص در کجاست؟
آرشیودارىِ خاص و
ِ
خط مرز بین این دو رشته را مى توان در مجموعه ها،

مجموعه ِ هاى خاص و آرشیوها به منزلۀ مجموعه اى
از اسناد یافت که حوزة علم آرشیودارى را مى سازد.
به جاى آن ،سند منفرد ،یعنى واحد آرشیوى ،حوزة
سندشناسى است .ازاین رو ،مطالعۀ تاریخى -اجرایى-
حقوقى -آرشیوى در باب تولیدکنندگان اسناد ،در
سندشناسى خاص اسناد جوامع
بسط و گسترش
ِ
گذشته ،امرى اساسى است؛ اما در نقد سندشناختى
اسناد جوامع کنونى و آینده اهمیت کمترى ندارد .در
واقع ،مناسبت آن را افزایش مجموعه هاى قوانین و
سازمان هاى حکومتى و دگرگونى پیوستۀ ساختارها
و کارکردها تقویت مى کند؛ اما به دلیل یکسانى
روزافزون آن قوانین ،مقررات ،ساختارها و شیوه هاى
فعالیت هایى که در حال تحقق مى باشند ،به دلیل
یکسان سازى که مدیریت منابع ،آن را ارتقا مى بخشد
و به دلیل آزادى اطالعات که زیربناى پاسخ گویى
سازمان هاى حکومتى و حق شهروندان در مهار و
نظارت فعالیت آنها به سود سازماندهى بهتر و تعیین
کنندة پخش و گسترش دانش نظام اجتماعى ماست،
این را در نظر بگیریم که امروزه انواع اسناد را گاهى
با توجه به سرشت حقوقى کنشى که خاستگاه اسناد
را تعیین مى کند (محکومیتها ،مجوزها ،امتیازها
و قراردادها) و گاهى بر اساس شکل آنها (نامه ها،
صورتجلسه ها ،یادداشت ها و قراردادهاى رسمى
دو نسخه اى) تعریف مى کنند .مطالعۀپیوند میان
سرشت کنشى که سندى را پدید مى آورد و شکل
آن سند یکى از موضوع هاى مخصوص سندشناسى
است ،هنگامى که آرشیودار روى اسناد مطالعه مى
کند ،هر رشته اى را که تصمیم بگیرد به کار برد
یا هر موضوع خاصى که براى تحقیق و بررسى
برگزیند ،مطالعۀ او همواره خصلتى تاریخى -اجرایى-
حقوقى -سندشناختى دارد ،یعنى اینکه مطالعۀ او
سرشتى آرشیوى دارد .در دورة کالسیک باستان،
واژة دیپلوما ( ،)Diploomaبه اسنادى اطالق مى
شد که بر روى دو لوح نوشته مى شد و این دو لوح
با لوالیى به هم وصل مى شدند و به نام دیپتوك
( )Diptychخوانده مى شد و طى دوران امپراتورى
رم ،به انواع خاصى از سند گفته مى شد که امپراتور
یا سنا آن را صادر مى کردند ،همچون فرمان اعطاى
امتیازهاى شهروندى و ازدواج به سربازانى که به آن ها
خدمت کرده بودند .سرانجام ،دیپلوما به معناى اسناد
صادرشده از سوى مرجع حاکمیت درآمد و آنقدر
گسترش یافت تا به طورکلى شامل همۀاسنادى شد
که رسمیت داشتند .واژة سندشناسى سازگارى مدرن
واژة التین ِرس دیپلماتیکا ()Res diplomatica
است که این موضوع براى اشاره به تحلیل انتقادى
شکل هاى دیپلوماها آن را به کار برد .واژة دیپلماسى
که از واژهاى فرانسوى ( )Diplomaticگرفته شده،
به هنر پیش بردن مذاکرات بین المللی گفته می
شود که به گرد آوری و مبادلۀ اسناد رسمى ،یعنى
دیپلوماها ،مى انجامد.
گسترش این رشته انتشار اثر مابیون تاریخ تولد
سندشناسى و کهن خط شناسى است .مابیون دسته
اى متشکل از ً تقریبا دویست سند را تحت دو مقولۀ
گسترده تقسیم بندى و همۀ جنبه هاى متفاوتى که
مى توانست تحلیل کند را بررسى کرد :مادة سند،
مرکب ،زبان ،خط ،عالمت هاى سجاوندى ،مخفف
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ها ،فرمول ها ،زیرنویس ها ،مهرها ،نشانه هاى
ویژه ،یادداشت هاى دیوانى و مانند این ها .ویژگى
نوین ،در زمان تدوین به زبان آلمانى ترجمه شد.
این پدیده عجیب نه تنها همبستگى بین المللى
در قلمرو فرهنگ سدة هیجده» را نشان مى دهد
( )Tessier,1961,p.645بلکه اعتبار علمى اصول و
روش شناسى سندشناختى براى نقد همۀ اسناد،
مستقل از زمان و مکان تولید را نیز به نمایش
مى گذارد .در سدة نوزدهم شاهد برپایى «مدرسۀ
منشورها» در پاریس و در سال 1821م هستیم که
پیامد تکامل کهن خط شناسى به رشته اى مستقل و
پیشرفت تعیین کننده ای در تدوین و تعریف اصول
سندشناسى بود؛ اما بزرگ ترین پیشرفت در آلمان
و اتریش رخ داد که شکوفایى مطالعات تاریخى در
آنجا چشمگیرتر از فرانسه بود .سند چیست؟ این
اصطالح به طور سنتى به منابع گوناگونى از مدارك
اشاره دارد .ازاین رو ،الزم است تصریح کنیم که
سندشناسى دربارة سند مکتوب تحقیق مى کند،
یعنى مدرکى که بر روى وسیله اى (کاغذ ،نوار
مغناطیسى ،دیسک ،کلیشه و مانند آن) و توسط
ابزار نوشتن قلم ،مداد ،ماشین تایپ ،چاپگر و مانند
آن یا وسیله اى براى ثبت داده ،تصویر و یا صدا،
تولید مى شود .در مفهوم سندشناسى ،هر سند
مکتوب داراى اطالعاتى است که انتقال یا انتساب
آن بر اساس قوانین بازنمایى است که خود گواه بر
قصد انتقال اطالعات هستند :فرمول ها ،سبک ادارى
یا ادبى ،زبان تخصصى ،فن مصاحبه و مانند این ها.
این قوانین که ما آنها را شکل مى نامیم ،ساختارهایى
سیاسى و حقوقى و ادارى و اقتصادى ،فرهنگ ،عادت
ها و اسطوره ها را باز مى تاباند و بخشى مکمل
از سند مکتوب را تشکیل مى دهد زیرا ایده ها یا
امور واقعى را تدوین و تنظیم مى کنند که آنها را
محتواى اسناد می دانیم .شکل سند البته هم مادى
و هم فکرى است؛ بنابراین ،شکل سند مکتوب ،کل
آن ویژگى هایى است که مى توان از تعیین موضوع
ها ،شخص ها یا مکان هایی ویژه جدا کرد که سند
درباره آن هاست .این تنها دلیل شکل گیری سرشت
واقعی اسناد مکتوب است؛ اما هدف سندشناسى
مطالعۀ هرگونه سند مکتوب نیست ،بلکه فقط
مطالعۀ سند آرشیوى است ،یعنى سندى که شخصى
حقیقى یا حقوقى در جریان فعالیتى عملى آن را
تولید یا دریافت کرده باشد .این حقیقتى است که
اصول و روش هاى تحلیل سندشناختى را مى توان
به بیان برداشت ها و اندیشه هاى درون اسنادى
گسترش داد که افرادى با بیشترین توانایى شخصى
خود آنها را تولید کرده اند .در واقع چنین مى نماید
که عادت ها و روزمرگى هاى اجتماعى به همۀ جنبه
هاى زندگى انسانى چنان رسوخ مى کند که نامه
هاى خصوصی یا خاطرات روزانه ً احتماال در شکل
مادى و فکرى خود بسیار همانند نامه هاى ادارى،
یا دفترچه هاى خاص هستند .سندشناسى از طریق
بررسى انتقادى سند ،امر واقع و خواست ریشه اى
آن را چنان مطالعه مى کند که با نیت و پیامد ،بسط
و گسترش فرایند ژنتیک آن و خصلت شکل مادى و
فکرى آن مرتبط باشند .مطالعۀ محتواى سند خارج
از موضوع سندشناسى است زیرا اصالت ،اعتبار،
مرجعیت و منظور کامل محتواست که سندشناسى،
از طریق توجه به عناصر گوناگون سند ،براى پى
بردن به آن تالش مى کند .در جامعه اى که همۀ
جنبه هاى آن تحت لواى قانون است (خواه قانون
طبیعى ،آیینى ،عمومى یا مقرر) هر امر واقع شده

که در سندى آرشیوى بازنمود دارد به قانون مربوط
است یا به آن ارجاع می دهد و یا همچون موجودی
تعریف می شود که مناسبت یا عدم مناسبت قضایی
دارد سندشناسی به گونه سنتی بر سند هایی کاربرد
دارد که شامل امور واقعی اند که مناسبت قضایی
دارند .سندشناسى چیست؟ کاروچى مى نویسد:
سندشناسى رشته اى است که سندى واحد یا اگر
بخواهیم ،واحد مقدماتى تشکیل دهندة آرشیو (سند
و همچنین پرونده) را مطالعه مى کند و تحلیل جنبه
هاى رسمى آن را ثبت مى کند تا سرشت قضایى آن
را ،با توجه به شکل آن و نیز تأثیر آن ،تعریف کند.
()Carruci ,1987.p,27

اهداف سندشناسی
خاستگاه سندشناسى به شدت با لزوم تعیین
اصالت اسناد پیوند مى خورد زیرا هدف نهایى
شناسایى واقعیت حقوقى یا حقیقت کامل امور واقع
شده ،در آنها بازنمود دارد .هر سندى زمانى «اصیل»
است که همۀ عناصرى را ارائه دهد که طراحى
شده اند تا اصالت را در اختیار آن نهند .سند زمانى
«واقعى» است که واقعا همان چیزى باشد که ادعا
مى کند؛ اما تمایز بین اصالت و واقعى بودن به مفهوم
تاریخى اعتبارى ندارد .در واقع ،حقوق و سندشناسى
به نحوى جداگانه شکل هاى اسناد و نویسندگان
آنها را ارزشیابى مى کنند که بر اساس آن مى توان
سندى اصیل در اختیار داشت که واقعى نباشد یا
بالعکس در مقابل ،تاریخ فقط محتواى سندى را به
نحوى ارزشیابى مى کند که از نظر تاریخى ،اصیل
مترادف واقعى باشد .مى توان گفت که مفهوم بى
اصالتى را فقط به مفهوم حقوقى یا سندشناختى
مى توان به کار برد نه به مفهوم تاریخى .در واقع،
نبو ِد اطالعات موردِنیاز در محتواى یک سند نمى
تواند شامل معیارهاى اصالت -واقعى بودن تاریخى
آن باشد .ازاین رو ،قراردادى خصوصى که مقامى
عمومى (این اصطالح شامل سردفترها و وکال هم مى
شود) آن را تأیید نکرده باشد از لحاظ حقوقى اصالت
ندارد و نامه اى مبتنى بر انتصاب که شامل شرایط
انتصاب نباشد از نظر سندشناختى فاقد اصالت است؛
اما فرمى که ً کامال پر نشده یا امضاى الزم را نداشته
باشد از نظر تاریخى ،اصیل -واقعى است به شرط
آنکه محتواى آن حقیقى باشد .سندشناسى مفهوم
اصلى بودن را بررسی می کند و وجه مشترک همه
سند های اصلی را مستقل از زمان و مکان تولید آن
ها ،یادآورى مى کند .نخستین عنصر اصلى بودن
همان است که در تعریف حقوقى انگلیسى آمده
و از ریشه شناسى آن مشتق شده است :نخستین
معناى واژه اوریجینالیس ( ،)Originalityبدوی
( )Originalisاست .دومین عنصر الزم ،عنصر
کامل بودن است سند برای اصلى بودن باید کامل
باشد ،اصطالحى که هم از نظر حقوقى و هم
سندشناختى به معنى انجام شده ،پایان یافته ،بدون
نقص و اجراشدنى است .سند کامل سندى است که
قادر به ایجاد پیامدهایى شود که خواست نویسندة
آن است و این شکل سند است که کامل بودن را به
آن عطا مى کند .سند هایی را که رایانه ها و /یا واژه
پردازها تولید مى کنند مى توان نمونه اى خاص
ارزیابى کرد .آیا نوشتۀ رمزگان مغناطیسى بر روى
دیسک نرم اصل است یا نسخه اى چاپى از آن؟
طبق اصول سندشناختى ،هریک از آنها مى تواند
نسخۀ اصل باشد .اگر سند ماشین خوان ،در همان
شکل ،افزون بر اینکه تولید نخست است ،کامل،
پایانه یافته ،بدون نقص و قادر به پیامدهایى باشد که
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منظور پدیدآورندة آن است ،نسخۀ اصل محسوب مى
شوند و نسخۀ چاپى رونوشت آن است .اگرنخستین
سند کامل ،نسخۀاصل است ،پیش نویس ()Drapt
چیست؟ در سند شناسی پیش نویس سند طرحى
کلى یا فهرست مطالب متن نهایى است .این سند
براى تصحیح و اصالحات تهیه مى شود و قرار است
متن اولیه باشد .این سند چه پیش نویس خام
اولیه باشد چه پیش نویس نهایى براى بازنویسى
آنچه سند اصل را شکل خواهد داد ،بازنمود مرحلۀ
خالقیت در فرایند مستندسازى است و به همین
دلیل نه فقط در فهم و درك سندشناختى آن فرایند
بلکه همچنین براى تفسیر تاریخى امر واقع شده و
ارادة تعیین کنندة تولید این سند ،بیشترین اهمیت
را داراست.
اگر سندى اصل یا پیش نویس نباشد ،رونوشت
( )Copyاست .نسخه رونوشت طبق قانون در
چارچوبى کم وبیش کلى تعریف مى شود :بازنویسى
یا دو برابرکردن نوشتۀ اصلى(Black Low. 105
 ) Dictionaryسندشناسى میان انواع گوناگون
رونوشت ها تمایز قائل مى شود .رونوشت ساده
( )simple copyتشکیل شده از ً صرفا رونویسى از
محتواى سند که هر کس مى تواند چنین رونوشت
ساده کرده باشد و تأثیر حقوقى نمى تواند داشته
باشد .این عمومى ترین نوع رونوشت است و ً معموال
به دلیل یارى به حافظه تهیه مى شود .دست آخر،
رونوشت اصیل ( )copy certifiedرا داریم که رو
نوشت برابر اصلی است که مقاالت رسمی اجازة به
عمل درآوردن چنین کارکردى را بدان داده اند تا
آن را به عنوان مدرك معتبر از نظر حقوقی بتوان
ارائه کرد این مقوله شامل برگه هاى ضمیمه ،یا
افزوده ها ( )insertsنیز است یعنی اسنادى که
(اگر متن باشد) نقل کامل یا (اگر تصویرى باشدً ،
مثال نقشه ها) گزارش کاملى از اسناد اصل پسین
( )subsequent originalمی باشند تا مضمون
آن ها را تجدید کنند یا به این دلیل که این ضمیمه
ها پیشینه هاى کنش حقوقى گواهى شده در اسناد
پسین هستند .شکل کامل افزوده را ()vidimus
ویدیموس می نامند.
استفاده از نقد سندشناختى در تفسیر منابع
تاریخى ارزشى بیش از حد براى تاریخ دان دارد زیرا
بررسى فرایندهاى شکل هاى مستندسازى (یعنى
کاربرد عملى قوانین ،مقررات و استفادهاى فقط
نسبى از آنچه منابع رسمى منتشرشده آشکار مى
سازند) اثبات قاعده مند تفاوت هاى بین قانون و روند
واقعى ،میانجى گرى پیوستۀ بین ابزارهاى حقوقى-
اجرایى و جامعه و ارزش واقعى قوانین اجتماعى را
امکان پذیر مى سازد؛ اما اگر سندشناسى بدون شک
براى تاریخ دانان هر شاخه اى از دانش انسان مفید
است ،براى آرشیوداران حوزهاى اساسى است زیرا از
کاربرد نظام مند روش هاى سندشناختى مى توانند
بهرة ویژه اى در کار خود براى شناسایى ،ارزیابى،
تنظیم و توصیف اسناد ببرند.
منابع:
1.Tessier, geory(1961). diplomatique in
Historeetses methods, ed. charles samaran.
2.carucci, paola(1987). if documento
contemporano. diplomatic a criteridi edizione.
3. Lociana duranti(1998). diplomatics, new
uses for an old science.
 .4دورانتی ،لوچیانا ( ،)1998خاستگاه ،رسشت و هدف شناسی،
مرتجم مهدی داوودی ،فصلنامه آرشیو ملی.
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تحلیل و بررسی کارآفرینی سازمانی
()Intrapreneurship

