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طبیعت ،دست اندرکاران نشریه ضمن تبریک و تهنیت این ایام برای اساتید گرامی ،دانشجویان و همکاران مرکز آرزوی

سالمتی و موفقیت روزافزون دارند.

فروردین ماه امسال همچنین با والدت حضرت امام علی (ع) و روز پدر آغاز گردید 13 .رجب زادروز بزرگ مردی

است که در همه عرصه های جنگ و صلح کنار پیامبر عظیم الشأن اسالم قرار داشت و برای برپا نمودن تفکر توحیدی

مجاهدت فراوان کرد و در عدالت سرآمد همه عالم بود و سرانجام نیز جان گرانمایه خویش را در راه استقرار عدالت و
آرمانهای تشیع علوی از دست داد.

همچنین  12فروردین ماه روز جمهوری اسالمی و یادآور استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی و نیز یادآور

جمهوریت نظام است که برای حفاظت و تداوم آن شهدای بسیاری تقدیم شده و هنوز نیز جوانان این مرز و بوم بهای
زیادی برای حمایت از آرمانهای این نظام پرداخت می کنند .همچنین  27رجب مصادف است با مبعث حضرت رسول
اکرم (ص) که جهان ظلمانی و تاریک آن روز را به نور ایمان جدید منور کرد و دینی مبتنی بر آزادگی ،تعادل ،و سهل

برای مردمان به ارمغان آورد و سبکی از زندگی مبتنی بر ایمان و مجاهدت را به جامعه بشری اهداء نمود.

فروردین ماه امسال مصادف بود با روز ملی فنآوری هسته ای ،سالروز شهادت سید مرتضی آوینی(روز هنر انقالب

اسالمی) و روز ارتش جمهوری اسالمی که ضمن گرامیداشت این ایام آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه عزیزان
عرصه علم و دانش داریم.

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

گرامی عرضه می گردد .هیأت تحریریه مجله از زحمات و تالش های مداوم و مستمر مدیران محترم گروه های آموزشی،

مدرسان و نیز انجمن های علمی و کانون های فرهنگی مرکز تقدیر و تشکر نموده و امیدوارند این همکاری همچنان
استمرار داشته باشد.
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سردبیر :دکتر محسن علینی
مدیر داخلی ،طراح و گرافیست :زهرا صبوری
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ارتباط با ماfarhangi.unit31@yahoo.com :

موفق و پیروز باشید.

مباحث ادبی  . . .ادبیات غنایی

ادبیات غنایی
شعر غنایی بر خالف شعر حماسی
که متعلّق به دوران طفولیت یک جامعه
است ،در دوران جوانی یک جامعه رشد
می کند؛ چرا که در این دوران است که
انسان به «من» خویش بیشتر پرداخته و
در اندیشۀ دست یافتن به آرزوها ،رسیدن
به آزادی ،بیان احساسات فردی و جمعی
و  ...فرورفته است .از نظر زمانی شکل
گیری شعر غنایی بعد از شعر حماسی بوده
است؛ زیرا در دوران ابتدایی ،زندگی بشر
به صورت جمعی و گروهی بوده و در آن از
تنهایی و بیان احساسات فردی و مغایرت
آن با اجتماع خبری نبوده است .از نظر
شفیعی کدکنی ،شعر غنایی سخن گفتن
از احساسات شخصی است به شرط این که
از دو کلمۀ «احساس» و «شخص» وسیع
ترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم؛ یعنی
تمام انواع احساسات از نرم ترین تا درشت
ترین آنها با همۀ واقعیاتی که وجود دارد؛
احساسات شخصی بدان معنی که خواه
از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از
احساس او به اعتبار این که شاعر فردی
است از اجتماع ،روح او نیز در برابر بسیاری
از مسایل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد.
(شفیعی کدکنی1378،به نقل از ذوالفقاری و همکاران)65 :

این نوع شعر را در ادبیات اروپایی لیریک
( )Lyricمی گویند .اشعاری که با همراه با
آالت موسیقی خوانده می شد.

موضوعات شعر غنایی بسیار گسترده
است .عشق ،عرفان ،فلسفه ،مذهب ،مدح،
توصیف ،هجو و  ...همه در شعر غنایی
مطرح می شوند .عشق مطرح در شعر
غنایی امروز بر خالف گذشته که به معشوق
آسمانی و زمینی تعلّق داشت ،دیگر تنها
به عشق فردی اختصاص ندارد بلکه جنبۀ
اجتماعی یافته و در عشق به تمام انسان ها،
یا عشق به وطن و آرمان های واالی جامعۀ
بشری خود را نشان می دهد .بنابراین اشعار
وطنی شاعران دوران مشروطه ،غزل های
عاشقانه و عارفانه دوران گذشته و معاصر،
حبسیه ها ،شکواییه ها ،مرثیه ،مناجات و
ّ
دیگر موضوعات مربوط به نفسانیات آدمی
همه تحت عنوان شعر غنایی می تواند
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ با این
آرامگاه عطار نیشابوری  /عکس :مهدی قربانی  /خبرگزاری تسنیم
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تفاوت که جنبۀ اجتماعی و جهانشمول
شعر غنایی معاصر نسبت به جنبه های
فردی و احساسات شخصی شعر غنایی
دوران گذشته بسیار ملموس تر است .این
نوع ادبی در دورۀ معاصر با تفاوت هایی در
محتوا و شکل همراه بوده است .شعر نو
تغ ّزلی که از «افسانه» نیما آغاز شده بود در
اشعار شاعرانی چون تولّلی ،نصرت رحمانی،
فروغ فرخزاد ،حسن هنرمندی ،هوشنگ
ابتهاج و برخی دیگر خود را نشان داد .در
اشعار این شاعران عشق ،شکست ،سکوت،
غم و اندوه ،با اندیشه های انسان دوستانه و
اجتماعی در هم آمیخته شده است و از این
نظر با شعر تغ ّزلی گذشته متفاوت است.
حوزه های وسیعی که ادبیات غنایی در آنها
خود را نشان می دهند عبارتند از:
 .1منظومه های عاشقانه؛ که شاعر
در آنها به توصیف صحنه های عاشقانه
و مجالس بزم می-پردازد .عاشقانه های
نظامی و «ویس و رامین» فخرالدین اسعد
گرگانی از نمونه های عالی این نوع از
ادبیات غنایی هستند.
 .2مرثیه ها؛ که در رثای بزرگان دین،
حاکمان و منسوبان شاعر سروده می
شوند .شعر محتشم کاشانی در رثای امام
حسین(ع) و شعر خاقانی در مرگ پسرش
از بهترین نمونه های این نوع هستند.
 .3منظومه های عرفانی؛ که شامل
مضامین عرفانی و سیر و سلوک نفسانی و
درجات واالی روحانی است .حدیقه الحقیقه
سنایی ،منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی
در این حوزه از ادبیات غنایی جای دارند.
حبسیه ها؛ که زندان سروده های
.4
ّ
شاعرانی چون مسعود سعد سلمان ،خاقانی،
فرخی یزدی و ملک الشعرای بهار هستند.
شمیسا دوران اوج ادب غنایی را مربوط
به گسترش تمدن و ایام شهرنشینی می
داند .شعر غنایی ،در ایران اگر از مقدمۀ
قصاید صرف نظر کنیم ،از قرن ششم به
بعد که سبک عراقی شکل گرفته با پیدا
شدن غزل عاشقانه و عارفانه موجودیّت
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خود را بیشتر نشان داده است.این نوع
ادبی در واقع ،نگاه درونی شاعر به جهان
و درون خود اوست .از شاهکارهای ادبیات
غنایی داستانی در ایران می توان به لیلی و
مجنون و خسرو و شیرین نظامی اشاره کرد.
در ادب غنایی بر خالف حماسه که شاعر
تصرفی ندارد ،امیال و آرزوها و
در داستان ّ
احساسات او نیز وارد می شود( .شمیسا:1381،
 )52-50از موضوعات مهم مطرح در ادبیات
غنایی ،عشق است که مربوط به معشوقی
زمینی ،آسمانی یا تلفیقی از این دو است.
در توصیف معشوق زمینی ،شاعر بیشتر به
وصف جمال و سراپای معشوق و خصوصیات
ظاهری او می پردازد .اینک نمونه هایی از
اشعار تغّزلی شاعران برجستۀ ادب پارسی را
در چهار حوزۀ یادشده ،می آوریم.

توصیف شیرین  /نظامی
پری دختی پـری بگذار مـاهی
به زیر مقنعه صاحب کالهی
شب افروزی چو مهـتاب جوانی
سیه چشمی چو آب زندگانی
کشیده قامتی چون نـخل سیمین
دو زنگی بر سر نخلش رطب چین
ز بس کآورد یاد آن نوش لب را
دهان پر آب ش ّکر شد رطب را
به مروارید دندان های چون نور
صدف را آب دندان داده از دور...

زندان نای  /مسعود سعد سلمان
چون نای بی نوایم ازین نای بی نوا
شادی ندید هیچ کس از نای بی نوا
با کوه گویم آنچه ازو پر شود دلم
زیرا جواب گفتۀ من نیست جز صدا
شد دیده تیره و نخورم غم ز بهر آنک
روزم همه شب است و صباحم همه مسا
هر روز بامداد برین کوهسار تند
ابری به سان طور زیارت کند مرا
برقی چو دست موسی عمران به فعل ونور
آرد همی پدید ز جیب هوا صبا...

مرثیۀ فرزند  /خاقانی
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید
ژالۀ صبحدم از نرگس تر بگشایید
دانه دانه گهر اشک ببارید ،چنانک
گره رشتۀ تسبیح ز سر بگشایید
سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ
ناودان مژه را راه گذر بگشایید
چون سیاهی عنب کآب دهد سرخ ،شما
سیاهی بصر بگشایید
سرخی خون ز
ّ
برق خون کز مژه بر لب زد و آبـله کرد
زمهریری ز لب آبله ور بگشایید
به وفای دل من ،ناله برآرید چنانک
چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید...

وادی طلب  /عطار نیشاپوری
چون فروآیی به وادی طلب
پیشت آید هر زمانی صد تعب
صد بال در هر نفس این جا بود
طوطی گردون ،مگس این جا بود
جد و جهد این جات باید سال ها
زانک این جا قلب گردد کارها
ملک ،این جا بایدت انداختن
ملک ،این جا بایدت درباختن
در میان خونت باید آمدن
وز همه بیرونت باید آمدن
چون نماند هیچ معلومت به دست
دل بباید پاک کرد از هرچ هست
چو دل تو پاک گردد از صفات
تافتن گیرد ز حضرت نور ذات...