مفهوم کارآفرینی در رشته های
مختلف علوم اجتماعی از جمله
اقتصاد ،مدیریت ،سیاست ،جامعه
شناسی ،روانشناسی و غیره توجه
صاحبنظران را جلب نموده و از ابعاد
مختلف بررسی می گردد .بطور خاص
در مورد سازمان ها به دلیل اهمیت
و جایگاه آنها در جامعه نظرات
گوناگونی از طرف صاحبنظران در
خصوص مدیریت سازمان ها و عوامل
تاثیرگذار بر رشد و پویایی ،و ارتقاء
آنها ارائه شده است و از آنجائی که
سازمان ها نقش اساسی در رشد
اقتصادی دارند ،همچنین تسریع
دستیابی دولت ها به اهداف را ایفا
می کنند ،لذا همواره مورد توجه و
حمایت کشورها قرار داشته اند.

با وجود زمینه های اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی شرکت ها و سازمان های مختلفی
تاسیس و بتدریج توسعه می یابند و با ادامه
سرمایه گذاری آنها تبدیل به شرکت ها و
سازمان های بزرگی می شوند .اما در این
حال باید بتوانند برای حفظ موقعیت خود با
سایر رقبا در یک بازار پیچیده رقابت نمایند.
در غیر اینصورت بازده سرمایه گذاری های
ایجاد شده توسط آنها با خطر مواجه شده
و با از دست دادن سهم بازار و کاهش
سودآوری قیمت تمام شده محصوالت آنها
بتدریج قابلیت رقابت را از دست می دهند.
نکته ای که در اینجا مهم است ،سازمانها
در هر زمینه و ابعادی باید بتوانند فرصت
های جدیدی را شناسایی نمایند و برای
استفاده از فرصت ها به عواملی در درون
و برون سازمان خود تکیه نمایند ،موضوع
بحث در این مقاله است .ایجاد تغییرات
در فرآیندهای تولید ،محصوالت جدید،
خدمات مطلوبتر ،ساختار سازمانی مناسب،
مهمترین چالش سازمان هایی است که
قصد دارند در صحنه رقابت و کسب و کار
ایفای نقش داشته باشند و همواره در مسیر
پیشرفت قرار گیرند .موضوع دیگر اینکه چرا
برای بقا نیاز به کارآفرینی درون سازمانی و
در مراحل باالتر به سازمان کارآفرین دارند.
مدل کارآفرینی
کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از
طریق فراهم آوردن ترکیب منحصربفردی
از منابع برای بهره گیری از یک فرصت
اشاره دارد (.)1985,.Stevenson et al
این تعریف دارای رویکردی مبتنی بر منابع
سازمانی را در نظر گرفته است .مفهوم دیگر
این تعریف ایجاد مزیت رقابتی بر اساس
منابع سازمانی است .در این خصوص قابل
ذکر است که مزیت رقابتی دارای چند
روش عمومی است که شامل  -1برتری در
کیفیت  -2برتری در کارائی()Efficiency
 -3برتری در نوآوری (-4 )Innovation
برتری در پاسخگوئی به مشتری است .در
این چارچوب هر سازمان باید براساس
قابلیت یا منابع منحصر بفرد خود در یک
یا چند بعد مطرح شده در خصوص مزیت
رقابتی نسبت به رقبا برتر باشد(حسینی و
همکار.)1391 ،
رویکرد مبتنی بر منابع اشاره به آن دارد

10

که مجموعه منابع خاص شرکت که تعیین
می کند کدام شرکت یا سازمان بهتر رقابت
می کند و عملکرد بهتری دارد .بر این
اساس کارآفرینی مطرح می گردد .ترکیب
یا تخصیص مناسب ابزار ،تجهیزات ،پول،
مواد خام و نیروی انسانی مهمترین رسالت
کارآفرین است که باید با ایده پردازی خوب
و مناسب و تحمل ریسک به آن دست یابد.
در این راستا و در یک تقسیم بندی کلی
می توان انواع کارآفرینی را بصورت زیر بیان
کرد:
 .1کارآفرینی آزاد و مستقل
(Free and independent
:) Entrepreneurship
این نوع کار آفرینی که ماهیت فردی
دارد؛ فرآیندی است که کارآفرین در طی
آن ،فعالیت کارآفرینانه ای را بطور آزاد و
مستقل به ثمر می رساند .در این خصوص
عامل کارآفرین (فرد کارآفرین) کسب و کار
جدیدی را مبتنی بر کارآفرینی ()Startup
را پایه گذاری می کنند .این قبیل شرکت
ها رشد سریعی دارند و در زمینه تکنولوژی
فعالیت دارند ویژگی آنها هزینه راه اندازی
کمتر ،ریسک زیاد و توان بالقوه باالیی برای
برگرداندن سرمایه دارند.
 .2کارآفرینی درون سازمانی
Intra
(enterprise
:) Entrepreneurship
فرآیندی است که کارآفرین برای به
ثمر رساندن فعالیت کارآفرینانه در سازمانی
که معموال سنتی و بورکراتیک است طی
می نماید (بهبهانی.)1385 ،
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد
اینست که عامل کارآفرین در درون ساختار
شکل گرفته ای قرار دارد .به عبارت دیگر
کارآفرینان سازمانی فعالیت های کارآفرینانه
را در درون سازمان های بزرگ هدایت می
کنند و راه ایجاد و تشکیل واحدهای فرعی
سازمانی و مستقل را برای ارائه محصوالت
وخدمات نوین مهیا می کنند و شرکت ها را
به سوی رشد و سود آوری سوق می دهند
برای این منظور باید با چالش های مختلفی
از جمله جبر سازمانی و عدم ریسک پذیری
در سازمان مقابله نمایند .زیرا در اینگونه از
سازمانها توزیع مشخصی از قدرت و نفوذ در
فرایندهای تثبیت شده و نهادینه شده است
از این رو این افراد مانع از تغییر قابلیت های
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سازمان می شوند .قابل ذکر است که این
نوع کار آفرینی نیز مانند کارآفرینی مستقل
ماهیت فردی دارد.
 -3کارآفرینی سازمانی
(:)Enterprise Intrapreneurship
این نوع کارآفرینی ماهیت گروهی دارد.
کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که در
آن محصوالت یا فرایندهای نوآوری شده
از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه
در یک سازمان از قبل تاسیس شده به
ظهور می رسند .به بیان دیگر فعالیتهای
کارآفرینانه فعالیت هایی است که از منابع
و حمایتهای سازمانی به منظور دستیابی
به نتایج نوآورانه برخوردار است .امروزه
سازمانهائی موفق هستند که بتوانند خود
را از وضعیت سنتی و غیرکارآفرینانه
تبدیل به یک سازمان نوآور و کارآفرینانه
نمایند .به عبارت دیگر ادامه حیات آنها
در ایجاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
و ارائه محصوالت جدید بوده بطوریکه
بتوانند خدمات خود را بطور موثری ارتقا
داده و واکنش مناسبی در مقابل تغییر و
پویایی از خود نشان دهند .در این سازمان
ها روحیه کل کارکنان سازمان روحیه
کارآفرینی است .براساس نظرات شومپیتر
( ،)schompeterکارآفرینی می تواند در
واحدهای مختلف شکل گیرد .یک سازمان
می تواند محیطی را ایجاد کند که اعضا
در شکل گیری وظیفه کارآفرینی کمک
کنند .به نظر روزابت موس (Razebet
 ،)Mousseسازمان کارآفرین همیشه
به منابع خود متکی است و به آنچه افراد
انجام می دهند ،متکی است و آنها خود
را با معیارهای گذشته اندازه گیری نمی
کنند ،بلکه با استاندارد های آینده مقایسه
می نمایند.
ابعاد جهت گیری کارآفرینی برای
سازمان ها:
سازمان هایی که می خواهند در
کارآفرینی فعال شوند باید به جهت گیری
کارآفرینی پایبند باشند .جهت گیری
کارآفرینی یک چارچوب ذهنی و دیدگاهی
در باره کارآفرینی ارایه می دهدکه در
فرآیندهای پایدار و فرهنگ آن منعکس
می شوند (محمدی الیاسی ،)1384،این ابعاد
عبارتند از:
 .1استقالل عمل و انجام فعالیت های
مستقل افراد یا تیم ها برای ایجاد یک
کسب و کار یا عملیاتی سازی یک چشم
انداز به صورت کامل
 .2نوآوری و تمایل به ارائه ایده های
نوو جدید
 .3پیشگامی برای شناسایی و بهره
برداری از فرصت های بازار

 .4رقابت تهاجمی و واکنش تهاجمی
برای پیشی گرفتن از رقبا
 .5خطرپذیری و ریسک پذیری.
قابل ذکر است که تا اوایل دهه 1970
کارآفرینی براقدامات یا ویژگیهای افراد
متمرکز بود (حق شناس و همکاران)1386،؛ اما
پس از آن قابلیت سازمانها در فعالیتهای
کارآفرینانه مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفت .این ابعاد بیانگر این است که
کارآفرینی سازمانی جنبه تیمی بخود
گرفته و با اتکاء به منابع سازمانی از الگوی
رفتاری خاصی برخوردار شده است .که در
نگرش و رفتار با کارآفرینی فردی و مستقل
متمایز می باشد .یکی از تفاوتهای مهم
در این است که اقدامات کارآفرینی مستقل
«ایجادی» است ،در حالی که کارآفرینی
سازمانی اغلب متوجه «بازیابی» است.
همچنین تفاوت دیگر میان کارآفرینی
فردی و سازمانی در رقیبان شرکت است.
در کارآفرینی فردی ،رقیب ،بازار است.
کاری که کارآفرین مستقل انجام میدهد،
برطرف کردن موانع موجود در بازار برای
بقا و رقابت است .اما در مورد کارآفرینی
سازمانی ،فرهنگ شرکت ،رقیب اولیه
است .تفاوت دیگر در این است که سازمان
میتواند در زمان بحران مالی از منابع مالی
شرکتهای مادر استفاده نماید ولی فرد
کارآفرین یا باید از ثروت شخصی خود
استفاده نماید یا از سایر منابع خارجی
استفاده نماید که این امر خود با مشکالت
فراوانی همراه است .فرایند کارآفرینی
سازمانی در مقایسه با فرایند کارآفرینی
فردی دارای نقاط اشتراک و افتراق زیادی
است .مث ً
ال هر دو بر نوآوری تأکید میکنند،
هدف هر دو ایجاد محصوالت یا خدمات با
ارزش افزوده است و خطر پذیری هر دو
زیاد است؛ ولی در کارآفرینی فردی بر روی
سرمایه و وقت کارآفرین ریسک میشود در
حالی که در کارآفرینی سازمانی با اقدام به
تولید محصوالت جدید ،بر روی سرمایه
شرکت ریسک میشود.
یک تفاوت عمده دیگر اینکه کارآفرینی
سازمانی بر سازمان و نه افراد و بر فرهنگ
ها و فرایند سازمانی متمرکز است .یعنی
یک سازمان کارآفرین سازمانی است که
مبادرت به فعالیتهای نوآورانه کرده تا بتواند
قابلیتهاو توانمندیهای متمایزی را بدست
آورد.
مفهوم سازمان های کارآفرین و تیم
های خودگردان:
سازمان کارآفرین سازمانی است که
بدون در نظر گرفتن منابع موجود و تحت
کنترل ،فرصت ها را پیگیری کند .به عبارت
دیگر سازمانهایی شرایط کارآفرینانه دارند
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که نوآور ،ریسک پذیر ،بی باک و مهاجم
باشند و در حمایت ازشرایط فوق برای
رهبری تکنولوژیکی و تحقیق و توسعه
اهمیت خاصی قائل شوند .آنچه یک سازمان
را کار آفرین می سازد ،تعهد قوی نسبت
به نوآوری محصول ،نوآوری تکنولوژیکی،
ریسک پذیری و پیشتاز بودن است .مرحله
دیگر که قابل بحث است اداره سرمایه
گذاری ایجاد شده است .در چارچوب
مدیریت سنتی سرپرست بعنوان یک فرد
عهده دار مدیریت سرمایه گذاری و تولید
است اما در روش مدرن و کارآمد برای به
ثمر رساندن یک نوآوری و مجموعه سرمایه
گذاری شده تنها اراده یک جمع پویا می
تواند کارگشا باشد و امکان نفوذ در بازار و
رقابت را داشته باشد که این مهم می تواند
توسط یک تیم منسجم از افرادی باشد که
هریک می توانند در جای دیگری ایفای
نقش نمایند .سازمانهای کارآفرین بایستی
از این ویژگی و مهارت برخوردار باشند و
از تیمهای خودگردان که حاصل آمیزهای از
علوم رفتاری و عمل مدیریت است استفاده
نمایند .ایجاد تیمهای خودگردان در روش
مدیریت مشارکتی از جایگاه مناسبی
برخوردار است و بنظر میرسد که الزمه
سازمان های نوآور می باشد.

منابع:
 .1بهبهانی ،پ ( ،)1385سازمان کارآفرین ایرانی حوزه
 ITدر تهران (بررسی وضع موجود و شناسایی محدودیت
ها و موانع) .تهران :انتشارات فرزین
 .2حسینی ،خ و عزیزی ،ش ( ،)1391مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک؛ نشر:تهران:صفار:اشراقی
 .3حق شناس ا ،جمشیدیان م و همکاران (،)1386
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال دوم ،شماره 8
 .4محمدی الیاسی ،ق( ،)1384تاملی بر پیوند نظری
نظریه های بنگاه کارآفرین و سازمان یادگیرنده .دانش
مدیریت70 ،
& Stevenson, H.H., Roberts, M.J.,
New business .)1985( .Grousbeck, H.I
ventures and the entrepreneur, Homewood:
.Irwin
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نگاهی کوتاه بر «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران»

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد مرتضی ممیز « پدر گرافیک ایران »

عضو انجمن بین المللی مجامع طراحی گرافیک ایکودی

)Iranian Graphic Desiners Society (IGDS
شکل گیری انجمن:

انجمن صنفی طراحان گرافیک:
انجمن صنفی طراحان گرافیک
ایران (به انگلیسیIranian Graphic :
 Designers Societyبه اختصار
 ،)IGDSاولین انجمن رسمی و قانونی
و مستقل طراحان گرافیک ایران است
که در سال  ۱۳۷۶در وزارت کار و امور
اجتماعی به ثبت رسید؛ و از سال ۱۳۸۱
عضو انجمن بینالمللی طراحی (به
1
اختصار )ico-Dاست.
هیئت مدیره انجمن صنفی ،دارای 5
عضو اصلی و  2عضو علی البدل به همراه
یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس
علی البدل برای نظارت بر فعالیت هیئت
مدیره ،دارد که هر سه سال یکبار توسط
مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 .1انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در یک نگاه .تهران:
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ۴ .۱۳۸۵ ،و .۱۰

در سال  1355و همزمان با دوره نخست اوج شکوفایی طراحی گرافیک ایران ،جمعی از بزرگان
گرافیک ،برای حمایت و نظارت ،ارتقاء و تعالی این هنر تالش کردند تا سندیکای گرافیست های
ایران را تاسیس کنند ولی با وجود انتشار برخی از آثار هنرمندان آن دوران در نشریات تخصصی
جهان ،تالش ها بی نتیجه ماند .پس از آن ،در سال  1364اولین گام صنفی با انتشار تعرفه بهای
کارهای مختلف گرافیک برداشته شد .و در سال  1366هنرمندان گرافیست توانستند اولین نمایشگاه
دوساالنه طراحان گرافیک ایران را در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار نمایند که بعد از نمایشگاه
« 50سال گرافیک ایران» در سال  ،1355این نمایشگاه بزرگترین گردهمایی طراحان گرافیک بود.
در نهایت در مهر ماه  1376انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به ثبت رسید .در تمامی این سال
ها انجمن فعالیت های گسترده ای در زمینه فرهنگی ،صنفی و آموزشی در سطوح ملی و بین المللی
انجام داده است و اکنون رسیدن به « اتحادیه سراسری طراحان گرافیک ایران » را بعنوان یک تشکل
قانونی سازمان یافته تر در دستور کار خود دارد .در جریان این تالش ها حضور مستمر و بی وقفه زنده
یاد مرتضی ممیز ،در تمام مراحل سازماندهی ،برنامه ریزی و مدیریت انجمن ،بسیار تعیین کننده بود.
انجمن صنفی معتقد است خالقیت طراحی گرافیک ،در شرایط آسوده و تحت حمایت های
اجتماعی مناسب برای طراحان است که شکل می گیرد و نقش کلیدی در شکل گیری و ایجاد محیط
هنری مناسب برای جامعه هنری خواهد داشت که این خود دارای باالترین ارزش فرهنگی است.

مهمترین فعالیتها طبق اساسنامه انجمن:

 دفاع از حقوق صنفی اعضاء ایجاد بانك اطالعاتی تخصصی ایجاد واحدهای تحقیقاتی و آموزشی در حوزه حرفه طراحی گرافیك عضویت و ایجاد ارتباط با سازمانهای مرتبط با طراحی گرافیك در سطح ملی و جهانی درچهارچوب قوانین كشور
 باالبردن آگاهی جامعه در زمینه اهمیت و نیاز كشور به حرفه طراحی گرافیك رفع مشكالت حقوقی و صنفی اعضاء از طریق برقرار ساختن ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتیذیربط
 ارزیابی كیفی كارهای گرافیك ازحیث طراحی و تشویق برای تولید آثار برتر تدوین آئین نامهها و كتابچههای راهنما برای تداوم و گسترش كارحرفهای ایجاد تسهیالت برای ارائه خدمات و توانمندیهای تخصصی اعضاء در داخل و خارج از كشور حمایت از گرافیك حرفهای ایران در كسب اعتبار جهانی برگزاری جشنواره ،نمایشگاه ،مسابقه و همایشها انتشار و توزیع كتاب و نشریات تخصصی تبادل اطالعات حرفهای با موسسات و سازمانهای داخلی ذیربط داخلی و خارجی تدوین نظامنامه (منشورحرفهای) در جهت ایجاد روابط و شرایط مناسب میان طراحان وسفارشدهندگان و اعضای حرفه
منبع :وبسایت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایرانwww.graphiciran.com

عکس یادگاری اعضاء انجمن 1378 -
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مرتضی ممیز ()1315-1384

مرتضی ممیز متولد  4شهریور  1315در تهران،
از کودکی به نقاشی و طراحی عالقمند بود .در سال
 1335در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران ،مشغول به تحصیل شد .در سال
 1344و پس از فارغ التحصیلی راهی فرانسه می
شود و در مدرسه هنرهای تزئینی فرانسه (گواهی
طراحی غرفه) را اخذ می نماید.
در سال  1348پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک
را به دانشکده هنرهای زیبا ارائه می نماید.
تالشی بزرگ که نتیجه ای دلنشین برای خود او
و هنرمندان این رشته در پی داشت .رشته گرافیک
با کوشش و پیگیری های بی نظیر ممیز و متقاعد
ساختن مدیران آن زمان به رشته های دانشگاهی
هنر افزوده شد .ایشان به دلیل آغازگری گرافیک
مدرن ،احساس مسئولیت بیشتری نسبت به این
هنر داشت و آن را جدی می گرفت .گرافیک
ایران آن زمان ،در حال شکل گیری و
تبلیغاتی در
ِ
گسترش بود و می توان از کامران کاتوزیان بعنوان
نابغه گرافیک تبلیغاتی آن دوران نام برد.
ممیز ،مدیر هنری مجالت (ایران آباد ،کتاب
هفته ،کیهان هفته ،فرهنگ ،کاوش و نگین) بود و
چاپ آثار او در کتاب هفته باعث شد تا به عنوان
گرافیستی مولف و کم نظیر شناخته شود و پس از
آن ،همکاری او با نشریات فرهنگ و نگین ،سبب
ساز حضور گرافیست های جوان همچون فرشید
مثقالی در این عرصه شد .در سال  1365پیشنهاد
اولین بی ینال 1طراحان گرافیک را به علی اصغر
محتاج 2مطرح کرده و با حمایت او ،اولین دوساالنه
گرافیک در ایران برگزار شد.
جوايز و افتخارات بسياري را از آن خود كرد كه
نشان درجه يك فرهنگ و هنر جمهوري اسالمي
ايران (به عنوان استاد برجسته فرهنگستان هنر) در
آذر ماه  1383و انتخاب از سوي سومين همايش
چهرههاي ماندگار در سال  1382از جمله آن
هاست.
ممیز را آغازگر نهضتی بزرگ در گرافیک
مدرن ایران می دانند .او در هر سه شاخه گرافیک
(تصویرگری ،طراحی گرافیک ،مدیر هنری) بسیار
موفق عمل نموده است .تعلق عمیق ممیز به
گرافیک تحسین برانگیز بود.
به گفته استاد احصایی ،یکی از دالیل نامیدن
 .1دو ساالنه
 .2طراح ،گرافیست ،نویسنده ،شاعر و نقاش ایرانی است.
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مرتضی ممیز با لقب (پدر گرافیک ایران) فعالیت های
بسیار او در تبیین راهکار برای توصیف این رشته از
دیدگاه فرهنگی مدیران دولتی بود.
پیش تر گرافیک در نقاشی آبرنگی روی جلد
مجالت و نقاشی های هاشوری داخل صفحات هنری
خالصه می شد ،اما آغازگری و تعلق خاطر او به هنر
گرافیک سبب شد تا این هنر به شکل واقعی خود در
ایران شناخته شده و جایگاهش را بیابد.
استاد بیش از دیگران در بخش گرافیک فرهنگی
فعالیت داشت و بدین سبب سفارش دهندگان او از
روشنفکران اهل قلم و سینما بودند .ممیز به
میان
ِ
حیطه سختی از گرافیک گام نهاد که در آن سفارش
دهندگان ،بسیار سخت گیر بوده و البته مخاطب
بسیاری هم نداشت .او بسیار ساده و بدور از پیچیدگی
با صراحت و راحتی ذهن ،اقدام به خلق آثار گرافیک
خود می نمود .در دوره ای که به مدیریت گروه ارتباط
تصویری و عکاسی دانشگاه تهران منصوب گشته بود
طراحان جوانی همچون بیژن صیفوری ،رضا عابدینی،
ساعد مشکی ،مجید عباسی ،فرزاد ادیبی و علی رضا
مصطفی زاده را به همکاری دعوت کرد و خود به
ریاست شورای سردبیری مجله نشان انتخاب شد.
همچنین به پیشنهاد او قباد شیوا ،ابراهیم حقیقی،
رضا عابدینی و ساعد مشکی به عضویت  AGI3در
آمدند.
استاد مرتضی ممیز در شنبه  4آذرماه 1384
در سن  69سالگي بدرود حيات گفت و به ديار باقي
شتافت.
فعالیت های هنری و تحقیقاتی:
 .1فارغ التحصیل رشته ی نقاشی دانشکده
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ۱۳۴۴
 .2گواهینامه ی طراحی غرفه و ویترین و معماری
داخلی مدرسه ی عالی هنرهای تزئینی ،پاریس ۱۹۶۸
 .3طراحی گرافیک از ۱۳۳۶
 .4طراحی صحنه و لباس برای تئاتر و سینما
 .5طراحی نور برای تئاتر
 .6تألیف نه کتاب و بیش از پنجاه مقاله درباره
طراحی و گرافیک
 .7معرفی در مجالت ،کتب ،نمایشگاه ها و
جشنواره های خارجی در آلمان ،اسپانیا ،انگلستان،
ایرلند ،بلژیک ،چین ،چک ،روسیه ،ژاپن ،سوئیس،
فرانسه ،فنالند ،کره جنوبی ،لبنان ،لهستان ،یوگسالوی
 .8بانی رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا،
دانشگاه تهران از ۱۳۴۷
 .9رئیس انتخابی کمیته هنرهای تجسمی
کمیسیون ملی یونسکو تهران ۶۱ ،تا ۱۳۵۲
 .10مشاور هنری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشگاه تهران ۵۷ ،تا ۱۳۵۴
 .11بانی و دبیر اجرایی بی ینال گرافیک آسیا
(یونسکو)  ۵۸تا ۱۳۵۶
 .12عضو International Advertising
 Associationنیویورک آمریکا ،از  ۵۷تا ۱۳۵۴
 .13عضو Allience Graphiques
( Internationalانجمن بین المللی طراحان
گرافیک) از ۱۳۵۶
 .14عضو هیأت داوران نمایشگاه های گرافیک
و فیلم های طراحی متحرک در ایران و کشورهای
اروپائی
 .15بانی بی ینال هنر گرافیک ایران ۱۳۶۶
 .16رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران از ۱۳۷۶