منابع
نجار، )1373 ( ،
 .1خاقانی ،افضل الدین بدیل ابن ّ
گزیدۀ اشعار خاقانی شروانی ،به کوشش سید ضیاء الدین
سجادی ،چاپ هفتم ،تهران :امیر کبیر.
 .2ذوالفقاری ،حسن و همکاران ،)1376( ،زبان و
ادبیات فارسی عمومی ،چاپ پنجاه و دوم ،تهران :چشمه.
 .3سعد سلمان ،مسعود ،)1372( ،گزیده اشعار مسعود
سعد ،به کوشش حسین لسان ،چاپ چهارم ،تهران :علمی
و فرهنگی.
 .4شمیسا ،سیروس ،)1381( ،انواع ادبی ،چاپ هشتم،
تهران :داشگاه پیام نور.
 .5عطار ،قریدالدین ،)1370 ( ،منطق الطیر ،تصحیح
و توضیح سید صادق گوهرین ،چاپ هفتم ،تهران :علمی
و فرهنگی.
 .6نظامی ،ابو محمد الیاس بن یوسف( ،بی تا) ،دیوان

تندیس خاقانی  /عکس :اینترنت

زرین.
کامل ،تهرانّ :
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نقش رسانه ها در توسعه فرهنگی ( بخش پایانی )

نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و
شكل دهي فرهنگ اجتماعي :
رسانه ،گذشته از آنکه خود یک
فرهنگ غالبی را ترویج می کند؛ از
عناصر فرهنگ ساز است« .رسانهها،
آینۀ تمام و کمال فرهنگی کلی جامعه
می باشند» و نقش فرهنگ سازی
و همبستگی اجتماعی در ذات یک
رسانه ،نهفته است .رسانهها ،با انعکاس
دادههای فرهنگی یک جامعه بایستی
ِ
فرهنگ
کوشش کنند که مینیاتوری از
کل جامعه باشند.سیاست فرهنگ
ِ
گرا بایستی در رسانه در دستور کار
قرار گیرد تا بتوان انتظار داشت ،نقش
اساسی در راستای توسعه فراهم شود.
رسانه ها ،با ایجاد روابط پویا با عناصر
گوناگون نظام اجتماعی و فرهنگی ،به
انباشت حافظه های اجتماعی و فرهنگی
جامعه کمک کرده و فرهنگ منطقه را
شکل می دهند (تهرانیان. )1976،
انتظار میرود که رسانهها به عنوان
پل ارتباطی میان نخبگان و جامعه ،نقش
آفرینش کنند و مشارکت اجتماعی را
نهادینه سازند .فرهنگ ،تجمل نیست
بلکه کلیتی است که تمامی ابعاد زندگی
را در بر می گیرد.
رسانه ها با تحوالتي كه در جنبه
هاي مختلف از بعد فن آوري تجهيزاتي
و حجم و روش داشته اند بعنوان حامالن
و منتقل كنندگان پيام مي تواند در
ساخت فرهنگ عمومي باورها و افكار
عمومي مؤثر باشند  .آنها بدون در نظر
گرفتن مرزهاي جغرافيائي عقيدتي و
فرهنگي امكان حضور در همه نقاط
جغرافيائي پيدا كرده اند .اين بحث مورد
قبول و پذيرش همه دست اندركاران
امر فرهنگ است فرهنگ عمومي يك
پديده پويا است و سكون در آن معنا
ندارد و هر روز با اختراعات اكتشافات
نظريه پردازي و رفتارهايي كه در دنيا
در ابعاد مختلف شكل مي گيرد فرهنگ
عمومي پذيراي اين رفتارها و پذيراي
اين تحوالت و دگرگوني هاست.
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بنابراين كساني كه اثر و تأثير گذاري باالتري در
اين فرهنگ داشته باشند مي توانند در شكل دهي
فرهنگ عمومي موفق تر باشند.تأثير در فرهنگ
اجتماعي با استفاده از ابزارهائي است كه آن ابزارها
امكان اين تأثيرگذاري را معين مي كند مطبوعات
به عنوان يكي از اين ابزارها و صدا و سيما به عنوان
ابزاري ديگر در اين راستا مطرح است .و چون نفوذ
حضور نحوه بيان و شكل انتقال پيام در رسانه صدا
و سيما به طرز ويژه اي است كه مخاطب را مي
تواند با انواع و اقسام شگردها و روش هايي كه در آن
هست به خود جلب كند اين رسانه مي تواند در نحوه
تغيير دگرگوني در فرهنگ عمومي پرنفوذ ترين و
مؤثرترين عامل باشد .ما اآلن در شرايطي واقع شده
ايم كه فرهنگ عمومي بدون در نظر گرفتن مرزهاي
جغرافيائي و عقيدتي دستخوش تغيير و دگرگوني
است يعني عرصه فرهنگ اجتماعي امروز يك عرصه
كام ً
ال رقابتي است و در شناخت اين عرصه آنچه اثر
را بيشتر مي كند اين است كه از طرفي پيام نگرش
و ارزشي به گونه اي به عنوان فرهنگ و آن هم
فرهنگ عمومي به مخاطبين ارائه شود كه منطبق
با نيازهاي عموم جامعه باشد .يعني جامعه نسبت به
آن پيام فرهنگ و ارزش احساس نياز كند .از طرفي
وقتي مي توانيم موفق باشيم كه بتوانيم ان پيام
ارزش را به نحو مطمئن و به نحوي كه در مخاطب
اثر بگذارد منتقل كنيم .براي اين كه همه اين امور
به نحو احسن شكل بگيرد مي بايست در عرصه ملي
داراي اهداف مشخص و معين بوده و منطبق با آن
اهداف كه اهداف كالن نظام است پيام را انتخاب و
بنحو احسن منتقل نمود .به هر حال صدا وسيما
به عنوان يك رسانه بسيار مهم و بعنوان يكي از
ابزارهاي تأثير گذاري بر فرهنگ عمومي وقتي مؤثر
است كه بتواند با مخاطبينش منطبق با نيازهاي آنها
و با روش هاي درست و مورد قبول برنامه را ارائه
كند .صدا وسيما براي آنكه بتواند مخاطب را خوب
بشناسد و بتواند مسائل را خوب به مخاطبين منتقل
كند با كمبود امكانات در عرصه تخصص مطالب و
تحقيق روبروست .از اين رو مي بايست با قسمت
هاي علمي تخصصي جامعه ارتباط داشته باشد و
صدا وسيما براي اينكه اين ارتباط را برقرار نمايد
در مراكز استانها در تهران و در شبكه ها علي رغم
انجام حجم عظيمي از تحقيقات نيازمند به محقق
و نيازمند به اهل مطالعه و نيازمند به اهل تخصص
است .در بعد فرهنگي سياسي و اقتصادي رسانه صدا
و سيما بعنوان يك ابزار مي تواند اين تضادها را در
درون جامعه  ،توسعه و به تعادل برساند (اسفندیار،
یاسر.)1382،
نسبت رسانه با مهندسی فرهنگی
با توجه به ضرورتهای مطالعه درباره مهندسی
فرهنگی و عوامل مؤثر در مسیر مهندسی فرهنگی،
در این مقاله جایگاه رسانه صدا و سیما در مهندسی
فرهنگی مطالعه می شود .رسانهها ابزار و نهادهای
مؤثر در فرهنگ هر جامعه به حساب میآیند و حوزه
عمل و فعالیت آنها فرهنگ است .از این رو مستقیم
و بیواسطه با فرهنگ پیوند و ارتباط دارند .نتیجه
این ارتباط و پیوند برقراری رابطهای متقابل بین
رسانه و فرهنگ است .رسانهها بر بستری فعالیت
میكنند كه از فرهنگ رایج در جامعه ایجاد شده
است .بنابراین به شدت از فرهنگ رایج در جامعهای

كه در آن فعالیت میكنند تأثیر میپذیرند؛ به
گونهای كه اساساً خارج از چارچوبهای فرهنگی
جامعه نمیتوانند عمل نمایند .اما رسانهها فقط
تأثیر نمیپذیرند ،بلكه بر فرهنگ جامعه تأثیر نیز
میگذارند .با توجه به وظایفی كه برای رسانهها
متصور است ،آنها ،به ویژه صدا و سیما ،تأثیرات
قدرتمندی دارند و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر
خود قرار میدهند .با توجه به این واقعیت باید گفت
رابطه و نسبت رسانه و فرهنگ ،متقابل و دوسویه
است؛ یعنی این دو ضمن آنكه از یكدیگر تأثیر
میپذیرند بر یكدیگر تأثیر نیز میگذارند و تأثیر
متقابل بر یكدیگر دارند .با وجود این تأثیر متقابل
موضوع این مقاله روشن ساختن تأثیرات فرهنگ
بر رسانه نیست ،بلكه موضوع ،بررسی تأثیر رسانه
بر فرهنگ است.
رسانه صدا و سیما تأثیر گسترده و عمیقی بر
فرهنگ جامعه میگذارد .از این رو در مهندسی
فرهنگی ،این رسانه جایگاه ویژه و ممتازی دارد.
این جایگاه ایجاب میكند تا هم در طراحی و
اجرای مهندسی فرهنگی به رسانهها و بهویژه صدا
و سیما اهمیت خاصی داده و در جهت تقویت و
پشتیبانی مادی و معنوی از آنها گام برداشته
شود و هم رسانهها با درك عمیق از جایگاه و توان
تأثیرگذاری خود در جهت تحقق اهداف «مهندسی
فرهنگی» برنامهریزی كنند و بكوشند از تمامی
فرصتها و امكانات موجود در جامعه برای به ثمر
نشستن مهندسی فرهنگی بهرهبرداری نمایند.
(ساعی،منصور)1389،
ضرورت مهندسی فرهنگی
اگر تغییرپذیری فرهنگها را شاخصه و ویژگی
فرهنگها بدانیم ،نتیجه منطقی آن است كه جوامع
چارهای جز پذیرفتن تحوالت فرهنگی ندارند و باید
همواره شاهد دگرگونی و تغییر و تحول در فرهنگ
خود باشند .با توجه به تأثیرپذیری فرهنگها از
عوامل مختلف و متفاوت ،تغییر و تحول فرهنگی
میتواند جهتی مثبت یا منفی بیابد .جهت مثبت
آن است كه تحوالت فرهنگی رشد و تكامل فرهنگ
یك جامعه را موجب شود و ضمن كمك به حفظ
هویت و موجودیت آن جامعه ،راههای دستیابی به
سعادت را برای مردم آن جامعه هموار سازد .اما
جهت منفی آن است كه تأثیرپذیری فرهنگ موجب
شود تغییراتی در جهت تخریب فرهنگ یك جامعه
روی دهد؛ به گونهای كه نه تنها راه سعادت ،صالح
و رستگاری را مسدود سازد ،بلكه با از بین بردن
فرهنگ یك جامعه و در نتیجه مضمحل شدن
هویت آن جامعه ،به فروپاشی و اضمحالل یك
جامعه منجر گردد.
آنچه میتواند جهت مثبت یا منفی تحول
فرهنگی را مشخص سازد ،عواملی است كه در
ایجاد تغییر و تحول در یك فرهنگ مؤثرند .این
عوامل متعدد و گوناگون هستند و از محیط درونی
و بیرونی یك جامعه برآمدهاند .از این رو مجموعهای
از عوامل در ایجاد تحول فرهنگی تأثیرگذارند .هر
یك از این عوامل بسته به خاستگاه خود و تأثیراتی
كه دارد میتواند در ایجاد جهت مثبت یا منفی
برای تحول فرهنگی مؤثر و كارساز باشد .تغییر و
تحول فرهنگی امروزه به عنوان یك واقعیت پذیرفته
شده است و نمیتوان و اساساً نباید مانع آن شد.
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اما بیتفاوت ماندن در مقابل این تحول و رها كردن
آن به حال خود موجب میشود عواملی كه تأثیر
مثبت دارند تضعیف شوند و در مقابل عواملی تقویت
گردند كه تأثیرات منفی به جا میگذارند و در نتیجه
تحول فرهنگی جهتی منفی بیابد .در حالیكه اگر
مسئوالنه به تحول فرهنگی نگریسته شود ،میتوان
با برنامهریزی و پیگیری تحوالت فرهنگی به صورت
سازمانیافته و هدفمند جهت مثبتی به تحوالت
فرهنگی بخشید .با دقت و بررسی در موضوع تحول
فرهنگی میتوان با تقویت عواملی كه تأثیر مثبتی در
مسیر تحوالت فرهنگی دارند و تضعیف عواملی كه
تأثیرات منفی بر تحوالت فرهنگی بر جا میگذارند،
مسیر تحول فرهنگی را به جهتی مثبت هدایت كرد و
تحول فرهنگی را به جای آنكه به اضمحالل فرهنگی
منجر شود به عاملی برای تكامل فرهنگی تبدیل
نمود .از این رو است كه مهندسی فرهنگی به عنوان
یك ضرورت مطرح میشود.
جایگاه رسانه در مهندسی فرهنگی
با توجه به ماهیت فرهنگی مهندسی فرهنگی،
سازمانها و نهادهای فرهنگی در پیشبرد آن تأثیر
عمده و اساسی دارند .در این میان سهم رسانهها،
به ویژه رسانه صدا و سیما ،با توجه به ویژگیها،
كاركردها و تأثیراتشان بیشتر به نظر میرسد.
درباره جایگاه صدا و سیما در مهندسی فرهنگی
دو دیدگاه وجود دارد :اول؛ دیدگاهی كه فعالیت این
رسانه را مساوی و عین مهندسی فرهنگی میداند ،و
دوم؛ دیدگاهی كه صدا و سیما را كارگزار و عامل در
مهندسی فرهنگی میشناسد.
دیدگاه اول از نظریات كسانی چون مك لوهان
درباره وسایل ارتباط جمعی ریشه میگیرد .مك
لوهان برعكس كسانی كه بین پیام و وسیله ارسال
پیام تمایز و تفكیك قائلاند ،به چنین تفكیكی
اعتقادی ندارد .به نظر او رسانهها ،به عنوان ابزارها
و فناوری نوینی كه در اختیار بشر قرار گرفتهاند،
همراه خود فرهنگ و تحوالت اجتماعی را نیز به بار
میآورند .با این دید است كه جمله معروف «رسانه
همان پیام است» را عنوان كرده و تمایز و تفكیك بین
پیام و رسانه را منتفی دانسته است .با این دیدگاه،
وقتی از نسبت بین رسانه و مهندسی فرهنگی بحث
به میان میآید ،ورود رسانه به عرصه زندگی افراد
بشر به خودی خود تغییر و تحول فرهنگی را به
همراه میآورد و نمیتوان از اجبارهای ناشی از ورود
فناوری رسانهای گریخت و به صورت ارادی تصمیم
به مهندسی فرهنگی گرفت.
عالوه بر این رسانه فعالیتی كام ً
ال فرهنگی دارد
و این فعالیت با طراحی و هدفمندی انجام میشود.
از سوی دیگر تمام سازمانها و نهادها كه به صورت
محدود یا گسترده فعالیت فرهنگی دارند ،مستقیم
یا غیرمستقیم با رسانه ارتباط مییابند و برای كامل
كردن كار خود و به ثمر نشاندن آن به همكاری رسانه
نیازمندند .رسانه صدا و سیما هم به صورت مستقیم و
برای عمل بر اساس رسالت و مسئولیتی كه بر عهده
دارد كار فرهنگی میكند و هم به صورت غیرمستقیم
با توجه به مسئولیتی كه برای كامل كردن فعالیت
دیگر سازمانها و نهادها دارد ،فعالیت فرهنگی انجام
میدهد .بدینمعنا صدا و سیما در یك جا به صورت
مستقل و مستقیم و در جایی دیگر به صورت مكمل
و غیرمستقیم در حوزه فرهنگ فعالیت میكند و بر
آن تأثیر میگذارد .از آنجا كه تمام این فعالیتها
سازمانیافته و هدفمندند و با هدف تأثیرگذاری بر
فرهنگ جامعه انجام میشوند ،فعالیت این رسانه
مترادف و مساوی با مهندسی فرهنگی معرفی