 .17عضو شورای عالی خانه ی هنرمندان ایران
 .18عضو فرهنگستان هنر ایران
برگهايي از افتخارات:
 تصاوير برگزيده كتابهاي كودكان ،كتاب قصه قصه()1342
 رتبه اول تصويرسازي ،دانشگاه هنرهاي زيبا ()1345 مدال از نمايشگاه »1966، Paris Sud, Juvisy / Vll Salon Internationalديپلم بيينال پوستر
ورشو ()1972
 ديپلم براي فيلم يك نقطه سبز فستيوال مسكو()1973
جايزه «طراح شاعر» « »Dessinateur Poeteاز
International dAffiche de Film Cannes
Exposition
 فيلم برگزيده «آنكه خيال بافت و آنكه عمل كرد»جشنواره سينماي بيروت ()1354
 بهترين پوستر در جشنوارههاي فيلم فجر (-1369)1365
 انتخاب بهترين طراحيهاي نشانههاي دهه 80در نمايشگاه «the International Logo of
»Trademark
 اثر برگزيده براي كلكسيون Center Interantioal Trademarkبروكسل-بلژيك ()1991
 جايزه ممتاز نمايشگاه طراحي امروز ايران (چشمانداز )79موزه هنرهاي معاصر تهران)1379-80( ،
 جايزه ويژه ايكوگرادا براي يك عمر تالش حرفهاي()1382
منابع:
 .1وبسایت مرتضی ممیز www.momayez.ir
 .2وبسایت طرحی برای استاد momayez.honar.ac.ir
 .3همشهری آنالین ،زندگینامه :مرتضی ممیز3 ،بهمن،1389
www.hamshahrionline.ir
 .4استاد مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران،
http://boomshop.ir.domains.blog.ir
 .5مرتضی ممیزhonargardi.com ،
 .6میرفتاح ،علی ،فرزانه ،سام ،مصاحبه ای مفصل و پر نکته درباره مرتضی
ممیز  /از قرار گیری ممیز در جریان روشنفکری تا جایگاهشhttp:// ،
www.donyaetablighat.ir

برخی از آثار برجسته استاد ممیز

سازمان چای کشور 1337 /

موزه رضا عباسی 1355 /

انجمن حسابداران خبره ایران 1353 /

سازمان ملی استاندارد ایران 1364 /

شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو 1366 /

شهرداری تهران 1368 /

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران 1374 /

 .3انجمن بیناملللی طراحان گرافیک
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آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن

کمی به دور و بر خود نگاه
کنید ،روی دیوار اتاق ،روزنامه
و مجله ای که روی میز است.
کتاب های درون قفسه ،صفحه
رایانه گوشه اتاق و  ...اینها
بخش کوچکی از کاربردهای
عکاسی است .بخش زیادی از
کاربردهای عکاسی را به طور
مستقیم نمی بینیم،به عنوان
نمونه ،برای تهیه پارچه روی
مبل و لباسهایتان به گونهای
عکاسی به کار گرفته می شود،
کمی فکر کنید و ببینید که
چه مقدار ازچیزهایی را که
فراگرفته اید از طریق عکس ها
آموخته اید.

14

شاخه های گوناگون عکاسی
در عکاسی ،با توجه به کاربردهای گوناگون
آن ،شاخه های بسیاری ایجاد شده است که به
برخی از آن ها اشاره می شود.
١ـ عکاسی چهره  :عکاسی چهره یکی از
شاخه های مهم عکاسی است ،ازعکس های
ساده شناسنامه تا عکس هایی که در مراسم
گوناگون گرفته می شود تا عکس هایی که از
افراد معروف می بینید جز این دسته از عکاسی
به شمار می روند.
رویکردهای گوناگونی در عکاسی از چهره
وجود دارد .عکس های ساده تجاری ،عکس های
چهره مد ،تبلیغات ؛ نمونه هـای هنری عکـاسی
چهره کـه درآن ها هنرمندان عکـاسی ،بیشتر
بـه دنبال به تصویر کشیدن شخصیت اشخاص
هستند .عکاسی از چهره ممکن است در
استودیو یا محل زندگی و کـار ،از افـراد یاحتی
در خیابان انجام شود.
2ـ عکـاسی مستند  :عکـاسی مستند نیز
یـکـی از شاخـه هـای مطرح عکـاسی است
کــه زیر مجموعه های فراوانی دارد .عکاسی
مستند اجتماعی ،عکاسی مستند از طبیعت،
عکاسی از حیات وحش ،عکاسی خبری ــ
مطبوعاتی و مستند نگاری های علمی از جمله
زیر شاخه های این شاخه از عکاسی هستند.
در عکاسی مستند اجتماعی عکاسان تالش
می کنند با نگاه تیزبین خود جوامع مختلف را
بررسی و نقاط ضعف و قوت آن ها را به تصویر
بکشند .برای موفقیت بیشتر در این گونه از
عکاسی الزام است با علوم اجتماعی و جامعه
شناسی نیز آشنایی داشته باشیم.
عکاسی از طبیعت و حیات وحش نیز بسیار
جذاب و البته بسیار دشوار است.عکاسانی که در
این زمینه فعالیت می کنند باید بسیار صبور و
پرحوصله بوده و تحمل شرایط بسیار سخت آب
و هوایی را داشته باشند .افزون براین باید از
آگاهی های بسیار عمیقی در مورد حیات وحش
و طبیعت برخوردار باشند.
عکاسی خبری و مطبوعاتی هم یکی از
زیرمجموعه های عکاسی مستند است که آن
ها نیزتقسیم بندی هایی دارند .مانند عکاسی
ورزشی.خبرنگاران عکاس در عرصه های
گوناگون اجتماع حاضر شده و جانشین چشم
های ما می شوند تا رویدادها را ثبت کرده و
در برابر دید و داوری ما قرار دهند،یک عکاس
خبرنگار مسئولیت اخالقی مهمی به عهده دارد
و باید رویدادها را صادقانه ،با امانتداری و بدون
هرگونه دخل و تصرف انتقال دهد.
مستندهای علمی ،صنعتی و عمرانی نیز
شاخه ای از این گونه عکاسی به شمار می آیند.
برای نمونه در هنگام ساختن یک سد یا پل
مراحل گوناگون پیشرفت کار ،از آغاز تا پایان و

در چند سال عکاسی شده و سپس استفاده های
گوناگونی ازآن خواهد شد.
 3ـ عکاسی مد و تبلیغات ُ :مد و تبلیغات
یکی از زمینه های مهم عکاسی است ،تبلیغات
نقش بسیار مهمی در معرفی کاال و خدمات
دارد و یکی از ارکان اصلی هر کار تبلیغاتی،
بدون شکیک عکس خوب است .عکاسی مد و
تبلیغات نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها
دارد.
زمینه کار عکاسان تبلیغاتی بسیار گسترده
است .این عکاسان معمواال از دانش فنی باالیی
برخوردار بوده و ابزارهای پیچیدهای را به کار
می گیرند.کار یک عکاسی تبلیغاتی موفق،
ترکیب سنجیده ای از روانشناسی ،جامعه
شناسی ،هنر و فن است.
4ـ عکاسی سینما و تئاتر  :تهیه کنندگان
و کارگردانان سینما و تئاتر ،برای کاربردهای
گوناگون نیازمند عکس های پشت صحنه و
هنگام اجرای نمایش هستند،گروهی از عکاسان
در این زمینه ها فعالیت می کنند.
عکاسان سینما افزون بر ثبت رویدادهای
پشت صحنه فیلم و گریم هنرپیشه ها،صحنه
های ناب یک فیلم را نیز به تصویر می کشند.
عکاسان تئاتر نیز افزون بر این کارها تالش
می کنند تا نقطه های اوج داستان و نمایش را
ثبت کنند.
5ـ عکاسی نجومی  :عکاسی نجومی ،یکی از
شاخه های تخصصی عکاسی است و موضوع آن،
آسمان ،ستاره ها و کهکشان ها است.این گونه
عکاسی دارای پیچیدگی های فنی خاصی است
و به ابزار دقیق و گران قیمت نیاز دارد.
عکاسانی که می خواهند در این زمینه
فعالیت کنند باید آگاهی های زیادی در مورد
نجوم داشته باشند.عکس های تولید شده
در این شاخه از عکاسی افزون بر کاربردهای
علمی،ممکن است کاربردهای تزیینی هم داشته
باشند.
به جز این شاخه های متنوع دیگری در
عکاسی وجود داردکه از آن جمله می توان
به عکاسی علمی ،عکاسی پزشکی ،عکاسی
آزمایشگاهی و  ...اشاره کرد.
6ـ عکاسی به عنوان هنر  :عکاسی می تواند
به جز زمینه هایی که اشاره شد ،به عنوان یک
وسیله بیان هنری به کار گرفته شود .هنرمندان
عکاس ،شهرها ،طبیعت ،چهره افراد ،مکان ها و
حتی خودشان را دستمایه کار قرار می دهند
واندیشه و دریافت های خود را از زمانه و محیط
در قالب عکس ارائه می کنند .شاید بتوان گفت
عکاسی هنری متنوع ترین شکل عکاسی است،
که همگام با دیگر رشته های هنری رشد کرده
و به طور مستمر در حال دگرگونی است.
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تاریخچه عکاسی در جهان و ایران
عکاسی یکی از مواهبی است که نور به ما
هدیه داده است ،نور ماده خام عکاسی است.
عکاسی پی آمد پدیده ای است که بیش از دو
هزار سال پیش دیده شد و ذهن متفکران را به
خود مشغول کرد« ،اتاقک تاریک»
متفکران قدیم یونان دریافته بودند که
اگر در یک اتاق تاریک روزنه ای برروی یکی
از دیوارها ایجاد کنند ،تصویر دنیای بیرون بر
روی دیوار مقابل روزنه نقش می بندد.در طول
تاریخ عده زیادی روی این پدیده کار کردند ،در
دوران شکوفایی علوم در ممالک اسالمی ستاره
شناسی به نام ابن هیثم نیز تحقیقات فراوانی
برروی این پدیده انجام داد.
در قرن شانزدهم با نصب عدسی در مقابل
این روزنه ،تصاویر دقیق تری به دست آمد.
بعدها ساختن جعبه های مجهز به عدسی رواج
یافت و به صورت یکی از ابزارهای نقاشی درآمد
و هرجا که به پرسپکتیو دقیق نیاز بود از آن
استفاده می شد.
اوایل قرن نوزدهم پس از انقالب صنعتی،
شماری از دانشمندان و صنعت گران  ،اغلب
بدون این که از کار یکدیگر خبر داشته باشند،
به دنبال ثبت تصاویربه وسیله اتاقک تاریک
بودند « .ژوزفنیسفورنیئپس » یکی از این افراد
بود ،او توانست اولین عکس تاریخ عکاسی را
ثبت کند .نیئپس با حساس کردن یک صفحه
و قرار دادن آن درون اتاقک تاریک توانست
منظره مقابل اتاقش را عکاسی کند .حساسیت
این صفحه آن قدر کم بود که تهیه این عکس
نیازمند ١ساعت نوردهی بود .او نام این روش را
«هلیوگرافی » یا نقاشی با نور نامید.
شخص دیگر به نام « لوئیداگر » که طراح
و سازنده صفحه های نمایش بود ،نیز موفق شد
با روشی پیچیده تر تصاویر بسیار زیبا و دقیق
تهیه کند .تصاویر داگرئوتیپ روی صفحات نقره
ای صیقل خورده که با بخار یُد حساس نموده
بود ثبت می شدند و به خاطر همین مثل این
که روی آینه عکاسی شده باشند به نظر می
رسیدند.
در همین سال ها «ویلیام فاکس تالبوت »
دانشمند ثروتمند انگلیسی نیز به دنبال یافتن

روشی برای ثبت تصویر بود.او با حساس کردن
یک کاغذ وقرار دادن آن درون اتاقک تاریک
عکـاسی کرد و پس از طی مراحل شیمیایی
خاص موفق شد تصویری منفی از موضوع تهیه
کند .منظور از تصویر منفی عکسی بود که
قسمت های سیاه موضوع در آن سفید و بخش
های سفید آن سیاه دیده می شدند ،تالبوت یک
بار دیگراز این تصاویر منفی عکس می گرفت و
این بار عکس نهایی مشابه موضوع دیده می شد.
روش تالبوت بعدها پایه و اساس عکاسی شد.
قرن بیستم دوران شکوفایی عکاسی در
زمینه های فنی و هنری بود ،ظهورهنرمندان
عکاس با بینش ها و نظریه های گوناگون در
زمینه عکس باعث شد تا اندک اندک عکاسی
راه خود را پیداکرده و صاحب قانون مندی ها و
تعاریف زیبایی شناسی مستقل شود.
اکنون نزدیک به دو دهه است که عکاسی
دیجیتال انقالبی در عرصه تصویر به پاکرده و
موافقان و مخالفان خود را دارد .به گمان بعضی،
ساده شدن روند تهیه عکس ،باعث تولید انبوهی
از عکس های بی ارزش شده است.
اما عکاسی در ایران نیز سابقه ای بسیار
طوالنی دارد .عکاسی به فاصله کمتر از سه سال
پس از اختراع آن در اروپا وارد دربار
محمدشاه قاجار شد .ناصرالدین شاه و
برخی از شاهزادگان قاجار عکاسی می کردند.
ورود شماری از عکاسان اروپایی به ایران و
آموزش برخی عکاسان ایرانی سبب پیشرفت
عکاسی ایران شد .بعضی از شاهزادگان قاجار هم
برای آموزش عکاسی به اروپا رفتند .این عوامل
موجب شد که تعداد زیادی عکس از آن دوران
به یادگار بماندکه شماری از آن ها بسیار باارزش
اند .امروزه ده ها هزار قطعه از این عکس ها در
موزه کاخ گلستان و بایگانی های دیگر مربوط
به دوران قاجارنگهداری می شود .این تصاویر،
اسناد باارزشی هستند که گوشه هایی از زندگی
مردم کشورمان را در آن دوران به نمایش می
گذارند .نوع پوشش ،ساختمان ها،آیین های
ملی و مذهبی و رویدادهای اجتماعی از جمله
موضوعات این عکس ها هستند که می توان آن
مصور نامید.
را تاریخ ّ
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ساختمان دوربین های عکاسی
طبقه بندی دوربین های عکاسی:امروزه
دوربین های عکاسی از چنان تنوعی برخوردارند
که حتی هیچ یک از افراد حرفه ای نمی توانند
ادعا کنند که همه آن ها را دیده و یا دانش
استفاده از آن را دارند ،دلیل آن هم شاید این
باشد که عکاسی جزء جدایی ناپذیر زندگی
ماست و در کلیه زمینه های آن ایفای نقش
میکند .بشر با دوربین های گوناگون از دورترین
نقاط کهکشان تا اعماق اقیانوس ها عکس
تهیه کرده است .این تنوع کاربردهای عکس،
نیازمند تنوع ساختمان دوربین ها نیز هست،
اما با وجود این تفاوت ها همهاین دوربین ها
در قسمت های اصلی مشترک هستند .بعضی
از این قسمت ها را به راحتی می توان دید ولی
بعضی از آن ها درداخل دوربین قرار دارند.
دوربین های عکاسی را می توان بر اساس
مشخصه های مختلفی از جمله عملکرد ،قطع
فیلم مورد استفاده،سطح حساس به نور،اندازه
دوربین و غیره به سه دسته قطع بزرگ ،قطع
متوسط ،و قطع کـوچک تقسیم بندی کـرد.
 دوربین هـای قطع بـزرگ بـرای عکسهــای تبلیغاتی،معماری،چهره نگاری ،مناظر
طبیعی و غیره به کار می روند.
 دوربین های قطع متوسط نیز معموالهمان کاربردها را دارند اما استفاده از آن ها به
نسبت ساده تر است.
 دوربین های قطع کوچک تقریبا برایاغلب شاخه های عکاسی (درشکل غیرحرفه ای
آن) به کار می روند اما برای عکاسی خبری،
مستند ،امور شخصی وخانوادگی و غیره مناسب
تر هستند.

منابع:
 .1وارنجانسون ،کلیمچر( ،)1362راهنمای فیلم سازی،
ترجمه بهرام ری پور ،فاریاب
 .2ویلسون ،دیوید ( ،)1388عکاسی حرفه ای ،ترجمه
مهرداد دعوت خواه ،سمت
 .3گل گالب ،داریوش ( ،)1360بررسی فنی عکاسی،
ماز گرافیک
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فناوری و فرهنگ ( قسمت اول )

تاریخچه فنّاوری

دو انقالب تکنولوژیکی عظیم در تاریخ
بشر روی داده است :انقالب نوسنگی و انقالب
صنعتی .هر یک از این دو انقالب ،اثرات شگرفی
را از خود به جای گذاشته و حال و هوای جهان
و انسان ساکن در آن را بسی متحول نموده
است .تاریخچه ی فناوری از عصر دیرینه
سنگی یا حدود  2میلیون سال قبل آغاز گردید
یعنی همان اولین انقالب بزرگ تکنولوژیکی
که بین  9000تا  5500سال قبل از میالد
مسیح روی داد .این انقالب نه یک کشف آنی
و منحصر به فرد بلکه مجموعه ای از کشفهای
متعدد بود .در طول این دوران ،نیاکان ما به
جمع آوری غذا و صید و شکار میپرداختند
و به ندرت در جایی می ماندند .انسانها شروع
کردند به استفاده از آتش برای پختن و گرم
کردن .به تدریج کاشت و برداشت چند گونه ی
گیاهی و رونق یافتن کشاورزی قابلیت بارآوری
زمین را دست کم در بعضی قسمتهای کره
زمین افزایش داد .بدین طریق ذخیره سازی
غذا ممکن شد و انسان ها توانستند در یک
نقطه ساکن شوند و این به نوعی خود باعث
ساخته شدن خانه ها گردید .بدین ترتیب بود
که پناهگاه های موقتی ،نخستین انسان هایی
که سرگردان بودند و از راه جمع آوری غذا
خود را سیر میکردند به خانه های جدید تبدیل
شد .اهلی کردن حیواناتی همچون گوسفند ،بز،
خوک ،ماکیان ،گله های گاو و اسب نیز اثرات
عمیق و بنیادی در سازمان اجتماعی انسان
داشت .با به کارگیری نیروی کا ِر حیوانات
دیگر و استفاده از نیروی بازوی خود ،انسانها
توانستند با شیوه های جدید زمین را شخم
بزنند .ذخیره سازی موادی چون گوشت و شیر
و همچنین سایر فرآورده های حیوانی مثل
چرم موجبات ارتباط و داد و ستد بین مراکز
جدیدی را که انسانها در آن جاها سکونت یافته
بودند فراهم آورد .بنابراین همزمان با کشاورزی
اولین شهرها پدید آمدند .و به تبع آن صنایع
خاص و مصنوعاتی که با مواد غذایی که اینک
دیگر انبار میگردید به صورت پایاپای مبادله
می شدند ( .محمد شهرتی فر)1387 ،

ماهیت فناوری
به نظر میرسد سادهترین تعریفی که میتوان از فناوری ارائه کرد ،همان تعریفی
باشد که بیشتر به کارکرد و ماهیت آن ارتباط داد.
شاید بتوان فناوری را هر نوع ابزار ،دانش یا وسیلهای پنداشت که درجهت استفاده
از نیروهای طبیعت به کار میآید .آنجا که طبیعت فرم و صورتی متفاوت از اصل خود
مییابد را در این تعریف میتوان همان نقطهای دانست که فناوری پا به عرصه میگذارد.
در واقع فناوری اساسا به یک حضور و فعالیت یک نیروی انسانی و استفاده از دانش
و اطالعات موجود در جهت بهرهوری از امکانات طبیعی وابسته است .با همین تعریف
ساده از فناوری میتوان دریافت که فاقد ویژگی خنثی است ،زیرا خنثی بودن فناوری
بالطبع نمیتواند در راستای تسخیر طبیعت به کار بسته شود.
فناوری با توجه به موقعیتهایی که مورد استفاده قرار میگیرد یا بنا بر مقتضیات
زمانی و مکانی ،امکانات و ظرفیتهایی که در اختیار مصرفکنندگان خود قرار میدهد،
میتواند در جهتی مثبت ،منفی یا حتی خنثی حرکت کند .البته این خنثی بودن یک
واقعیت مطلق و محض و قابل تعمیم به تمام فضاهایی نیست که فناوری در آن به کار
بسته میشود ،بلکه خنثی بودن را میتوان استفاده از فناوری در موقعیتی توصیف کرد
که کاربست آن تغییر چندانی در روند تسهیل یا تخریب یک حوزه ندارد.
به نظر میرسد میان دو حوزه مفهومی دانش و فناوری بیش از آنکه رابطه تقدم
و تاخر بتوان برقرار کرد ،نوعی رابطه همبستگی حاکم باشد؛ چراکه تفکیک میان این
دو امری دشوار مینماید .اما آنچه بدیهی به نظر میرسد وجود نیاز یا مجموعهای
از نیازهاست که ایده اصلی شکلگیری یا خلق پدیدهای نو برای بهرهوری را موجب
میشود .بنابراین تا ضرورتی برای آفرینش یا کشف ابزار یا دانش احساس نشود ،تالش
برای کسب یا ایجاد آن را شاهد نخواهیم بود .فناوری را میتوان صورتی بسط یافته از
دانش دانست .به نظر میرسد گاهی مرزبندی میان فناوری و دانش تا حد زیادی خلط
میشود و نمیتوان میان این دو حوزه تفاوتی اساسی قائل شد .گاهی حتی میتوان از
این حد فراتر رفت و خود علم و دانش را صورتی از فناوری در نظر گرفت.
میتوان گفت فناوری بهعنوان پدیدهای که محصول فضای مدرنیسم و الهام گرفته
از انقالبهای صنعتی و علمی است که دارای کارکردهای غالب و وجوه مثبت زیاد
است .تعریفی که از فناوری ارائه میشود تاثیر زیادی بر عمومیت این مساله دارد؛
چراکه بسیاری از ابزاری را که پیش از شکلگیری مدرنیته برای بهرهگیری از امکانات و
ظرفیتهای طبیعی مورد استفاده قرار میگرفت ،میتوان نوعی فناوری در حال تکامل
درنظر گرفت .برای مثال میتوان سخنوری همراه با اجرای فنونی آگاهانه برای اقناع
شنونده را بستری در جهت ایجاد و بسط هنر نمایش در نظر گرفت .گرچه این شق از
هنر بعدها به واسطه طرح مباحثی جدیتر تا حد زیادی از حوزه صنعت و فناوری فاصله
گرفت .تا این که امروز میتوان از دو حوزه نسبتا مجزا با عنوان صنعت و هنر یاد کرد
که حوزه نخست تاکید و تمرکز بیشتری بر کاربست فناوری دارد.
از سویی دیگر فناوری همانطور که میتواند نقش موثری در ارتقای سطح زندگی
و ایجاد رفاه در بخشهای مختلف آن داشته باشد ،به همان اندازه میتواند به ایجاد
اختالل در حوزههای مختلف باشد .در اینجا فناوری (ابزار یا دانش تسهیلکننده زندگی)
ماهیتی ضد فناوریک مییابد (.مهدی محمدی ،مهدی الیاسی)1395 ،
تکامل انسان براساس عصر فناوری
ﻋﺼﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ

ﻋﺼﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻋﺼﺮ ﻓﻀﺎ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺴﺘﻪ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ

ﺍﻱ

ﻋﺼﺮ ﺑﺨﺎﺭ
ﻋﺼﺮ ﺁﻫﻦ
ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻧﺰ
ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ
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عصر سنگ The Stone Age
عصر سنگ یا عصر حجر دورهای است که در آن فناوری در
راستای َفرگشت ( تکامل) انسانی گسترده شده و زندگی انسانی
از شرق افریقا به سراسر جهان پراکنده شد .این دوره با پیشرفت
کشاورزی،رام کردن دامها ،و گداختن سنگ مس و فلزکاری بهپایان
رسید .از آنجا که نوشتن را آغا ِز تاریخ میدانند ،عصر سنگ در دوره
ی پیش از تاریخ جای میگیرد .اصطالح عصر سنگ را نخستین بار
رومیان و چینیان باستان بهکار بردهاند .عصر سنگ یا عصر حجر،
مرحلهی فرهنگی ماقبل تاریخی یا سطح توسعهی انسانی است که
مشخصهی آن آفرینش و کاربرد ابزارهای سنگی است .به عبارت
دیگر ،آغازینترین دورهی فنآوری در فرهنگ انسانی ،زمانی که
فلزات ناشناخته بودند و ابزارها را از سنگ ،چوب ،استخوان یا شاخ
گوزن میساختند .عصر سنگ معموالً به سه دورهی جداگانه تقسیم
میشود :پالئولیتیک 1یا دیرینهسنگی ،مِزولیتیک 2یا میانسنگی و
ن ِئولیتیک 3یا نوسنگی می باشد که مبنای این تقسیمبندی میزان
پیشرفتگی در شکلدهی و کاربرد ابزارها است( .سایت علمی نخبگان جوان
)Ejavan.net،

عصر برنز یا عصر مفرغ Bronze Age
دورهای که از حدود  ۵۵۰۰سال پیش آغاز میگردد و تا حدود
 4000سال پیش ادامه مییابد ،عصر مفرغ نامیده میشود .در این
دوره ،فلز دیگری کشف میشود که ارزیز یا قلع نام دارد .انسان در
مییابد که آمیختن قلع با مس موجب پدید آمدن ماده سختتری
در قیاس با مس میشود .این ترکیب موجب دستیابی انسان به
آلیاژ تازهای میگردد که عالوه بر اینکه در قیاس با مس سختتر
است و استحکام بیشتری دارد ،از آن سریعتر و در دمایی پایینتر
ذوب میشود .فرایند تولید این آلیاژ سخت که مفرغ یا برنز نامیده
میشود ،موجب توسعه کشاورزی و پیشههای تخصصی و دگرگونی
در نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی میگردد .از سوی دیگر،
مبادالت تجاری گسترش مییابند و برای نخستین بار در زندگانی
بشر «دارایی خصوصی» پدیدار میگردد .هر سه عاملی که از آنها یاد
شد ،سه شرط مهم و اساسی برای پیدایش شهرنشینی و تبدیل روستا
به شهر است( .اطلس تاریخ ایران)http://iranatlas.info،
عصر آهن Iron Age
عصر آهن در دانش باستانشناسی دورهای است که در آن بشر به
گستردگی از آهن در جایگاه مادهای برای ساخت ابزار و جنگافزار
سود برد .به جز این جامعههای کهن تغییرهایی در زمینه کشاورزی،
باورها و شیوههای هنری نسبت به گذشته یافت.
آغاز این زمان را سده ( ۱۲پیش از میالد) در خاور نزدیک باستان،
هندوستان باستان و یونان باستان میدانند .در دیگر بخشهای اروپا
این دوره دیرتر آغاز گشت .در اروپای مرکزی این دوره از سده ۸
(پیش از میالد) و در اروپای شمالی در سده ( ۶پیش از میالد)
آغاز گشت .گداختن آهن و آهنگری در  )12۰۰پیش از میالد ( در
آفریقای باختری آغاز گشت .عصر آهن در کرانههای مدیترانه با آغاز
دوره تاریخی هلنی و امپراتوری روم ،در هندوستان با بوداییگری و
جینیسم ،4در چین با کنفوسیوسگرایی 5و در شمال اروپا با سدههای
میانی آغازین به پایان رسید .سختی ،دمای گدازش باال و فراوانی
سنگ آهن این فلز را در سنجش با برنز خواستنیتر مینمود( .اطلس
تاریخ ایران)http://iranatlas.info،