میشود.
دیدگاه دوم معتقد به آن است كه اگرچه كار
رسانه تماماً فرهنگی است و به صورت سازمانیافته
و هدفمند برای تأثیرگذاری بر فرهنگ جامعه انجام
میشود ،رسانه به مثابه یك مجری و كارگزار عمل
میكند و تنها مجرایی برای انتقال فرهنگ به حساب
میآید .این نظر از دیدگاهی ریشه میگیرد كه بین
رسانه و پیامی كه از طریق آن منتقل میشود،
تفكیك قائل است .براساس این دیدگاه رسانه ابزار
است و محتوای آن را پیامی مشخص میسازد كه از
طریق آن منتقل میشود .این پیام ،كه مستقل از خود
رسانه است ،میتواند بر فرهنگ مردم تأثیر بگذارد و
آن را دچار تغییر و تحول سازد .خود رسانه به خودی
خود و جدا از پیامی كه از مجرای آن منتقل میشود
تأثیری ندارد؛ چنانكه احداث یك ایستگاه تلویزیونی
یا رادیویی فقط در صورتی كه به كار گرفته شود و
ن منتقل شود میتواند گذرا باشد،
پیامی به وسیله آ 
در غیر این صورت تأثیری به بار نخواهد آمد.
در مهندسی فرهنگی نیز رسانه آنچه را در
سطحی كالن و خارج از محدوده عمل و حوزه فعالیت
رسانه نظریهپردازی و طراحی شده است ،عملیاتی و
اجرا میكند .بنابراین در این اقدام ،رسانه مجری و
كارگزار به حساب میآید و فعالیت آن نه مساوی
با مهندسی فرهنگی بلكه فقط دربرگیرنده بخشی از
مقوله مهندسی فرهنگی ،آن هم در مرحله عمل و
اجراست .البته این بخش از فعالیت بسیار مهم است
و كه اگر نادیده گرفته شود یا حاشیهای و فرعی تلقی
شود ،اساساً تحقق اهداف مهندسی فرهنگی دشوار
میگردد.
ویژگیهایی كه مهندسی فرهنگی از یك سو
و رسانه از سوی دیگر دارد دیدگاه دوم را تأیید
میكند .اول آنكه مهندسی فرهنگی فعالیتی است
كه از حوزه نظر و طراحی شروع ،و به حوزه عمل
كشیده میشود .طرح نظریه فرهنگی و طراحی
فرهنگ مطلوب بر اساس آن ،با هدف مهندسی
كردن فرهنگ جامعه ،خارج از مسئولیتهای صدا
و سیما است .نظریهپردازی بر عهده نخبگان فكری و
فرهنگی جامعه قرار دارد و طراحی فرهنگ براساس
این نظریهها نیز در نهادهای تصمیمگیر و برنامهریز
انجام میشود .صدا و سیما نیز ممكن است در این
زمینه وظایفی داشته باشد ،اما همه آن را بر عهده
ندارد .دوم آنكه مهندسی فرهنگی یك جریان و
برنامه مستمر است كه گذشته ،حال و آینده را در
بر میگیرد .اما رسانهها به شدت در قید زمان حاضر
هستند و میكوشند تا به اقتضائات و نیازهای زمانی
پاسخ گویند كه در آن به سر میبرند ،بنابراین در
بحث مهندسی فرهنگی فقط با بخشی كه با زمان
حاضر مرتبط است پیوند میخورد و همراه میگردد.
نكته سوم این است كه رسانهها به شدت تحت تأثیر
تحوالت اجتماعی هستند و برای آنكه از این تحوالت
عقب نمانند و در مواجهه با گرایشات غالب بر جامعه
به حاشیه رانده نشوند با آنها همراه میشوند ،از این
رو تأثیرپذیری آنها بسیار زیاد است .این در حالی
است كه مهندسی فرهنگی طراحی و برنامهریزی
برای تأثیرگذاری بر تحوالت است و مهندسی با
اتكا به طرحی كالن ،سازمانیافته و هدفمند انجام
میشود و به پیش میرود ،از این رو فعالیتی فعاالنه
برای تأثیرگذاری بر تحوالت اجتماعی و فرهنگی
به حساب میآید ،حال آنكه رسانهها تحت تأثیر
تحوالت اجتماعیاند و بیشتر واكنشی عمل میكنند
و عكسالعملی در برابر امر واقع شده میباشند .نكته
چهارم آن است كه طرح كالن مهندسی فرهنگی
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اساساً نمیتواند به وسیله یك نهاد یا سازمان انجام
شود ،بلكه فعالیتی جمعی است و فقط با مشاركت
جمعی مجموعهای از نهادهای مؤثر بر فرهنگ جامعه
باید اجرا گردد .از این رو رسانهها به هر میزان هم كه
در فرهنگ تأثیر داشته باشند ،نمیتوان فعالیت آنها
را مترادف و مساوی با مهندسی فرهنگی دانست .در
واقع رسانهها بخشی از این حركت جمعی را بر عهده
دارند و به پیشبرد آن كمك میرسانند.
كاركردهای رسانه در مهندسی فرهنگی
اگر بنا به تعريف فوق رسانه صدا و سیما را
عامل و كارگزار طرح مهندسی فرهنگی بدانيم،
بايد آن را فراگيرترين و گستردهترين نهاد مؤثر در
عملياتی كردن طرح مهندسی فرهنگی شناخت .اين
رسانه كاركردهايی دارد كه براساس آنها میتواند
در اجرای مهندسی فرهنگی آنچنان مؤثر عمل
نمايد كه جانشین ديگری برای آن متصور نيست.
از این رو است كه امروزه هر طرح فرهنگی حتی اگر
سازمانها و نهادهای ديگر متولی اجرای آن باشند
برای عملياتی شدن به رسانه صدا و سیما نياز دارد.
نتيجهگیری
رسانهها به طور اعم و تلويزيون به شكل خاص
 ،يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي هستند كه
نقش اساسي در انتقال ميراث فرهنگي و احتماعي
و ارزش هاي جوامع دارند  .در دوره ي كنوني كه
عصر اطالعات و تكنولوژي هاي نوين نام گرفته است
 ،اين رسانه ها هستند كه با كاركردهاي خود و به
كارگيري شيوه هاي جديد اطالع رساني  ،الگوهاي
نوين فرهنگي و اجتماعي را به جوامع وارد مي كنند
كه جايگزين ارزش ها و الگوهاي فرهنگي سنتي مي
شوند و به عنوان عامالن تغيير و تحول در ارزش ها و
هنجارها و الگوهاي فرهنگي جوامع عمل مي كنند .
بنابر اين  ،رسانه ها نقش مهمي در گستره ي جهاني
شدن ايفا نموده و يكي از عامالن اصلي جهاني شدن
فرهنگ هستند  .نكته ي عميق در جهاني شدن
فرهنگي به معناي انتقال هنچارها و ارزش هاست
كه در الگوهاي ظاهري فرهنگ متجلي مي شوند
و رسانه ها از اشكال عمده ي فرهنگ در حهان
و عامل انتقال فرهنگ هستند  .بنابر اين  ،توجه به
كاركردهاي رسانه ها در هر كشور  ،اهميت بسيار
زيادي دارد و بايد با تدوين استراتژي هاي صحيح
در تدوين برنامه هاي رسانه ها از جمله برنامه هاي
تلويزيون  ،تدابيري اتخاذ شود كه بتوان از تهديدات
جهاني شدن پرهيز نمود و از نقاط قوت آن بهره
گرفت.
منابع ومآخذ :
 -1احمدی ،مهدی )1381( ،فرهنگ رسانه  ،تهران،
انتشارات زمزم  ،چاپ اول
 -2اسفندیار ،یاسر )1382 ( ،فرهنگ ،دین ،رسانه،
تهران ،انتشارات رعد
 -3پراتکانیس ،آنتونی و الیوت ارونسون ( )1378عصر
تبلیغات ،ترجمه کاووس سیدامامی و محمد صادق
عباسی ،تهران :انتشارات سروش.
 -4پیت،ریچارد و الین هارت ویک ( )1384نظریه های
توسعه ،ترجمۀ مصطفی ازکیا و دیگران ،تهران :نشر لویه.
 -5چلبی ،مسعود ( )1390جامعه شناسی نظم ،تهران:
نشر نی.
 -6حریری اکبری ،محمد ( )1378مدیریت توسعه ،تهران:
نشر قطره.
 -7ساعی ،منصور( )1389نقش رسانهها در انتقال ارزشها
و پديدهي شکاف هنجاري و ارزشي نسلها ،تهران  ،انتشارات
حکیم ،
 -8فارسی ،سيد رضا (  )1379ارتباطات و توسعه
فرهنگی ،تهران ،انتشارات ظهیر  ، ،چاپ اول
 -9نیکو ،مینو و دیگران ( )1381رویکرد استفاده و
رضامندی دررسانه،تهران :نشرسروش.
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آرشیو دیجیتال