Paleolithic..1
Mesolithic .2
Neolitic .3
Gynecology .4
 .5کنفوسیوسیسم بیش از هر چیز یک سبک زندگی است ،سبکی از زندگی که هدفش رسیدن رسزمین آبا و
اجدادی به حداکرث رفاه و سعادت و به سامان کردن زندگی خانوادگی و فردی است .در نزد چینیان کنفوسیوس
نه تنها مردی حکیم وفرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و رسمشق رشافت و بزرگواری شمرده
میشود .اخالق رشیف او خود مبین و مناینده دو قاعده انتظام و تناسب است که مبنا و پای ه تعالیم او قرار
دارد.
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عصر بخارsteam age
انسان هزاران سال برای انتقال اجسام یا از نیروی بدنی خود یا از
نیروی جانوران استفاده میکرد .بعدها کم کم از نیروی طبیعی مانند
آب و باد استفاده کند (مثال در آسیاهای بادی و آبی) .در قرن هفدهم
پاپن دانشمند فرانسوی متوجه نیروی بخار شد .در سال  1698م.
یک مهندس انگلیسی به نام سبیوری 6موفق شد که عمال نخستین
ماشین بخار را بسازد .اساس کار ماشین بخار بر ایجاد خال استوار
است .آب را می جوشانند و بخار آب را وارد دیگی میکنند و با سرد
کردن دیگ  ،بخار به صورت مایع در میآید و ایجاد خال میکند و
همین خال پیستون یا تلمبهای را به حرکت در میآورد.
دو صنعتگر دیگر انگلیسی به نام بولتون و جیمز وات ماشین بخار
سبیوری را تکمیل کردند و آنگاه استیونسون مخترع دیگر انگلیسی
با استفاده از ماشین بخار لوکوموتیو را ساخت و بدین گونه قطار راه
آهن بکار گرفته شد .در میان کسانی که نام بردیم تنها پاپن دانشمند
فرانسوی دارای تحصیالت بود و دیگران تعمیر کارانی بودند که از
کشفیات علمی بهترین بهره را بردند .در قرن نوزدهم صنعتگران و
مخترعان پیش از گذشته به اهمیت و تأثیر علم بر صنعت پی بردند
و از همین روست که قرن نوزدهم را قرن اختراعات نامیدند .اخترع
کشتی بخار یکی از دستاوردهای استفاده از نیروی بخار بود( .حمیدرضا
اصالنی.)1366 ،

عصر الکتریسیته electricity age
شاخهای از فیزیک میباشد که به مطالعه ی ویژگیهای آثار
و انتقال بارهای الکتریکی میپردازد .الکتریسیته از واژه ی یونانی
الکترون ،به معنی کهربا گرفته شده است.
نخستین بار ،تالس ،7دانشمند یونانی در نوشتههای خود خاصیت
کهربا را معرفی کرده است .در زمان تالس در طی تحقیقات او
مشخص شده بود که هرگاه کهربا را با پارچه ی پشمی مالش دهند،
اجسام سبک مانند کاه را به خود جذب میکند.
دو هزار سال پیش ،اطالعات انسان درباره ی الکتریسیته به همان
خاصیت کهربا محدود میشد تا آنکه ویلیام گیلبرت ،پزشک انگلیسی
با انتشار کتابی با نام درباره مغناطیس به شرح تفاوت میان نیروهای
مغناطیسی و نیروهای الکتریکی پرداخت و فصل جدیدی را با انتشار
این کتاب در در دنیای الکتریسیته باز نمود.
در سال  « ،۱۶۶۳اتوفون گوریکه» اولین ماشین مولد الکتریسیته
را ساخت و  ۱۵۰سال بعد از او شارل دوفی ،به وجود دو نوع بار
الکتریکی پی برد و بنجامین فرانکلین دو اصطالح بار مثبت و بار
منفی را برای آنها به کار برد.
الساندر ولتا ،فیزیکدان ایتالیایی ،در سال  ۱۷۷۵الکتروفور را برای
انتقال الکتریسیته ساکن ایجاد نمود و در سال  ۱۸۰۱پیل الکتریکی
را پس از آن اختراع کرد .با اختراع پیل الکتریکی امکان ایجاد جریان
برق فراهم گشت و در نتیجه آن امکان آزمایشهای گوناگونی فراهم
شد که از حاصل آن میتوان به کشف اثر مغناطیسی جریان الکتریکی
توسط هانس کریستیان ارستد اشاره کرد که بعدها توسط آندره آمپر
مورد مطالعه بسیار قرار گرفت.
کمی بعد مایکل فارادی شیمیدان و فیزیکدان برجسته انگلیسی،
مولد مغناطیسی الکتریسیته را اختراع نمود .در سال ۱۸۸۰نخستین
نیروگاه مولد برق توسط توماس ادیسون در نیویورک ،راه اندازی شد
و توانست بخشی از شهر نیویورک را روشن کند .نیروگاه برق ادیسون
جریان مستقیم تولید میکرد ،در نتیجه مشکل انتقال جریان وجود
داشت ،تا آنکه در سالهای بعد ،نیکال تسال نیروگاه جریان متناوب
را راه اندازی کرد و الکتریسیته اهمیت ویژهای در علم و صنعت پیدا
نمود( .تاریخ اجتماعی رسانه)1391،
ادامه دارد . . .

Sabiouri .6
Thales .7
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کشور عزیزمان از چه وقت ایران نامیده شد؟

درآمد
تاریخ . . .
تمدن . . .
فرهنگ . . .
تاریخ این مرز و بوم «مام ایران»
در طول زمان ،بهترین آموزنده بی
غرض برای فرزندانش می باشد .از
این رو بر آن شدم تا «در گذر تاریخ»
بصورت مستمر ،مطالب ارزشمند
تاریخی در قالبهای متنوع و فراگیر
در خور هر نوع تفکر و سلیقه را
به ارمغان آورم .باشد تا نظر شما
مخاطب فرهیخته ،دقیق و سخت
سلیقه را فراهم نماید.
به قول حضرت حافظ :
(تا که قبول افتد وکه در نظر آید)
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در روز  ۶دی  ۱۳۱۳شمسی دولت
ایران طی اعالمیهای رسمی از کشورهای
خارجی خواست در مکاتبات رسمی خود
از واژههای پرشیا ،پرس و پرسه به جای
واژه ایران استفاده نکنند.
تا اوایل قرن بیستم ،مردم جهان
کشور ما را با عنوان رسمی پارس یا
پرشین میشناختند ،اما در دوران
سلطنت رضاشاه که بحث رجعت به
ایران باستان و تاکید بر ایران پیش
از اسالم قوت گرفته بود ،حلقهای از
روشنفکران باستانگرا مانند سعید
نفیسی ،محمدعلی فروغی و سیدحسن
تقیزاده در حکومت پهلوی اول با
حمایت مستقیم رضاشاه گردهم آمدند
که به این منظور اقداماتی را انجام
دادند ،سعید نفیسی از مشاوران نزدیک
رضاشاه به وی پیشنهاد کرد نام کشور
رسما به «ایران» تغییر یابد ،این پیشنهاد
در دیماه  ۱۳۱۳شمسی رنگ واقعیت به
خود گرفت .این تصمیم بعد از  ۷۶سال
هنوز هم محل مناقشه است .مخالفان
این تغییر معتقدند که ایران نمیتواند
آن بار معنایی ،فرهنگی و تمدنی را
که در اصطالح «پرشیا» نهفته است
و غیر ایرانیان از دیرباز با آن آشنایی
دارند ،منتقل کند .گروهی معتقدند
که رضاشاه فقط به دلیل سیاسی برای
تثبیت حکومت اقتدارگرایانه خود
چنین تصمیمی گرفته است .این دسته
از تحلیلگران میگویند اصل اقدام را
باید متوجه جمعی از نخبگان فرهنگی و
سیاسی آن دوره از جمله افراد ذکر شده
دانست که در اقتدار حکومت رضاخانی
منافع خاص خود را نیز جستجو
میکردند.
رضاشاه آنقدر به نفیسی اعتماد
داشت که وی را مسئول تحصیل و
تربیت ولیعهدش (محمدرضا) در دوران
تحصیل سوئیس کرد که خاطرات حسین
فردوست (دوست و همراه محمدرضا در
سوئیس) به خوبی آن را روایت کرده
است.
یادداشتی را که از نظر میگذرانید،
مقالهای از سعید نفیسی در روزنامه
اطالعات است که بعد از رسمی شدن
عنوان ایران ،دالیل و توجیه تاریخی و
فرهنگی این انتخاب را با عموم مردم
در میان گذاشته است  .متن کامل
یادداشت سعید نفیسی که با عنوان «از

این پس همه باید کشور ما را بنام ایران
بشناسند» منتشر شده بود ،به این شرح
است:
کسانی که روزنامههای هفته
گذشته را خواندهاند شاید خبر بسیار
مهمی را که انتشار یافته بود با کمال
سادگی برگزار کرده باشند ،خبر این بود
که دولت ما به تمام دول بیگانه اخطار
کرده است که از این پس در زبانهای
اروپایی نام مملکت ما را باید «ایران»
بنویسند.
در میان اروپائیان این کلمه ایران
تنها اصطالح جغرافیایی شده بود و در
کتابهای جغرافیا دشت وسیعی را که
شامل ایران و افغانستان و بلوچستان
امروز باشد فالت ایران مینامیدند و
مملکت ما را به زبان فرانسه «پرس» و به
انگلیسی «پرشیا» و به آلمانی «پرزین»
و به ایتالیایی «پرسیا» و به روسی
«پرسی» میگفتند و در سایر زبانهای
اروپایی کلماتی نظیر این چهار کلمه
معمول بود.
سبب این بود که هنگامی که
دولت هخامنشی را در سال  ۵۵۰پیش
از میالد یعنی در  ۲۴۸۴سال پیش
کوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشکیل
داد و تمام جهان متمدن را در زیر
رایت خود گرد آورد چون پدران وی
پیش از آن پادشاهان دیاری بودند که
آن را «پارسا» یا «پارسوا» میگفتند
و شامل فارس و خوزستان امروز بود
مورخین یونانی کشور هخامنشیان
بنابر همان سابقه که پادشاهان

را نیز
پارسی بودهاند «پرسیس» خواندند و
سپس این کلمه از راه زبان التین در
زبانهای اروپایی به «پرسی» یا «پرسیا»
و اشکال مختلف آن در آمد و صفتی که
از آن مشتق شد در فرانسه «پرسان»
و در انگلیسی «پرشین» و در آلمان
«پرزیش» و در ایتالیایی «پرسیانا» و
در روسی «پرسیدسکی» شد و در زبان
فرانسه «پرس» را برای ایران قدیم پیش
از اسالم (مربوط به دوره هخامنشی و
ساسانی) و «پرسان» را برای ایران بعد
از اسالم معمول کردند.
تنها در میان علما و مخصوصا
مستشرقین معمول شده که کلمه ایران
را برای تمام علوم و تمدنهای قدیم و
جدید مملکتها و نژادها به کار بردند و
از آن در فرانسه «ایرانین» و در انگلیسی
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«ایرانیان» و در آلمانی «ایرانیش» صفت
اشتقاق کردند و این کلمه را شامل
تمام تمدنهای ایران جغرافیائی امروز
و افغانستان و بلوچستان و ترکستان
(تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان
امروز) و قفقاز و کردستان و ارمنستان
و گرجستان و شمال غربی هندوستان
دانستند و به عبارت آخری یک نام عام
برای تمام ممالک ایرانی نشین و یک نام
خاص برای کشوری که سرحدات آن در
نتیجه تجاوزهای دول بیگانه از شمال و
مشرق و مغرب در نیمه اول قرن نوزدهم
میالدی تعیین شده بود وضع کردند.
اما کلمه ایرانی یکی از قدیمترین
الفاظی است که نژاد آریا با خود به دایره
تمدن آورده است این شعبه از نژاد
سفید که سازنده تمدن بشری بوده و
علمای اروپا آن را به اسم هند و اروپایی
و یا نژاد هندو و ژرمنی و یا هند و ایرانی
و یا هند و آریائی خواندهاند از نخستین
روزی که در جهان نامی از خود گذاشته
است خود را به اسم آریا نامیده و این
کلمه در زبانهای اروپائی «آرین» به
حال صفتی یعنی منسوب به آریا و آری
متداول شده است.
این نژاد از یک سو از سواحل رود
سند و از سوی دیگر تا سواحل دریای
مغرب را فرا گرفته یعنی تمام ساکنین
مغرب و شمال غربی هندوستان و
افغانستان و ترکستان و ایران و قسمتی
از بینالنهرین و قفقاز و روسیه و تمام
اروپا و آسیای صغیر و فلسطین و سوریه
و تمام آمریکای شمالی و جنوبی را به
مرور زمان قلمرو خود ساخته است تمام
زبانهای ملل مختلف آن با یکدیگر
روابط و مناسبات گوناگون دارد .تمام
مظاهر فکر و تمدن آن با یکدیگر مربوط
است .داستانها و معتقدات آن همواره
با یکدیگر پیوستگی داشته و همواره
کره زمین مظهر خیر و شر آن بوده
است .در اوستا که قدیمترین آثار کتبی
این نژادست ناحیهای که نخستین مهد
ن نژاد بوده
زندگی و نخستین مسکن ای 
است به اسم «ایران وئجه» نامیده شده
یعنی سرزمین آریاها و نیز در اوستا
کلمه «ابریا» برای همین نژاد ذکر شده
است .همواره پدران ما به آرائی بودن
میبالیدهاند چنانکه داریوش بزرگ در
کتیبه نقش رستم خود را پارسی پسر
پارسی و آرائی (هریا) از تخمه آریائی
میشمارد و بدان فخر میکند.
در زمانی که سلسله هخامنشی
تمام ایران را در زیر رایت خود در
آورده معلوم نیست که مجموعه این
ممالک را چه مینامیدهاند زیرا که در
کتیبههای هخامنشی تنها نام ایاالت و