اصطالح آرشیو دیجیتال برای
مجموعههای مختلفی بکار میرود؛
مجموعهای از منابع دیجیتال،
مجموعههایی که از ابتدا بهصورت
دیجیتالی تولید شدند ،از شکل غیر
دیجیتالی به دیجیتالی تبدیل شدند
و مجموعههایی که از عناصر مختلفی
تشکیل شده است.درحوزه آرشیو
دیجیتال ،برای سازمانهای مختلف،
اهداف و برنامههایی مشخص شده
است .آرشیو دیجیتال شامل رکوردهای
پایداری است که از ابتدا چرخه تولید
و استفاده آنها توسط کامپیوتر انجام
میگیرد .مفهوم آرشیو دیجیتال به
مراکز آرشیوی که مدیریت رکوردهای
دیجیتالی را بر عهده دارند نیز باز
میگردد .از اهداف آرشیو دیجیتال
میتوان به عدم کاربرد پذیری
آمادهسازی ،فراهم آوری و دسترسی
به اطالعات دیجیتال ،برای نگهداری
طوالنی مدت دادههای آرشیوی اشاره
کرد.در صورت کابردپذیر بودن نیز
محدودیتی در نگهداری طوالنی مدت
وجود دارد .در جهت حفظ این اهداف
دو نوع سند وجود دارد که با تأکید بر
نگهداری اطالعات الکترونیکی در زمره
آرشیو دیجیتال محسوب میشود.
این اسناد شامل اتوماسیون اداری و
فایلهای دانشگاهی است که دارای
ذات دیجیتال هستند.
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وبسایتهایی که دسترسی به مجموعه
مواد دیجیتالسازی شده را آماده میکنند.
وبسایتهایی که مجموعه ها را
دیجیتالسازی ،دسترسپذیر و به صورت
پورتال ،در مدلی از آرشیو دیجیتال
ارائه میدهند را پوشش میدهد؛ مانند
مجموعههای خاص جغرافیایی مث ً
ال واشنگتن.
معموالً سازمانی خاص منابع را توصیف ،آماده
نگهداری و خدمات میکند مثل پرتال آرشیو
امریکا که محتوای دیجیتال را آمادهسازی
میکند.
مدل دیگر برای ارائه آرشیو دیجیتال،
آمادهسازی دسترسی به مواد دیجیتالسازی
شده توسط سازمان آرشیوی است .از این
مدل بهعنوان نمونه میتوان به آرشیو
دیجیتال عمومی دالواره ،آرشیو دیجیتال
فیلهارمونیک نیویورک و آرشیو دیجیتال
هاگلی اشاره کرد.
مجموعههای وب پایه
این بخشها بهصورت مشارکتی توسط
آرشیویست و کاربر اداره میشود بهعنوان
نمونه میتوان به مجموعه  ۱۱سپتامبر،
آرشیو دیجیتال بیماریها  ۲۰۱۱ژاپن یا
آرشیو دیجیتال بمبینگ بوستون اشاره نمود.
جمعبندی
نگهداری اسناد با هدف ایجاد آرشیو
دیجیتال حتی اگر غیر قابل استفاده باشد،
بسیار ضروری است .زمانی که تأکید
بر آرشیوهای حرفهای میشود ،منظور
مجموعهای از منابع است که بهصورت
دیجیتالی تولید شدهاند .درحالیکه معموالً
برنامههای کاربردی که از یک یا چند
مجموعه دیجیتال سازی شده بهره گرفتهاند
نیز وجود دارد .این برنامهها بهصورت عمومی
روی وبسایتها کاربرد خواهد داشت.
آرشيو هاى رقومى يا ديجيتال
هدف اوليه آرشيوها ،حفاظت از اشياى
مهم و تاريخى نظير اسناد متنى(مثل نسخه
هاى خطى( ،اشياىگرافيكى ( مثل نقاشى ها و
طراحى ها ) ،اشياى سه بعدى (مانند مجسمه
ها) ،موادديدارى وشنيدارى ( نظيرنوار هاى
صوتى و ويديوئى ) و نظايرآنهاست  .عالوه
برحفاظت  ،هدف ديگر آرشيوها ايجاد امكان
دستيابى آسان به اسناد است  .در آرشيوهاى
سنتى ابتدا شخص بايد سند مورد نظر خود
را ازميان تعداد زيادى سند برگزيند .سپس
بررسى كند كه آيا سند مربوطه درآرشيو
مورد نظرموجود است يا نه؟ بعد از آن
آرشيويست بايد آن سند را دراختيارشخص

بگذارد و سرانجام آنكه شخص براى كار روى
سند مربوطه ناچار است در محل آرشيو بماند
و مطالعه كند .با پيشرفت فناورى و بهره
گيرى از دستگاههاى ميكروفيلم و ميكرو
فيش و رايانه ،اين امكان فراهم شده است كه
به جاى نسخه اصلى اسناد ،فتوكپى ،تصوير و
نسخه رايانه اى در اختيارمحققان قرارگيرد.
سازمان اسنادملى ايران از سال 1371عمال
ارائه اينگونه خدمات را آغاز كرده است.
ديسكت هاى حاوى اطالعات اسناد و بانكهاى
اطالعاتى اسناد رقومى شده روز به روز بيشتر
از نسخه اصلى اسناد مورد استفاده قرار مى
گيرند .آرشيو هاى رقومى راه حلى مناسب
براى رفع مشكالت ناشى از ارائه خدمات
آرشيوى به متقاضيان است زيرا جستجو،
حمل و نقل و كارروى اسناد رقومى بسيار
آسانتر از اسناد آرشيوى كاغذى است
(صميمى )14،1383 ،رقومى سازى از جنبه
نظرى باعث مى شود كه بخش عمده اى از
محتواى يك آرشيو در دسترس كاربران در
شبكه جهانى وب قرارگيرد .در اين محيط
الكترونيكى ،يك محقق مى تواند ازراه دور
به مجموعه اطالعات دسترسى داشته باشد و
در عين حال ناچار هم نباشد كه آرشيويستها
را به فراخوانى اسناد و مدارك وادارند .امروزه
آرشيويستها  ،بيش از پيش با اين ضرورت
مواجه هستند كه نه تنها بايد اطالعات الزم
و ضرورى درباره مجموعه خود را به صورت
الكترونيكى ارائه كنند بلكه خود اسناد را نيز
بايد به صورت الكترونيكى ارائه نمايند.
ايجاد دستيابى بيشتر و سريعتربه
آرشيوهاىرقومى دو رويكرد اساسى دارد- 1
قراردادن مجموعه آرشيوى در اختيار كاربران
و محققان  - 2شفافت تر كردن وظايف آرشيو
ها وهدف آنها براى عموم كاربران .
آرشيو ديجيتالى
آرشيو ديجيتالى چيزى بيش ازنسخه
بردارى ساده بيت ها از روى يك رسانه ذخيره
سازى كهنه به رسانه اى ديگرنيست ،شيوه
هاى تفسيرو آزمايش بيت ها نيزبايد حفظ
شوند .به اين دليل انتقال اطالعات ازيك
قالب به قالبى ديگر و از يك نوع نظام رايانه
شكل غالب آرشيو ديجيتالى اى به نوعى
ديگراحتماال است.
رقومى سازى درآرشيو
اصطالح رقومى سازى در اساسى ترين
مفهوم خود به الكترونيكى كردن مواد اشاره
دارد  .اين فرايند تبديل يك تصويرآنانوگ به
مقاديرعددى است .اسكنر رقومى ،تصويرى

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 20فروردین 1397

ازموضوع آنالوگ اوليه اعم از اينكه شىء مورد
نظر عكس باشد يا يك سند و يا يك نامه
دستنويس ايجاد مى كند .ازيك تصويررقومى
مى توان به كمك نرم افزار تشخيص نورى
كاراكترها او.سى.آر يك متن قابل بررسى
تهيه كرد  .اين تصويركه توسط اسكنر به
وجودمى آيد به صورت رقمى ذخيره مى
گردد .براى مثال وقتى يك عكس برروى يك
صفحه رايانه رقومى مى شود  ،تصوير اصلى به
طوريكنواخت به نقاطى با مقادير تعيين شده
تقسيم مى گردد كه با يك جدول تطبيق داده
تطبيق داده مى شود .الگوى نقطه ها توسط
رايانه حفظ شده و به محض فرمان دادن،
تنظيم و مونتاژ مى شود  .در ايران سازمان
اسناد و كتابخانه ملى از سال،1380تعداد
 76000تصوير و عكس تاريخى و از سال
 1382نيز تعداد 20000اساليد را اسكن
نموده است ( .صميمى  ) 15 :1383،داده هاى
رقومى راكه در برگيرنده تصاوير هستند مى
توان براى ذخيره كردن فشرده نمود  .نسبت
به شكل آنالوگ ،تصوير رقومى فضاى كمترى
را اشغال مى كند.
ضوابط انتخاب مواد آرشيوى براى
ديجيتال سازى
يكى از ضوابط انتخاب اين است كه آيا
آرشيوها حق كپى بردارى (نسخه بردارى) و
انتشار مطالب مورد نظر را دارند يا خير؟
درآرشيوهاى رقومى اين نكته بايد روشن
شود كه آيا كپى هاى رقومى كه درشبكه وب
انتشار مى يابند نيز تحت پوشش قانون حق
مؤلف هستند يا خير؟
رقومىسازى بدون در نظر گرفتن مسئله
دستيابى بيشتروآسان تركاربران نمى تواند
موثر واقع شود .عالوه بر مسئله حق مؤلف ،
مسائل ديگرى نيز وجود داردكه بايد در موقع
انتخاب مواد آرشيوى به منظور رقومى سازى
مدنظر قرارگيرند .
خدمات آرشيوهاى ديجيتال اولين
وظيفه آرشيوهاى ديجيتال تضمين حفاظت
موادديجيتال درآرشيوهاست .بر خالف اسناد
متنى ،به رسانه هاى رقومى فقط ازطريق
تركيب با محيط هاى سخت افزارى و نرم
افزارى خاص مي توان دسترسى پيدا كرد
 .آرشيوهاى ديجيتال با استفاده از قالبهاى
كدگذارى قادر به حفاظت داده ها و اطالعات
ديجيتال هستند .براى اطمينان ازحفاظت
رسانه هاى ديجيتال هم اطالعات ديجيتال
وهم نرم افزارها بايد از يك نسل فناورى رايانه
اى به نسل بعدى منتقل شوند كه اين يك
تالش گران و وقت گير است .عالوه برساز
وكارحفاظت ،پيشبرد دستيابى به رسانه هاى
ديجيتالى  ،مهمترين خدمت آرشيو هاى
ديجيتال با آرشيو هاى سنتى بسيار متفاوت
است  .از طريق كاربردفناوريهاىديجيتال،همه
انواع رسانه ها نظير متن ،تصوير  ،نوارهاى
صوتى و ويدئويى به جريان تعداد بيتهايى

كه مى توانند به سهولت در سرتاسركانالهاى
رسانه هاى ديجيتالى فرستاده شوند ،تبديل
مى شوند  ( .صميمى (20 :1383،دو فرايند
به منظور بازيابى اطالعات در آرشيو ها وجود
دارند كه عبارتند از . 1فرايند خودكار( نظريه
نمايه مقلوب ) كه معموال در اسناد متنى
استفاده شده است و در مورد مواد ديدارى
و شنيدارى كمتر امتحان شده است براى
 -2فرايند دستى( نظيركليد واژه ها ) كه
معمو ال به تصوير كشاندن رسانه هاى مستقل
به كار مى رود و عينيت كمترى دارد و در
حال حاضر در نمايه سازى كمتربه كارمى
رود .در صدر اين خدمات بنيادين  ،شمارى
ازخدمات با عنوان خدمات ارزش افزوده را
مى توان تعريف و اجرا كرد  .خدمات ارزش
افزوده،هدف فردى آرشيو رقومى را منعكس
مى كند  .نمونه ساده چنين خدمتى قابليت
چاپ اسناد منتخبى است كه در يك آرشيو
يافت مى شودو خدمات پيشرفته آن شامل
قابليت هايى براى خصوصى سازى آرشيو
است ( .صميمى )20 :1383،
مزايا و چالش هاى ديجيتال سازى مواد
آرشيوى يكى ازمعايب ذخيره سازىونگهدارى
مبتنى برديجيتال سازى مواد آرشيوى ،
ازميان رفتن اطالعات مندرج دربخش هاى
فيزيكى ماده اصلى يا اوليه است .كاغذ،
مركب ،نوع صحافى در ارتباط بايك كتاب و
ترميم يك عكس،كه همه اينها دوره زمانى
تهيه آن سند را معلوم مى سازد در ديجيتال
سازى معموال از بین مى رود .اين مشكل
يعنى تخريب موادو مطالب اوليه معموال پس
از رقومى سازى مواد پيش مى آيد  .مهمترين
مزيت ديجيتال سازى مواد آرشيوى ،در
دسترس قراردادن موادآرشيو ى در شبكه
وب است  .اسناد ديجيتال نيازبه مراقبتهاى
ويژه اى كه از اسناد آرشيوى درآرشيو هاى
سنتى به عمل مى آمد ،ندارند زيرا كه اسناد
جايگزين كه از آرشيو هاى مختلف گرد آورى
شده اند ودريك مجموعه جامع براساس
موضوع ارائه شده اند در اختياركاربران قرار
مى گيرد .دسترسى آسان به منابع و اسناد
جايگزين كمك بزرگى براى محققان به
شمار مى رود ،افراد مى توانند با همان سند
ديجيتال جايگزين نياز خود را برطرف سازند
و اطالعات مورد نياز را از آن كسب كنند .لذا
درصورت ديجيتال سازى مى توان تصاويررا
بزرگ تركردو وضوح جزئيات و تفكيك رنگ
آنها را افزايش داد .دسترس پذيرمنابع ازراه
دور ،سرعت اعتبار یابی  ،حجم باالى ذخيره
سازى اطالعات ،صرفه جويى زمانى و مكانى،
ارزش هاى افزوده اطالعات ،تهيه محيط
كاربر پسند ،كاهش ثانويه هزينه ها ،اندگارى،
فشرده سازى اطالعات ،نسخه بردارى و باز
توليد ،نبود امكان مفقود شدن ،ايفاى نقش بارز
در حفظ ميراث فرهنگى ،دسترسى آسان به
محتواى مواد ديجيتال ،رايگان بودن  .وچالش
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هاى ديجيتال سازى اسنادآرشيوى عبارتند
از :معمارى فنى و ملزومات آن ،مسائل مربوط
به مالكيت معنوى يا حق مؤلف ،هزينه هاى
باال و امكانات الزم براى ديجيتال سازى (
رقمى كردن)  ،آموزش ،كمبود استانداردهاى
الزم ،كمبود متخصصان موضوعى و آشنابه
امور فنى و اطالع رسانى ،عدم سازمان
دهى دقيق منابع ،ساختار امنيتى هكرها
وكراكرها ،كمبود بودجه  ،كاركنان ،وسايل
و تجهيزات ،خدمات مرجع ،آموزش كاربران
نهايى ،استفاده از منابع الكترونيك .ضرورت
پرداختن به فرايند رقومي سازي آرشيو ها تا
پيش از ظهور وب ،فرايند رقومي سازي عمدتا
از طريق سي دي رام ها صورت مي پذيرفت
 .رواج و گسترش استفاده از لوح هاي فشرده
در دهه  80ميالدي در نوع خوديك انقالب
در امرذخيره و بازيابي اطالعات به شمار مي
آمد  .حجم ،قدرت ذخيره سازي باال ،قيمت
ارزان و قابليت چند رسانه اي ،از مهم ترين
مزاياي لوح هاي فشرده به شمار مي آيند.
با اين حال -،آرشيوهاي رقومي ،آرشيوها را
نزد كاربر مي برد؛  -براي جستجوي اطالعات
از رايانه استفاده مي شود؛  -اطالعات را مي
توان به اشتراك گذاشت؛  -روز آمد سازي
اطالعات آسان تر است؛  -اطالعات هميشه
موجود است.
نتيجه گيرى
ديجيتال سازى يك راهكار عالى براى
ايجاد دستيابى بهتر وآسانتر به مواد آرشيوى
است بنابراين الزم است كه به طرق مختلف،
شيوه هاي دسترسي مربيان و تاريخ پژوهان
به اينگونه مواد تسهيل گردد  .آرشيو رقومي
در محيط مجازي اينترنت اتفاق مي افتد ،و
براي برقراري اين محيط مجازي به وجود
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري خاصي
احتياج است  .افرادي هم كه در جريان اين
فرايند قرار مي گيرند بايد داراي مهارت ها
و تخصص هاي الزم در راستاي بهره گيري
هرچه بيشتر از اين پديده نوظهور باشند.
چنانچه آرشيوها بخواهند همچنان به
روند پايايي و پويايي خود ادامه دهند ،الزم
است كه با روند فناوري هاي نوين اطالعاتي
و ارتباطي ،علي رغم تمامي مشكالت و
تنگناهاي موجود ،همراه شوند.

منابع:
 .1دورانتی ،ال ،سی ،فراتکس( )2015دایره المعارف
دانش آرشیوی مترجم فرزانه بهارلو ،بوستون ،مرکز آرشیو
دیجیتال بومبینگ
 .2صميمى ،ميترا .آرشيوهاى رقومى .فصلنامه كتاب
.ش ،60زمستان .1383ص2-13
3.http://www.aqlibrary.com/documents/
audiovisualrecords.aspx 16-
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بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد
ثابت (اسناد خزانه اسالمی)

مقدمه
از جمله ابزارهای مهم که برای پیشبرد
برنامه های کالن اقتصادی توسط دولتها
مورد استفاده قرار میگرد سیاست های
مالی و پولی است .در چارچوب سیاست
مالی از مکانیسم مالیات برای تامین
درآمد برای دولتها استفاده میشود .پس
از آن و متناسب با رشد اقتصادی مخارج
دولتها بودجه ریزی شده و برای بخشهای
مختلف تخصیص و توزیع می شوند .در
عین حال بدلیل وقوع مخارج یا اصرار
آنها بر پیشبرد برخی از طرحها بخشی
از مخارج به اندازه منابع فعلی نبوده و
بیشتر از آن ایجاد میشوند؛ که در اینجا
فرایند ایجاد بدهی و انباشت بدهی شکل
میگیرد .امروز از معامالت ثانویه برای
تعیین تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران
بعنوان یک ابزار کنترل و مدیریت بدهی
استفاده میشود و گسترش آن در دنیا
مرسوم است .تسریع در انجام پروژه ها
از جمله انگیزه دولتها در ایجادد مخارج
مازاد می باشد .لذا آنها با انتشار اسناد
موسوم به خزانه و سایر اوراق مشارکت
از منابع مالی حاصل از فروش ،بدهی
دولت را تعهد و میپردازند .در این مقاله
بعلت حجم باالی انتشار اینگونه از اوراق،
بازاری جذاب برای افراد سرمایه گذار
ایجاد شده که میتوانند با ورود به این
چرخه و سرمایه گذاری و خرید اوراق
با درآمد ثابت سود کم ریسک را بدست
آورند.
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بازار اوراق مبتنی بر بدهی
بازار اوراق بهادار به لحاظ نوع دارایی به چند
بازار مختلف تقسیم میشوند و در هر کدام از
آنها اوراق بخصوصی عرضه میشود .اوراق قابل
عرضه در آنها عبارتند از  -1اوراق قرضه  -2اوراق
مشارکت  -3صکوک یا ابزارهای مالی اسالمی.
صکوک یا ابزار مالی اسالمی به لحاظ اینکه در
بازار ثانویه (فرابورس ایران) حجم معامالت آن
در حال گسترش می باشد میتواند موضوع مهمی
برای بحث و بررسی بوده تا سرمایه گذاران و
افرادیکه ریسک پذیری آنها در سطح پایینی
است از این نوع از سرمایه گذاری و فرآیندهای
آن شناخت بیشتری را داشته باشند .بطور کلی
در این بازار سرمایه گذار (خریدار اوراق) در عین
حالیکه از خریدار آن سود بدست می آورد؛ اما
از آنجائیکه انتار این اوراق در چارچوب موازین
شرعی مربوط به بیع می باشند و اساس مبتنی
بر مالکیت دارائی و به میزان دارایی تملک شده
منتشر میشوند لذا دارای اعتبار شرعی و فقهی
بوده و بازدهی بدست آمده از آن ربا محسوب
نمی شود .در این راستا سازمان بورس و اوراق
بهادار حسب قانون با ایجاد بازار بدهی امکان
معامله ثانویه آنها را ایجاد و فراهم نموده و در
چارجوب دستورالعمل ویژه ای با نظارت یک
بازارگردان امکان خرید و فروش اوراق صکوک
و مشارکت را فراهم نموده است .روند این بازار
نشان میدهد که با توجه به کاهش ریسک این
اوراق و تضمین پرداخت در سررسید مندرج در
اوراق از طرف دولت؛ اوراق صکوک و مشارکت
در حال رشد می باشند .یکی از مهمترین این
اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد که در بخش
اسناد خزانه اسالمی در این مقاله به آن پرداخته
شده است.
انواع صکوک( 1اوراق بهادار مبتنی بر
دارایی)
صکوک از جمله ابزار های مالی اسالمی
است که نوع انتفاعی دارای سودآوری بوده و در
عین حال با دارا بودن شرایط بیع ،ربا محسوب
نمی شود .در سالهای اخیر رشد ابزارهای
مالی اسالمی که به صکوک شهرت یافته بسیار
چشمگیر بوده است .تا جایی که بر اساس آمار،
تا پایان سال  2006میالدی ارزش کل صکوک
منتشر شده بالغ بر 50میلیارد دالر عنوان شده
است .کشورهای بحرین ،مالزی ،قطر و آلمان به
عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شدهاند.
در حالت کلی می توان صکوک را اوراق بهادار
مبتنی بر دارایی ،با درآمد ثابت یا متغیر ،قابل
معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت
دانست.اصطالح «صکوک» برگرفته از واژه عربي
صکوک به معناي چک ،نوشته بدهکار ،سفته و
قبض بدهي است و به طور معمول ،به عنوان
«اوراق قرضه اسالمي» تعريف مي شود .تمايزي