نواحی مختلف قلمرو هخامنشی برده
شده و نام مجموع این ممالک را ذکر
نکردهاند .قطعا میبایست در همان زمان
هم نام مجموع این ممالک لفظی مشتق
از آرای باشد زیرا که تمام ساکنین این
نواحی خود را آریائی مینامیدهاند و لفظ
آریا در اسامی نجبای این ممالک بسیار
دیده شده است .قدیمیترین سند کتبی
که در جهان موجود است و ضبط قدیم
کلمه ایران در آن میتوان یافت گفته آرا
نوستن جغرافیادان معروف یونانی است
که در قرن سوم پیش از میالد میزیسته
و کتاب وی از میان رفته ولی استرابون
جغرافیادان مشهور یونانی از آن نقل
کرده و وی آن را «آریانا» ضبط کرده .از
این قرار الاقل در دو هزار و دویست سال
پیش این کلمه معمول بوده است.
بنابراین قدیمیترین نام مملکت ما
همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام
ایریا که نام نژاد بوده است نام مملکت را
آبریان ساختهاند و سپس به مرور زمان
ابریان ،آیران شده و در زمان ساسانیان
ایران ،ایران (به کسر اول و سکون دوم)
بدل شده است و در ضمن اران (به کسر
اول) نیز میگفتهاند .چنانکه پادشاهان
ساسانی در سکه و کتیبهها نام خود
را پادشاه ایران و اران مینوشتهاند و
از زمان شاپور اول ساسانی در سکهها
لفظ انیران هم دیده میشود زیار که
الف مفتوح در زبان پهلوی عالمت نفی
و تجزیه بود و انیران یعنی بجز ایران و
خارج از ایران و مراد از آن ممالک دیگر
بوده است که ساسانیان گرفته بودند.
در همین دوره ساسانی لفظ
ایرانشهر یعنی شهر ایران (دیار و کشور
ایران) نیز معمول بوده است و عراق را
که در میان مملکت بدین اسم برده به
اسم «دل ایرانشهر» مینامیدند .کلمه
ایرانشهر را فردوسی و شعرای دیگر قرن
پنجم و ششم ایران نیز به کار بردهاند.
پس مراد از ایرانشهر تمام مملکت
ساسانیان بوده است چنان که تا زمان
حمداهلل مستوفی قزوینی مولف نزهت
القلوب که در اواسط قرن هشتم هجری
بوده یعنی تا چهارصد سال پیش همین
نکته رواج داشته است و وی حدود ایران
را چنین معلوم میکند :از مشرق رود
سند و کابل و ماوراءالنهر و خوارزم ،از
مغرب اران (ماوراء قفقاز) تا قلمرو روم
و سوریه از شمال ارمنستان و روسیه و
دشت قپچاق و دربند و از جنوب صحرای
نجد بر سر راه مکه و خلیج فارس.
اما کلمه ایران که اینک در میان ما و
اروپائیان معمول است و لفظ جدید همان
کلمهای است که در زمان ساسانیان
معمول بوده در دوره بعد از اسالم
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همواره متداول بوده است و فردوسی
ایران و ایرانشهر و ایران زمین را همواره
استعمال کرده و حتی شعرای غزنوی نیز
ایرانشهر و ایران را در اشعار خود آورده
و پادشاهان این سلسله را خسروان این
دیار دانستهاند.
پس از اینکه اروپائیان مملکت ما
را در عرف زبان خود پرس یا نظایر آن
مینامیدند و این عادت مورخین یونانی و
رومی را رها نمیکردند چه از نظر علمی و
چه از نظر اصطالحی به هیچ وجه منطق
نداشت زیرا که هرگز اسم این مملکت
در هیچ زمان پراس یا کلمهای نظیر آن
نبوده و همواره پارس یا پرس نام یکی از
ایاالت آن بوده است که ما اینک فارس
تلفظ میکنیم.
حق همین بود که ما از تمام دول
اروپا خواستار شویم که این اصطالح غلط
را ترک کنند و مملکت ما را همچنان که
ما خود همواره نامیدهایم ایران و منسوب
آن را ایرانی بنامند .شکر خدای را که این
اقدام مهم در این دوران فرخنده به عمل
آمد و این دیاری که نخستین وطننژاد
به همان نام تاریخی و
آرای بوده است 
باستانی خود خوانده خواهد شد.
اینک در پایان این کار مهمی که
به صرفه تاریخ ایران صورت گرفته است
جای آن دارد که ما نیز در میان اصطالح
باستانی زمانی ساسانی و ادبای ایران را
زنده کنیم و مملکت ایران را هم پس
از این ایرانشهر بنویسم و بگوییم زیرا
گذشته از آنکه یادگار حشمت و شکوه
ساسانیان را زنده کردهایم و دیار اردشیر
بابکان و انوشیروان را به همان نامی که
ایشان خود میخواندهاند نامیدهایم که
کلمه بسیط را به جای دو لفظ مرکب به
کار بردهایم و امیدوارم که این پیشنهاد
در همان پیشگاهی که پاسبان تمام
بزرگیهای گذشته و آینده ایران است
پسندیده و پذیرفته آید.

منبع:
سعید نفیسی ،تهران ۱۰ ،دی ماه
 – ۱۳۱۳برگرفته از تاریخ ایرانی
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل

در تمام جوامع بشری ازدواج و
تشکیل خانواده  ،سنگ بنای جامعه
ای سالم می باشد.
خانواده به لحاظ قدمت ،ابتدایی
ترین و از لحالظ گستردگی ،جهان
شمول ترین نهاد اجتماعی است .این
امر نشان می دهد که تشکیل خانواده
یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین
نیازهای انسان محسوب می شود.
اولین گام برای ارضای این نیاز اساسی
و طبیعی ازدواج است .اما به رغم
خوشایند بودن پیوند ازدواج ،آمارها
حکایت از آن دارد که رضایت زوجین
به آسانی به دست نمی آید در نتیجه
قوی ترین پیوند انسانی یعنی ازدواج
در مستحکم ترین قرار گاه آن یعنی
سامانه خانواده در معرض خطر جدی
قرار داردبه طوری که افزایش آمار
طالق در جوامع مختلف و نیز کشور
ما مؤید این مطلب است.
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يكي از عواملی موثر دربروز اختالل در روابط
زناشويي زوجین ،اضطراب ،نگرانی وفرانگرانی
است اضطراب در همه افراد در حد اعتدال
وجود دارد و اساساً به عنوان پاسخی سازش
یافته تلقی می شود به طوری که می توان گفت
اگر اضطراب نبود نه تنها ما کمترین انگیزش را
برای فعالیت نداشتیم بلکه فقدان اضطراب می
توانست ما را با مشکالت وخطرات بسیار زیادی
مواجه سازد .اضطراب موجب می شود در زمان
قرار گرفتن در ارتفاع از لبه پرتگاه دوری کنیم
درجاده لغز نده با احتیاط رانندگی کنیم وغیره.
بنابراین اضطراب بخشی از زندگی هر انسانی
است از این رو بسیاری از اضطرابهای دوران
کودکی و نوجوانی نه تنها نابهنجارنیست بلکه
در فرایند رشد فرد بسیار تاثیرگذار است و نتایج
بسیار مثبتی را در پی دارد .اما از سوی دیگر
اگر چه اضطراب در حد اعتدال منشاء نتایج
سازنده است اما اگر به صورت مزمن و مداوم در
فرد پدید آید این حالت موجب می شود تا فرد
نتواند از بخش زیادی از توانایهای خود بهره مند
گردد که ازآن به اختالل اضطرابی یادمی کنند.
بررسی ارتباط اضطراب و نگرانی با مشکالت
ونارضایتی های زناشویی و شناخت وجلوگیری
از بروز چنین اختالالت وبیماریهایی در بهبود
سالمت روانی در جامعه ومحیط خانواده بسیار
تاثیر گذار است .در این کتاب به بررسی رابطه
میان نگرانی و فرا نگرانی و نارضایتی زناشویی
در میان زنان می پردازیم که در این مسیر بسیار
راهگشاست.
ازدواج و پیوند زناشویی همواره یکی از
پیچیده ترین موضو عات و رابطه میان دو انسان
از جنس مخالف است که ابعاد وسیع و عمیق و
هدفهای متعددی دارد که در تمام ادیان الهی
به این امر توجه ویژه ای شده است.
ازدواج يكي از مراحل مهم در زندگي انسان
است ،زیرا انسان را وارد رابطهاي ميكند كه
داشتن مسئوليت و تعهد نسبت به همسر و
فرزند از ملزومات آن است .رابطهاي كه اگر با
انتخاب همسري مناسب باشد لذتبخش و رو به
رشد است و در غير اين صورت زجرآور و مانع
رشد و شكوفايي تواناييهاي انسان ميشود( .ون
آپ)2008 ،
نهاد خانواده مانند هر پدیده دیگری  ،تابع
روندی است که از ابتدا تاریخ تا به امروز وجود
داشته و بدون تردید ،در طی این روند تاریخی
دگرگونی هایی را به خود دیده است .تعیین
منشاء ،تاريخچه ازدواج و چگونگي پيدايش
زندگي زناشويي و سؤاالتي نظير پيدايش ازدواج
از چه موقع آغاز گشت و از چه سبب ظهور
نمود؟ همواره در نظر محققان این حوزه به

گونههاي متفاوتي بیان شده است و هر یک در
اثبات نظرات خود بر ديگري سبقت ميجويند.
خانواده که هستی اصلی جامعه است با
برقراری رابطه زناشویی تشکیل می شود،بنابراین
خانواده و جامعه سالم وابسته به روابط زناشویی
موفق است.از این رو اندیشمندان این حوزه
تالش کرده اند تا دریابندكه نارضايتي افراد از
ازدواج و پيوند زناشويي عمدتاً تحت تأثير چه
عواملي است و عمده نارضايتي افراد در چه
موضوعاتي است تا مسئولين اين امر اقدامات
الزم را براي جلوگيري از آسيب به خانوادهها به
عنوان مهمترين تشكل اجتماعي و سنگ بناي
جوامع را به شكل مناسبي به انجام رسانند؛
چرا كه بروز آسيب به خانوادهها تأثيرات منفي
بسياري را در جامعه به دنبال دارد  .برابر گزارش
انستيتو ملي سالمت روان آمريكا ،اختالل در
ازدواج عامل بسياري از مشكالت رواني بيماران
بستري در بخش رواني بيمارستانهاي آمريكا
است (ون آپ.)2008 ،
خانواده اولين مكاني است كه انسان انواع
تعامالت اجتماعي را مشاهده ميكند و رفتار
والدين به عنوان اولين سرمشق براي رفتارهاي
آينده فرزندان به شمار ميآيد .پوتاوي و ديك
نولز ( )2008در تأييد اين نظريه در پژوهش
خود دريافتند كه فرزندان تمايل دارند از
روشهاي مشابه والدينشان در حل مسأله ،حل
تعارض ،ابراز احساسات و عواطف مثبت و منفي
در موقعيتهاي تعارض و بروز خشم و عصبانيت
در روابط بين فردي استفاده كنند.
بر طبق نظريه سيستمي ،خانواده متشكل
از افرادي است كه با يكديگر تعامل متقابل
دارند و در آنها فرد بازتابي از كل خانواده است.
يعني روابط در هم تنيده اعضاي خانواده باعث
ميشود كه آنها به جاي آن كه به صورت فردي
و جداگانه عمل كنند از لحاظ تفكر ،رفتار و
احساس با نظام روابط خانوادگي پيوند داشته
و از كل سيستم پيروي ميكنند (گلدنبرگ و
گلدنبرگ)1382،
آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از نقش و
اهميت خانواده به عنوان اولين تشكل اجتماعي
است كه جامعه را ميسازد و يقيناً رشد و
تعالي جوامع از خانوادهها آغاز ميشود ،اما در
عين حال خانواده به عنوان مهمترين تشكل
اجتماعي با انواع و اقسام تهديدات فردي و
اجتماعي روبروست.
به طور کلی هر عاملی که باعث از میان
رفتن تفاهم و توافق زوجین و ناسازگاری
زناشویی شود مانع ثبات و استحکام خانواده
است.
در همه خانواده ها نگرانی هایی وجود
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دارد از جمله نگران بودن در مورد مسائل و
مشکالت بچه ها  ،ارتباط عاطفی با همسر ،
ارتباط جنسی ،ارتباط جهت حل مشکل ،زمان
با هم بودن ،مسائل مالی ،و جهت گیری نقش
یعنی زن یا مرد در زندگی چه نقشی دارد ،آیا
زنان حق کارکردن در بیرون از منزل را دارند یا
فقط مسئول کار ها ی خانه و رسیدگی به بچه
ها هستند.همه این مسایل نگرانی هایی را در
زندگی بوجود می آورد که در طول زمان تبدیل
به استرس و اضطراب هایی می شود که از آن
به اختالل اضطرابی یاد می کنند.
برابر قرائن موجود اختالل اضطرابی موجب
بروز و تشدید بسیاری از بیماریهای جسمانی
و روانی درافراد می شود که از این حیث مهار
و کنترل اضطرابها واختالل وابسته به آن می
تواند در بهبود وضعیت سالمت و بهداشت افراد
جامعه بسیار تاثیر گذار باشد (.ملک خسروی
وهمکاران)1385 ،
در بسیاری از مطالعات ،نگرانی غیرقابل
کنترل را معادل اختالل اضطرابی قرار می دهند.
(براون )1997،و امروزه نگرانی غیرقابل کنترل
به عنوان خصیصه اصلی اختالل اضطرابی مطرح
است ( انجمن روانپزشکی آمریکا)2000،
چنانچه گفته شد عموماً مردم در هر زمان
ممکن است نگران بشوند اما نگرانی بیماران
مبتال به این نوع اختالل ،کنترل ناپذیراست
،آنها مدت زیادی نگرانند و نگرانی آنها حوزه
وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد.
بیماران مبتال به این اختالل ،نگرانی فراگیرتری
دارند وبه طور کلی سبک تفکر در افراد مضطرب
با نگرانی مفرط و کنترل ناپذیر مشخص می
شود(ولز و پاپاجورجیو)2004،
اضطراب پاسخ سازش یافته و طبیعی افراد
در موقعیتهای مختلف و متغیر است افراد به
واسطه اضطراب از بسیاری از خطرات و آسیبها
دوری می گزینند.اضطراب در فرایند رشد فرد
بسیار تاثیر گذار است و منشاء بسیاری از نتایج
سازنده است اما اگر به صورت مزمن و مداوم در
فرد پدید آید موجب اختالالتی در رفتار فرد می
شود که نه تنها زمینه پیشرفت در فرد پدید
نمی آید بلکه موجب ایجاد اختالل در رفتار
طبیعی و بروز بیماری روانی در فرد می شود که
از آن به اختالل اضطرابی یاد می کنند .
این نوع اختالل از جمله شایعترین
اختالالت روان پزشکی در کشورهای مختلف
است به عنوان نمونه ،مطالعه صورت گرفته در
آمریکا نشان می دهدکه حدود 3تا  8درصد
افراد جامعه از این اختالل رنج می برند( انجمن
روانپزشکی آمریکا)2000،
تحقیقات نشان می دهد که از هر چهار
نفر آمریکائی یکی واجد مالک های حداقل
یک نوع اختالل اضطرابی است و میزان شیوع
12ماهه  17/7درصد است که میزان شیوع
اختالل اضطرابی در زن ها در طول عمر 30/5
درصد ودر مردها در طول عمر19/2درصداست
با این وصف زن ها بیشتر از مردها ممکن
است به اختالل اضطرابی مبتال شوند (کاپالن
وسادوک)2003،