که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد،
اساسي و مهم است ،چرا که با تاکيد بر اين
تفاوت ،هدف از به کارگيري صکوک به عنوان
ابزاري جديد در بانکداري اسالمي ،تقليد از اوراق
قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست،
بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر
قوانين شريعت اسالم باشد .صکوک به عنوان
اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف ميشود که
بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس
فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع
فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت
مي گيرند ،سودآوري داشته باشد .اوراق بهادار
صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و
دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب
مي کنند.استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای
مالی اسالمی برای نخستین بار در سال2002
در جلسه فقهی بانک توسعه اسالمی پیشنهاد
شد .بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی اقدام به معرفی انواع
صکوک نمود .که عبارتند از؛( )1صکوک مالکیت
داراییهایی که در آینده ساخته میشود)2( ،
صکوک مالکیت منافع داراییهای موجود،
( )3صکوک مالکیت منافع داراییهایی که در
آینده ساخته میشود )4( ،صکوک صلم)5( ،
صکوک استصناع )6( ،صکوک مرابحه)7( ،
صکوک مشارکت )8( ،صکوک مضاربه)9( ،
صکوک نماینده سرمایهگذاری )10( ،صکوک
مزارعه)11( ،صکوک مساقات )12( ،صکوک
ارائه خدمات )13( ،صکوک حقاالمتیاز .از میان
صکوک فوقالذکر تنها استفاده از صکوک اجاره،
سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت،
مرابحه و مضاربه معمول است .در یک تقسیم
بندی دیگر میتوان صکوک را به دو گروه ابزار
حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود.
صکوک اجاره ،سلم ،استصناع و مرابحه زیر
مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه
زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار
میگیرند.یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی
شده «صکوک اجاره» میباشد .صکوک اجاره در
حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت
مشاع ،مالک بخشی از دارایی است که منافع آن
بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی
واگذار شده است .جهت انتشار اوراق اجاره وجود
حداقل سه نهاد مالی ضروری است که عبارتند از
بانی ،واسط و امین.بانی شخصی حقوقی است که
صکوک اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر
میشود و میتواند اقدام به اجاره نمودن دارایی
مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی
از سرمایهگذاران نماید .واسط نهاد مالی است که
صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از
دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره
تشکیل میشود .امین نیز شخص حقوقی است

که به نمایندگی از سرمایهگذاران و به منظور
حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی
انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل
فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.
مزایای اوراق صکوک
برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را
میتوان به شرح زیر بیان نمود:
 -1صکوک نقدینگی بانی (منتشر کننده
اوراق) را افزایش میدهد
 -2داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و
یا غیرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه
نقد جایگزین آن می شود.
 -3با اینکه قسمتی از داراییها از شرکت
بانی جدا میشود اما با این حال باز هم بانی
میتواند از داراییها استفاده کند.
 -4از آنجا که صکوک با پشتوانهي
داراییمنتشر میشود لذا دارای ریسک کمتر
است و هزینهي تأمین مالی را نیز کاهش
میدهد.یک راه دیگر کاهش هزینهي تأمین
مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
 -5صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل
داراییها به اوراق بهادار به توسعهي بازار سرمایه
کمک میکند.
 -6چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک
یک بازار ثانویه فراهم میشود ،آنگاه قابلیت
نقدشوندگی این اوراق هم افزایش مییابد.
اسناد خزانه اسالمی
اوراق خزانه اسالمی یا اخزا نیز نوعی اوراق
بدهی محسوب می شوند .دولت با انتشار اخزا
در واقع بدهی خود را طی ساز و کاری برای
مدتی به تعویق می اندازد .اسناد خزانه اسالمی
نوعی از ابزارهای مالی اسالمی است.اخزا یک
ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب مس شود.
این اسناد اوراق بهادار با نامی است که دولت آن
را به جای بدهیهای خود بابت طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید
معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند.
رویه خرید و فروش اسناد خزانه در دنیا به این
شکل است که به رقمی کمتر از قیمت اسمی به
خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل
از فروش ،بدهیهای دولت پرداخت میشود .اما
به دلیل مسائل فقهی وارد بر این روش ،دولت

ایران ،این اوراق را صادر و به شکل مستقیم
به طلبکاران غیر دولتی واگذار میکند .دارنده
اوراق درصورت نیاز به وجه نقد ،این اوراق را
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به
فروش میرساند.یعنی دوبت به جای بدهی خود
به طلبکارانش این اسناد را به آنها می دهد و
آنها می توانند اسنادخزانه اسالمی یا اخزا را در
بازار به فروش رسانذه و به پول خود برسند.حال
سوال اینجاست که ما چگونه می توانیم از طریق
خرید اخزا سود بدست بیاوریم.
این اسناد از نوع اوراق بهادار با درآمد ثابت
بوده و قیمت اسمی این اوراق طبق قانون برای
هر ورقه  1/000/000ریال پیش بینی شده
است .این اسناد از جمله اسناد دولتی می باشند
که طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1393
تا سقف مشخصی منتشر می گردند و ضمن
تضمین پرداخت در سررسید؛ دو کارکرد در
متن قانون برای آنها در نظر گرفته شده است.2
-1اسناد در قالب بند ه -دولت مجاز است
اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با
سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام،
صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود
بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و
مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی
با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی به
طلبکاران واگذار کند .اسناد مزبور از پرداخت
هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار
مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران محسوب شده و با امضای وزیر
امور اقتصادی و دارایی صادر میشود .اسناد
خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه
برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار
باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار
بورس یا فرابورس فراهم کند .خرید و فروش
این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ممنوع است (قانون بودجه سال .)1396
-2اسناد در قالب بند ز -به منظور استمرار
جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور ،به
دولت اجازه داده میشود اسناد خزانه اسالمی
منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای
اولویتدار ابالغی از سوی سازمان برنامـه و
بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت

جدول اسناد خزانه اسالمی منتشر شده (سال 1393الی )1395
ماخذ :معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشوراداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی مهر ماه 1395
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این اسناد را قبل از پایان سال ،از محل اعتبارات
دستگاه مزبور تسویه نماید .این اسناد از مالیات
معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و
ستد هستند .تسویه این اسناد در سررسید،
مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل
کشور است و تسویه آن قبل از سررسید توسط
خزانه مجاز است .انتقال تعهدات مربوط به اسناد
منتشره به سال بعد ممنوع است (قانون بودجه سال
.)1396

بازار گردانی اسناد خزانه اسالمی
یا توجه به نقش ابزارهای تامین مالی از
طریق بازار ثانویه یا بازار فروش اوراق دین (بازار
اولیه عبارتست از خرید و فروش) در شرایط
کسر بودجه دارند .لذا قانون گذار شرایطی
برای دارندگان اوراق صکوک فراهم نموده تا
از طریق بازار بدهی اوراق مذکور عرضه گردد.
برای کاهش اثر ریسک موجود در این اوراق
و همچنین افزایش نقد شوندگی و متعادل
نگاه داشتن و کاهش نوسانات این اوراق برای
نمادهای قابل معامله ،بازارگردان را به جریان
معامالت وارد نموده است .عملیات بازار گردانی
با دو روش صورت می گیرد -1 .روش مبتنی بر
حراج  -2روش مبتنی بر مذاکره
بازارگردان در فرابورس با هدف ایجاد
اطمینان بیشتر در جهت نقد شوندگی و ریسک
اوراق ،همواره به قیمت بازار و در چارچوب
مقررات اقدام به خرید و فروش اوراق می کند اما
سرمایه گذاران در صورت وجود مظنه بهتر خرید
یا فروش ،می توانند با مظنه مد نظر خود داد و
ستد کنند .با وجود بازارگردان ،هدف اینست که
ثبات بیشتری در نرخ و بازده این اسناد ایجاد
شود .نرخ بازده تا سررسید با استفاده از معادله
 YTMمی باشد .با استفاده از این معادله نرخ
موثر بازده حاصل از نگهداری اوراق تا زمان
سررسید برای سرمایه گذار مشخص می شود.
منابع:
html.http://tse.ir/cms/Pag580-1
-2قانون بودجه سنواتی 1396-1393
-3معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشوراداره کل
امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی مهر ماه 1395
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معرفی بزرگان گرافیک  . . .استاد محمد احصائی

سید محمد احصائی

سید محمد احصائی ،متولد
 8تیرماه  1318در قزوین ،فارغ
التحصیل دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران است .او یکی از پایه
گذاران نقاشیخط در دوران معاصر
ایران است و از نخستین افرادی که از
حروف به عنوان وسیله ای برای بیان
مفاهیم ذهنی خود استفاده کرد و با
مجموعه نقاشیخط های خود آوازه و
اعتباری جهانی یافته است.

12

استاد احصائی کار خود را با مجله جوانان
جمعیت شیر و خورشید آغاز کرد و پس از آن
جذب سازمان کتاب های درسی شد .سپس
به سمت کارشناس کتاب های هنر سال سوم
منصوب گردید .همکاری او در بنیاد هنری پارس،
با ممیز سبب شد تا به عنوان نقاش و خوشنویس
به هنر گرافیک نزدیک شود.
رویکرد احصائی حرکت خوشنویسی به سمت
نقاشی بود .پس از آشنایی با خطوط نستعلیق و
ثلث ،فرصت تازه ای پیش آمد تا کار در مدرسه را
کنار گذاشته و به سمت عالیق خود پیش رود .با
الهام از تعلمیات عمادالکتاب ،اولین مقاالت خود
را با موضوع خوشنویسی را در  9شماره نشریه
«جوانان شیر و خورشید» به چاپ رساند .سپس
در موسسه تبلیغاتی «گردونه» و «موسسه پارس»
(که فعالیتش در حوزه گرافیک و چاپ بود) به
عنوان خطاط مشغول به کار شد .همنشینی و
دوستی با مرتضی ممیز ،علی اصغر معصومی،
روئین پاکباز و  ...در این موسسات باعث شد تا
خوشنویسی را در حیطه جدیدی تجربه کند و در
کنار آن با تجربه های گرافیک و نقاشی آشنا شده
و طبق گفته خودش « :در خفا با شکل کلمات
کلنجار می رفتم ،که البته در این گونه فعالیت
ها شیوه ثلث بیشتر مورد تجاوز بنده قرار می
گرفت».
در سال  1350به پیشنهاد استاد ممیز در
حالیکه در رشته گرافیک مشغول به تحصیل
بود درس خط در گرافیک را تدریس کرد .از
اتفاقات مهم زندگی او می توان به آشنایی با کارل
اشالمینگر (نقاش و مجسمه ساز آلمانی)اشاره
کرد در مالقات هایی که با تناولی داشت ،این
دوستی میان آنها شکل گرفت.
اولین نمایشگاه آثار نقاشیخط خود را در
دوره دانشگاهی و سال  1347در هتل هیلتون
برگزار کرد و در همین سال در مسابقه نقاشی
دانشجویان هنرهای تجسمی مقام اول را کسب
کرد .در سال  1352در نمایشگاه گروهی موزه
ایران باستان به عنوان نقاش برگزیده سال معرفی
گردید .در بهمن  1351در گالری سیحون اولین
نمایشگاه انفرادی خود را برگزار کرده و سپس
در سال  1353دومین نمایشگاه انفرادی در
انجمن فرهنگی ایران و آمریکا برپا شد .در دومین
نمایشگاه ،سال  1353از نزدیکانش در مورد
کارهای او چنین نقل می شود او با انقالبی که در
آثارش ایجاد کرد ،احصائی دیگر خطاطی نیست
که نقاشی بکشد ،بلکه نقاشی است که خطش
هم خوب است .او دیگر مقید به قیدی نیست هر
طرف که بخواهد می رود و رها شده است و رهایی
همیشه شادمانه است.
نمایشگاه بعدی او در سال  1354گالری لیتو
با ارائه مجموعه جدیدی از رفتار آزاد قلم و به
شکل خودانگیخته ارائه شد.
احصائی آثار ارزشمند نقش برجسته هم دارد
که معروف ترین آن در تاالر اجتماعات دانشکده
الهیات دانشگاه تهران در سال  1356اجرا شد.
در خصوص اجرای این نقش برجسته می گوید:
«خیلی ذهنم را به کار سپردم ،در آن کار کوشش

کردم ،معنی ادبی نوشته ها را که از منطق الطیر
عطار انتخاب کرده بودم ،به زبان تصویری ترجمه
و تبدیل کردم».
در سال  10 ،1364جزء قرآن کریم به قلم
ریحان به تحریر در آورد و سال  1368سی متر
کتیبه به قلم محقق برای بخش روابط فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش به رشته تحریر درآورد.
تالش های او برای احیای قلم محقق و تحریر و
طراحی صفحاتی از قرآن باعث شد تا از او در
سال  1378به عنوان هنرمند برگزیده خادم قرآن
تقدیر گردد.
ِ
سنت به جا مانده،
ایشان ضمن حفظ پیوند با
با تاثیر از جنبش نوگرای سالهای  40و قرآن و
مهارت در خصوص خطوط ثلث و نستعلیق ،پایه
های نقاشیخط را در خوشنویسی کتیبه ها و بناها
ایجاد کرد.
استاد معتقد است اثر باید بدون قید به چیزی،
حاصل شود .خالقیت را مختص خداوند می داند و
خود را در این میان واسطه ای.
او به مینیمالیسم روی آورد و کارها را ساده
تر کرد چنان که ممکن است غزلی از حافظ یا
رباعی خیام را الهام بخش آثار خود قرار دهد ولی
در نهایت اثری که خلق می کند چنین نیست که
خوانده شود بلکه اثری دیدنی است.
از سال  54تابلوهایی با کلمه «اهلل» یا آیه
«الاله اال اهلل» که نمودی از عرفان و تصوف
اسالمی است و به کارهای اهلل معروف شدند در
کارنامه هنری خود دارد و در آخرین تابلو ها نیز
به کلی رنگ را از کار حذف کرده و با سفید و
سیاه که هر دو تجلی نور هستند ،به طرحی نو
رسیده که به «الفبای ازلی» شهرت یافتند.
در آثار گرافیکی او از پوستر تا طراحی نشانه
همگی از بازی هنرمندانه و سنجیده در ساختاری
زیبا از ترکیب حروف ،شکل گرفته است و ترکیب
سنت و نوآوری او مخاطبان بسیاری را به این
سبک کار مشتاق کرد.
استاد در عرصه فروش آثار هنری در داخل
و خارج از کشور نیز رکورددار است که در سال
 1385گران ترین اثر نقاشیخط حراج کریستیز
تابلو متعلق به او با نام «اسماءاهلل» بود که با
قیمتی بیش از  100هزار دالر به فروش رسید.
همچنین در حراج سادبیز لندن در دوم آبان
 1386یک تابلو خط از ایشان به مبلغ بیش از
 88هزار پوند به فروش رسید که رسانه های بین
المللی به طور گسترده ای بازتاب دادند.
برخی فعالیتها ،مشاغل و تشویقها:
 ۱۳۵۷–۱۳۳۷عضویت رسمی وزارت فرهنگ بعدا ً
وزارت آموزش و پرورش
 ۱۳۴۴–۱۳۳۹همکاری با مؤسسه پارس و گردونه
 ۱۳۴۴–۱۳۴۱خوشنویس و مدیر گرافیک سازمان
جوانان جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
 ۱۳۴۱تجربههای «کاربردی خط» و نخستین
تجربهها برای ابداع سبک «نقاشیخط»
 ۱۳۵۳–۱۳۴۳گرافیست ،خوشنویس ،مؤلف،
کارشناس هنری و ویراستار سازمان کتابهای درسی
(نقاش کتابهای درسی دبستان و دوره سه ساله
راهنمایی و کتاب هنر  -قسمت خط و خوشنویسی)
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 ۱۳۷۷–۱۳۴۵شرکت در مجامع فرهنگی – هنری
نمایشگاههای فردی و جمعی در ایران و در سال ۱۳۵۱
به عنوان نخستین نقاشی برگزیده سال و چند نوبت به
عنوان برگزیده در ایران و یکبار در فرانسه.
 ۱۳۷۷–۱۳۴۹سفرهای متعدد به کشورهای آسیایی،
اروپایی و آمریکایی برای مطالعه و تحصیل و شرکت در
مجامع هنری و نمایشگاههای جمعی و فردی.
 ۱۳۴۹آغاز تحقیق و کار در مؤسسه طراحی حروف
و کارهای تایپوگرافی در مؤسسه تکنی پروسس نیویورک
 ۱۳۵۰آغاز تدریس در رشته گرافیک در دانشکده
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران و آموزش گرافیسم خط برای
نخستین بار
 ۱۳۵۱نقاش برگزیده نمایشگاه وزارت فرهنگ و هنر
 ۱۳۵۷–۱۳۵۴اجرای چهارصد و پنجاه متر مربع
سفال نقش برجسته «نقاشیخط» به سفارش دانشگاه
تهران برای دانشکده الهیات و معارف اسالمی – تهران
 ۱۳۵۵دریافت جایزه اول نمایشگاه کانی سورمر
 ۱۳۵۷تا کنون عضو رسمی هیئت علمی دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 ۱۳۶۱–۱۳۵۹نگارش پنج قطعه کتیبه به خط
محقق برای مسجد الغدیر تهران ،نگارش و سفالگری
نقش برجسته کتیبه ایران ورودی موزه ملی ایران،
سفارش اجرای  ۲۳۰متر مربع کار سفال نقش برجسته
برای سفارتخانه ایران در کشورهای امارات متحده عربی
در ابوظبی.
 ۱۳۶۶–۱۳۶۴عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در
بخش هنر و شرکت در برنامهریزی دروس خط و گرافیک
در شورای عالی انقالب فرهنگی
 ۱۳۶۷–۱۳۶۴دو دوره عضو شورای عالی انجمن
خوشنویسان ایران و شورای عالی تعیین شایستگی
استادی
 ۱۳۶۷عضو شورای عالی هنرهای تجسمی ایران
 ۱۳۷۵عضو هیئت امنای انجمن خوشنویسان ایران
 ۱۳۷۶عضو هیئت مؤسس انجمن هنرمندان نقاشی
ایران
 ۱۳۷۹–۱۳۷۷عضو شورای عالی انجمن صنفی
طراحان گرافیک ایران
 ۱۳۸۶–۱۳۸۰شرکت در اغلب فعالیتهای موزه
هنرهای معاصر به عنوان عضو هیئت مشاوران هنری،
عضو انتخاب آثار و هیئت داوریهای متعدد و داوری
در بینالهای نقاشی ،گرافیک و جشنوارههای نقاشی و
خوشنویسی جهان اسالم
 ۱۳۸۲عضو کمیته متخصص خبره جهت ارزشیابی
هنرمندان خوشنویس
 ۱۳۸۳تاکنون عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش
 ۱۳۸۳تاکنون مشاور عالی انجمن صنفی طراحان
گرافیک ایران
 ۱۳۸۳عضویت پیوسته فرهنگستان هنر
 ۱۳۸۳عضو برگزیده خطاط ـ گرافیست چهرههای
ماندگار از سوی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 ۱۳۸۴–۱۳۸۳عضو شورای ارزشیابی هنرمندان
نقاشی ـ گرافیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ۱۳۸۴–۱۳۸۳عضو کمیته نهایی شورای ارزشیابی
هنرمندان خوشنویس کشور
 ۱۳۸۴دریافت نشان درجه یکم ملی فرهنگ و هنر از
رئیسجمهور بنا به تصویب هیئت وزیران

برخی از آثار برجسته استاد احصائی

منابع:
 .1انجمن تبریز ،معروف ترین لوگوهای استاد محمد احصائی،
tabrizkhat.ir
 .2وبسایت مرجع هنری ،سید محمد احصائی(بخش یکم)،
ligheh.ir
 .3همشهری آنالین ،زندگینامه محمد احصائی،
www.hamshahrionline.ir
 .4عزیزی ،محمد احصائیazizihonar.com ،
5. Tehranauction.com
 .6خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،معروف ترین لوگوهای
محمد احصائیwww.isna.ir ،
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آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن

قسمت های اصلی یک دوربین
عکاسی
1ـ بدنه :
بدنه یک دوربین تا حدودی نشان دهنده
نوع عکس هایی است که با آن گرفته می
شود .بعضی از آن ها از مواد اولیه بسیار
مرغوب و مقاوم ساخته می شوندمثل دوربین
هایی که مورد استفاده عکاسان خبری قرار
می گیرد ،بعضی ساده تر و ارزان ترند مثل
دوربین هایی که مورد استفاده مردم عادی
قرار می گیرند.
بدنه دوربین ها با هر شکل و هر نوع
ماده ای که ساخته شده باشند یک چیز
در همه آن ها مشترک است .یک محفظه
تاریک سیاه رنگ که از نفوذ کنترل نشده
نورجلوگیری می کند ،در انتهای همین
محفظه است که معموال فیلم عکاسی و یا
دردوربینهای دیجیتال ،حسگرالکترونیکی
قرار می گیرد .اتاقک تاریک یک دوربین در
تهیه تصویر خوب نقش مهمی ایفا می کند و
در انواعی که می توان به آن دسترسی داشت
بایدمراقب بودکه رنگ سیاه آن آسیب نبیند
زیرا باعث کاهش کیفیت عکس می شود.
2ـ عدسی یا لنز:
شاید بتوان گفت که مهم ترین قسمت
یک دوربین عکاسی لنز آن است .لنزها
بیشترین سهم رادر تهیه یک تصویر خوب
دارند .لنزهای امروزی بسیار پیچیده اند.
حتما می دانیدکه وقتی نور از یک محیط
مثل هـوا وارد محیط دیگـری شود (مثل
آب) دچار شکست می شود .اگر یک منشور
از جنس شیشه را درمعرض تابش یک پرتوی
نورقرار دهیم می بینیم که نور تغییرجهت
میدهد .حال تصور کنید چند عدد از این
منشورها را به هم بچسبانیم ،چه اتفاقی
می افتد؟ همان طور که مشاهده می کنید،
پرتوهای نور در یک نقطه یکدیگر را قطع می
کنند،یک عدسی شکل تکامل یافته همین
ابزار ساده است.
اگر یک عدسی یاذره بین را در مقابل
نور خورشید قرار دهیم ،می بینیم که در
فاصله ای از عدسی یک نقطه بسیار نورانی
تشکیل می شود .این نقطه چیست؟ در
واقع این نقطه کوچک نورانی تصویر کوچک
شده خورشید است .عدسی ها این خاصیت
را دارند که تصویری از دنیای مقابل خود
به صورت کوچک تر و وارونه و البته گاهی
اوقات بزرگتر از شیء در طرف دیگر ایجاد
کنند.
عدسی ها در دو نوع کلی ساخته میشوند
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که به آنها عدسی همگرا و واگرا می گویند.
روش شناخت آن ها بسیار ساده است .هر
عدسی که لبه های نازک تری نسبت به
مرکز داشته باشد ،همگرا و تمام عدسی هایی
که لبه های آنها از مرکزشان ضخیم تر باشد
واگرا هستند.
باید بدانیم که فقط عدسی های همگرا
توانایی ایجاد تصویر روی یک سطح را
دارند که به آن تصویر حقیقی می گوییم.
اما عدسی های واگرا تصاویری تولید می
کنندکه فقط با چشم قابل رؤیت هستند و
امکان ثبت ندارند و به آن تصویر مجازی می
گوییم.
لنز یک دوربین از چند عدسی همگرا
و واگرا ساخته میشود .به این گونه لنزها،
لنزهای مرکب می گویند.
یک لنز با مشخصه های متفاوتی شناخته
میشود که یکی از مهم ترین آن ها فاصله
کانونی است .اگر جسمی در فاصله بی نهایت
از یک لنز قرار گرفته باشد فاصله محل
تشکیل تصویر آن را تامرکز لنز فاصله کانونی
می نامند .فاصله کانونی معموال بر حسب
میلی متر محاسبه می شود.
لنزهای نرمال  ،زاویه باز (وایدانگل) و
زاویه بسته (تله فتو) لنزها را در گروه های
مختلف و بر حسب نیازهای متفاوتی دسته
بندی می کنند .بعضی از لنزها برای کارهای
عکاسی معماری مناسب هستند ،دسته دیگر
به کار عکاسی خبری می آیند ،بعضی از
لنزها را برای عکاسی از اشیای کوچک به
کار می بریم و انواع دیگری که برای کارهای
دیگر مناسب اند.
یکی از راه های تقسیم بندی لنزها،
دسته بندی آن ها بر حسب فاصله کانونی
آن هاست .کم و زیاد شدن فاصله کانونی
لنزها باعث می شود که میدان دید آن ها
تغییر کند .میدان دید بعضی از لنزها زیاد
است ،به عنوان مثال زاویه  180درجه را
پوشش میدهند به همین دلیل به آن ها
زاویه باز میگویند .بر عکس برخی از لنزها
زاویه دید کوچکی دارند مثاال  2درجه ،و به
همین دلیل به آن ها زاویه بسته (تله فتو)
می گوییم.
تنوع شکل و کاربرد دوربین ها باعث
می شود که اندازه فیلم های آنها نیز متفاوت
باشد .در دوربین های دیجیتال هم حسگرها
در ابعاد مختلفی ساخته می شوند .برطبق
تعریف اگر فاصله کانونی یک لنز به اندازه
قطر فیلم مورد استفاده یا حسگرآن دوربین
باشد به آن لنز نرمال یا استاندارد می گوییم.
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مهم ترین ویژگی لنزهای نرمال آن است
که شبیه ترین تصویر را به آن چه که چشم
می بیند ایجاد می کنند .اگرچه چشم انسان
میدان دید وسیعی دارد اما زاویه دید مفید
آن در حدود  ۴۵درجه است.
زاویه دید یک لنز نرمال هم در حدود
 ۴۶درجه است .مثاال در یک دوربین عکاسی
 13۵میلی متری که ابعاد تصویر آن 3۶
×  2۴میلی متر است اندازه قطر تصویر
در حدود  ۴۴میلی متر می شود ،اما اکثر
کارخانه های سازنده لنزهای  0۵میلی متری
را به عنوان لنز نرمال ارائه می دهند.
هر چه فاصله کانونی لنز کمتر باشد زاویه
دید آن وسیع تر و هر چه فاصله کانونی یک
لنز بیشتر باشد زاویه دید آن کمتر خواهد
بود .بنابراین در یک دوربین  13۵میلی
متری لنزهای کمتر از  50میلی متر مثل
 8 ، 15 ، 20 ،24 ، 28 ، 35میلی متری
دارای زاویه دید وسیع تری می باشند که به
همین دلیل به آنها لنزهای زاویه باز (واید)
می گوییم .از طرف دیگر لنزهای بیشتر از
 50میلی متر که زاویه دید بسته تری دارند
لنزهـای زاویه بسته یا تله فتو نامیده می
شوند .مثل لنزهای07،85،105،135،200،
400،500،600،10001200و ...
3ـ منظره یاب:
منظره یاب یک دوربین با وجود سادگی
نقش بسیار مهمی درتولید یک عکس ایفا می
کند ،هدف ما از تهیه یک عکس هر چه که
باشد تصویر را به وسیله منظره یاب دوربین
می بینیم و کادر دلخواه را انتخاب می کنیم،
پس دیگران چیزی را در عکس خواهند دید
که ما از طریق منظره یاب دوربین دیده و
انتخاب کرده ایم .هر قدر منظره یاب تصویر
دقیق تر و واضح تری در اختیار ما بگذارد
میزان خطای ما در انتخاب موضوع و
کادر مناسب کاهش می یابد.
منظره یاب که ویزور هم نامیده می شود
در دوربین هـای مختلف بـه شکل های
مختلف ساخته می شود .مثال در دوربین
های فانوسی
تصویربرروی یک شیشه مات نقش می
بندد .شاید در فیلم های قدیمی دیده باشید
که عکاسان در پشت دوربین می ایستند و
پارچه سیاهی روی سرشان می اندازند این
کار برای آن است که تصویر ایجاد شده روی
شیشه مات را بهتر ببینند.
نوع دیگری از منظره یاب وجود دارد که
معموال در دوربین های ساده تردیده می
شود ،اگرچه در بعضی از انواع بسیار حرفه
ای و گران قیمت نیز از این نوع استفاده می
شود.به این دوربین ،رنج فایندر می گویند.
دراین نوع از منظره یاب که به آن دید
مستقیم هم می گویند دریچه ای در قسمت
باال و وسط و یا سمت چپ دوربین قرار دارد