برابر نتایج مطالعات انجام شده این
اختالالت،استفاده زیاداز خدمات مراقبت
بهداشتی را ایجاد می کنند .میزان مرگ ومیر
مربوط به اختالالت قلبی و عروقی را بیشتر
می کند .اضطراب و اختالل های اضطرابی می
توانند از اختالالت شناختی و بدنی تا ترس های
غیرموجه گسترده شوند.بیماران مبتال به این
اختالالت از لحاظ احساس،نگران وهمیشه بد
خلق است واز لحاظ جسمی واکنش اضطرابی
مزمنی را تجربه می کنند( .روزنهان وسلیگمن،
بی تا)
مطالعات انجام شده نشان می دهد که
کنترل نا پذیری اضطراب اساسی ترین ویژگی
آن است از این رو می تواند در پردازش هیجانی
اختالل ایجاد کند(براون)1997 ،
در زمینه شناخت عوامل پیدایش اختالالت
اضطرابی و نگرانی های غیر قابل کنترل
مطالعات محدودی به اجرا گذاشته شده اند
یکی از این مطالعات که کوشیده است تا فرایند
اختالل اضطرابی را تبیین کند مطالعات آریان
ولز ( )2004است او براساس مطالعات خود
مدلی را ارائه کرده است تا شباهت ها و تفاوت
های موجود میان نگرانی افراد مبتال به اختالل
اضطرابی (دارای نگرانی غیر قابل کنترل) و
نگرانی بهنجار را تبیین نماید ولز درمدل خود بر
نقش اصلی عوامل فراشناختی در شکل گیری و
پایداری این اختالل تاکید می کند.
اضطراب و نگرانی از جمله عوامل روانی
است که در عصر پر شتاب کنونی بر اعمال و
رفتار افراد در خانواده و جامعه سایه افکنده
است ،به طوریکه برای تمامی افراد این اتفاق
محتمل است که پس از انجام کاری از نحوه
واکنش ها و برداشت های خود منفعل شوند
و خود را به باد انتقاد بگیرند .این نوع حاالت
اضطرابی که عمدتاً در لحظه بروز می کند
ممکن است به نگرانی های بی حد وحصرو
مستمر ویا بعضاً به بیماریهای اختالل اضطرابی
و نگرانی غیر قابل کنترل منجر شود .با کمال
تاسف این نوع بیماری درجوامع مختلف بسیار
شایع و پیچیده است چنانکه برابر یافته ها و
مطالعات موجود حدود 3تا  8درصد افراد جامعه
آمریکا از بیماریهای اختالل اضطرابی رنج
می برند ( .انجمن روانپزشکی آمریکا)2000،
همچنین بنابر دیدگاه صاحب نظران تحلیل
روانی ،اضطراب به عنوان علت تمام بیماریهای
روانی محسوب می شود( .آزاد)1374،
تئوریهای موجود در زمینه آسیب شناسی
و درمان اختالل اضطرابی تا رسیدن به سطوح
باال از تبیین و درمان این اختالل راه زیادی
در پیش دارند و در نتیجه برای افزایش امید
به بهبودی در بیماران مبتال ،مطالعات بیشتری
برای فهم طبیعت اختالل اضطرابی الزم است
(بورکووک و کاستلو)1993،
برابریافته های مطالعات موجودنگرانی
غیرقابل کنترل از خصیصه های اختالل اضطرابی
است(انجمن روانشناسی آمریکا )2000،اما
به دلیل محدودیت داده های موجود درمورد
عواملی که منجر به پیدایش نگرانی غیرقابل
کنترل می شود نیاز به مفهوم سازی جدید
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برای درک رابطه میان نگرانی و اضطراب
احساس می شود (فرسکو )2002
بررسی عوامل منجر به بروز و تشدید و
ماندگاری نگرانی و به ویژه نگرانی های بیمار
گونه در میان اعضاء خانواده ها و ارتباط آن
با نارضایتی زناشویی می تواند در تبیین
وشناخت بسیاری از اختالالت زناشویی که علل
آن اضطراب ونگرانی است کمک کند ضمن
این ،تبیین صحیح اختالالت زناشوئی ناشی از
اضطراب ونگرانی ،خصوصاً نگرانیهای بیمارگونه
در درمانهای اثربخش تر این اختالالت بسیار
تاثیرگذار است.
در اینجا به تعریفی از نگرانی و فرانگرانی و
نارضایتی زناشویی می پردازیم:
نگرانی
ولز ( )1995نگرانی را بدین صورت تعریف
می کند :زنجیره ای از افکار و تصوراتی که
مملو از تاثیرات منفی و نسبتاً غیر قابل کنترل
هستند.این افکار و تصورات تالش های خود
را درگیر حل مسائل روانی با موضوعاتی می
کنندکه نتایج آن نا معلوم بوده اما احتماالً دارای
یک یا چند نتیجه منفی است.
فرانگرانی
فرانگرانی عبارت از نگران بودن در
مورد نگرانی ؛به تعبیر دیگر عبارتست از
ارزشیابی منفی از رخدادهای شناختی به
خصوص رخداد نگرانی.این نگرانی می تواند
از تجارب شخصی فردی یا فرهنگی فرد
درباره خطرات نگرانی واثرات آن حاصل شود.
(ولز1994،ب؛ولز،1995،به نقل از ولز و باتلر ،
بی تا)2000،

نارضایتی زناشویي
رضایت زناشویی به رویداد های مثبت
یا منفی کلی که زوجین در مورد رابطه شان
احساس می کنند اشاره دارد که این رویداد
های مثبت یا منفی را با عناوین مختلفی نظیر
خشنودی رابطه ،سازگاری رابطه و احساسات
رابطه می نامند (.هیلمن )1994،از دیدگاه
اشنایدر رضایت افراد در زندگی تا حد زیادی از
باور های آن ها نسبت به دست یابی به اهداف
مطلوب شان سرچشمه می گیرد و اگر نقصی
در این باور ها بوجود آید به رضایت کمتر یا
آشفتگی بیشتر منجر می شودکه از آن به
نارضایتی زناشویی تعبیر می شود(.اشنایدر
)1997،

ادامه دارد . . .
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یاقوت سرخ

از دیر باز سنگ ها در زندگی انسانها
نقش بسیاری داشته اند انسان های
اولیه از سنگ ها بعنوان ابزارکار و یا
ساخت سالح جنگی و یا بعنوان جانپناه
استفاده می کردند و با گذشت زمان
بیشتر ثروتمندان بدلیل زیبایی وخواص
شفا بخشی از سنگها بعنوان زیورآالت
و گوهر استفاده می کردنند .با وجود
معادن سرشار از این ذخایر خدادادی
در کشور اسالمیمان و هدایت بیشتر این
منابع بسوی منافع کشور  ،قصد دارم با
معرفی مختصر این کانی های ارزشمند
گامی در جهت ترغیب جوانان جویای
کار و عالقمندان به صنعت تراش و
شناخت گوهرها بردارم.
ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را
یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را

( گلستان سعدی)
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یاقوت کلمه ایی بوده که به همه رنگهای
( )CORINDONمتبلور اطالق می شده.
نزد کانی شناسان قدیمی ایران این سنگ
قیمتی عزیزترین و شریف ترین جواهرات
بوده و در باره آن بیش از سایر گوهر ها
بسط کالم داده شده است از قرار معلوم
این ماده از دوره پیش از اسالم در ایران
مقام ارجمندی داشته است .از قول سلمان
فارسی نقل می کنند که گفته است«:
خداوند یاقوت را در روز نوروز از برای زینت
مردمان بیافرید و زبرجد را در روز مهرجان
و این دو روز را بر سایر ایام سال فضیلت
داد چنانکه یاقوت و زبرجد را بر سایر
جواهرات( »...زاوش)82: 1348:
و همچنین از این گوهر در روایات نیز
به نیکی یاد شده و به همراه داشتن آن
سفارش شده است.
حضرت علی علیه السالم دارای چهار
انگشتر بودند که یکی از آن ها ،یاقوت بود
که آن را به دلیل نجابت و شرافتش در
دست می نمود (.ابطحی.)99:1391،
یاقوت ها در رنگ ها و مکان های
مختلفی در طبیعت وجود دارند که از
ترکیبات و رنگ های خاصی تشکیل و به
مدل های زیبا و مناسبی برش خورده و در
طرح های متنوعی بعنوان نگین تراشیده و
آماده می شوند .این کانی دارای سختی 9
بوده و بیشترین وزن مخصوص را در میان
کانی های گران بها داراست و در سیستم
هگزاگونال متبلور می شود.
باید توجه داشت که سختی یاقوت به
جهت محور بلورشناسی آن بستگی دارد و
در جهات مختلف متغیر است .ایرانیان قدیم
یاقوت را یاکند می نامیدند ،به چهار گروه
اصلی تقسیم می کردند :سرخ ،زرد ،آبی و
سفید( .توکلی بزاز.)42:1380،
محتویات و ناخالصی ها در یاقوت سرخ
تقریباً همیشه وجود دارد و معموالً چیزی از
ارزش آن کم نمی کند و یا عالمت نامرغوب
بودن آن نمی باشد( .از روی این ناخالصی
ها و محتویات می توان یاقوت سرخ طبیعی
را از یاقوت های مصنوعی و ساخته شده در
البراتوار تشخیص داد)؛ (ادیب.)215:1389،
تراش سنگ ها به روش های مختلفی
مرسوم می باشد و در اینجا مختصری در
ارتباط با تراش صفحه ایی که بیشتر در
مورد گوهرهای شفافتر و گرانبها مورد
استفاده قرار می گیرد اشاره می نمایم.
تراش صفحه ای فقط در مورد نگینهای

گران بها و شفاف اعمال می شود .هرچه
تعداد صفحات تراش بیشتر باشد جالی
بهتر و رنگ آمیزی جالبتری حاصل می
شود .فرم تراش صفحه ایی به دو نوع اصلی
تقسیم می شود :تراش برلیان گونه و تراش
پله ایی یا زمردگونه( .ادیب.)148:1389 ،
در عصر حاضر بدلیل زیبایی و یا کمیابی
و قیمت باالی این گونه گوهرها ،آنها به
صورت مصنوعی نیز تولید می شود.
از اوایل قرن اخیر یاقوت های سرخ
مصنوعی در دسترس مردم قرار گرفت .این
یاقوت های سرخ دارای ترکیب شیمیایی و
خواص فیزیکی و اپتیکی شبیه یاقوت های
سرخ طبیعی می باشند به استثنای اینکه
یاقوت سرخ طبیعی اشعه ماوراء بنفش را
از خود عبور می دهد و انواع مصنوعی این
ویژگی را ندارند( .ادیب.)223:1389 ،

تعدای از کتاب های چاپ شده توسط
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و
هنر  31تهران

برخی رویکردهای نظری و عملی در ترجمه /
محمدرضا رضائی

مدیریت مراسم و تجمعات /اسماعیل کوثری

منافع یاقوت و خواص آن:
یاقوت سفید را اگر در دهان گذارند
دهان را سرد کند و تشنگی بنشاند .و اگر
کسی یاقوت رمانی در انگشت داشته باشد
چشم بد در او کار نکند و تشنه کم گردد.
(زاوش.)97:1348 ،

اثر بر روح و روان:
یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای
منفی محسوب می شود .این سنگ قلب را
از عشق به خود و آینده لبریز می کند.به
طور معمول در حالت تمرکز موجب پرورش
نیروها و انرژی های معنوی می شود .بنا
بر این ،انرژی هایی که بر رشد شخصیت
مهم می باشند را تقویت می کند(.الندهر،

زبان تخصصی خبرنگاری و روابط عمومی /
مریم بیژنی

)147:1388

نگهداری:
یک یا دوبار در ماه آن را در آب جاری
بشویید و تخلیه کنید و به مدت  2ساعت
در نور خورشید شارژ کنید( .الندهر)148:1388 ،
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