و در آن تعدادی عدسی نصب شده است
وعکاس از درون این دریچه کادر مورد نظر
خود را انتخاب می کند .در عکسبرداری با
اینگونه منظره یاب ها در فاصله های نزدیک،
بین آن چه می بینیم و عکسی که گرفته می
شود تفاوتی دیده می شود که به آن خطای
توازی یا «پارالکس» می گویند.
منظره یاب بازتابی :نوع دیگری از منظره
یاب وجود دارد که منظره یاب بازتابی نامیده
می شود.
منظره یاب بازتابی در دوربین های
بازتابی تک لنز دیده می شود .این نوع
منظره یاب از پیشرفته ترین انواع محسوب
می شود .در این نوع منظره یاب پرتوهای نور
از طریق لنز وارد شده و به یک آینه ۴۵درجه
برخورد می کند و به طرف باال منعکس شده
و روی یک شیشه مات نقش می بندد ،در
باالی این شیشه مات یک منشور پنج وجهی
با تراش خاص قرار گرفته و در مقابل یکی از
وجوه منشور یک عدسی بزرگ کننده نصب
شده است .چشم عکاس پشت این عدسی
کوچک قرار می گیرد و تصویر رابه شکل
کامال درست می بیند .در لحظه عکس
گرفتن آینه ۴۵درجه به طرف باال حرکت
کرده و از مسیر نور کنار می رود و تصویری
که چند لحظه قبل دیده می شد اکنون بر
روی فیلم یا حسگر دوربین دیجیتال ثبت
می شود به همین دلیل این نوع از منظره
یاب ها فاقد خطاهای موجود در انواع قبلی
است.این نوع از منظره یاب در دوربین های
قطع کوچک() 135و
صفحه نمایش در دوربین های دیجیتال
 :در بعضی انواع دوربین های دیجیتال یک
صفحه نمایش کوچک که در پشت دوربین
وجود دارد کار منظره یاب را انجام می دهد.
در این گونه دوربین ها هم خطای پارالکس
وجود ندارد.
وسایل تنظیم نور
اما در ساختمان یک لنز ابزار بسیار مهم
دیگری نیز وجود دارد که در داخل لنز تعبیه
شده است و دیافراگم یا « اپرچر » نامیده می
شود .در واقع این ابزارها وسایل تنظیم در
دوربین عکاسی هستند که عبارتند از:
الف) وسایل تنظیم نور که خود شامل:
١ــ دیافراگم
2ــ شاتر
3ــ نورسنج
ب) وسایل تنظیم فاصله:
دیافراگم :دیافراگم یا اپرچر یکی از
ابزارهای مهم در یک دوربین عکاسی است.
این وسیله که در داخل لنز قرار داده شده،
وظایف مهمی را به عهده دارد .دیافراگم
دوربین های اولیه به اشکال مختلفی ساخته
می شد تا این که به شکل کامل امروزی
درآمد.
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دیافراگم از چندتیغه فلزی تشکیل شده
است که می توانند روزنه ای چند ضلعی
وتقریبا دایره مانند را به وجود بیاورند .این
روزنه می تواند بر حسب نیاز اندازه های
مختلفی به خود بگیرد ،درست مثل مردمک
چشم انسان ،و برای همین است که بـه این
نوع دیافراگم،
عنبیه ای یا مردمکی می گویند.
دیافراگم ّ
این پره ها یا همان دیافراگم تقریبا در وسط
لنز نصب می شوند.
همان طور که اشاره کردیم دیافراگم
وظایف مختلفی را به عهده دارد که یکی
از مهم ترین آن ها کنترل مقدار نور وارد
شده به دوربین است .با کوچک و بزرگ
شدن اندازه روزنه مقدار نوری که از لنز عبور
می کند و به سطح فیلم یا حسگربرخورد
می کند تغییر می کند .با محاسبات ریاضی
هر یک از اندازه های دیافراگم را با عددی
مشخص کرده اند که به آن  Stop fیا
 Number fمی گویند .در کنفرانسی که
در سال  1900در شهر پاریس تشکیل شده
اعداد استانداردی برای درجات دیافراگم به
تصویب رسید و کلیه سازندگان موظف به
استفاده از آن شدند.
هرچه اعداد دیافراگم بزرگتر باشد (مثال
16 f.روزنه کوچک تر و هرچه عدد دیافراگم
کوچک تر باشد (مثال ) f.2روزنه بزرگ تر
می شود .علت این امر آن است که اگر قطر
دیافراگم  f.4را چهار برابر کنیم معادل فاصله
کانونی لنز خواهد شد و اگر قطر دیافراگم f.
16را شانزده برابر کنیم معادل فاصله کانونی
لنز خواهدبود.
مطلب بسیار مهمی که باید به خاطر
بسپاریم این است که بین اعداد دیافراگم
رابطه ای به این شکل برقرار است که هر
گاه از یک عدد دیافراگم مثاال  f.6/5به
عددباالتر مثاال  f.8برویم مقدار نور وارد
شده به دوربین دقیقا نصف و هر گاه از همان
 f.6,5به عدد پایین تر مثال  f.4برویم مقدار
نور دقیقا 2برابر خواهد شد .این رابطه میان
تمام درجات دیافراگم صادق است .
تا چند سال پیش درجات دیافراگم به
وسیله حلقه ای که روی لنز نصب شده بود
قابل کنترل بودند اما در دوربین های جدید
دیافراگم های مختلف به وسیله حلقه و یا
دکمه ای که روی بدنه دوربین قرار دارد
کنترل می شود.
باید بدانیم که فواصل میانی اعداد
دیافراگم هم قابل انتخاب هستند که به آن
نیم پله می گویند مثال بین 11 f.و  f.8و
غیره که همین امکان باعث تهیه تصاویر
بهترخواهد گردید.
ادامه دارد . . .
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فناوری و فرهنگ ( قسمت دوم )

عصر انرژی هسته ای nuclear
age

حدود سه قرن قبل از میالد
مسیح ،دموکریت با مطالعه بر روی
اشیای پیرامونش ،به این نتیجه
رسید که اشیا به رغم شکل ظاهری
متفاوتی که دارند ،از ذرات بسیار ریز
و غیر قابل تجزیهای تشکیل شده
اند .وی اسم این ذرات را اتم نهاد
که در زبان یونانی به معنی نشکن
است .دو هزار سال بعد ،جان دالتون
به این نتیجه رسید که اتم هم قابل
تجزیه و شکستن است .این مسئله
به صورت نظریه باقی ماند تا در سال
 ۱۹۲۷میالدی ،آلبرت انیشتین فرمول
 E=MC۲را مطرح کرد و اذعان
داشت که «با شکافته شدن اتم ،انرژی
عظیمی ایجاد میشود» .در اینجا جرم
اتم را با  ،Mسرعت نور را با  ،Cو
انرژی را با  Eنشان داد.
پیشتر و در سال  ،۱۸۹۶هنری
بکرل متوجه تابشهای عجیبی از
اورانیوم شد که آن را پرتوزایی نامید
و بعد از آن پیر کوری و ماری کوری
عنصر رادیوم را کشف کردند که
بسیار پرتوزا بود .بررسیهای بیشتر
سه نوع پرتوزایی را نشان داد آلفا،
بتا و گاما که موجب صدماتی مشابه
آفتاب سوختگی و با شدت بیشتر
میشد( .دانشنامه رشد daneshnameh. ،
)roshd.ir

عصر الکترونیک electronic age :
در قرن  17بشر بوسیله نوابغی از قبیل
گالیله  ،تریچلی  ،نیوتن و کپلر به قوانین
مهمی که زندگی بر پایه آنها نظام یافته است،
دست یافت  .قرن  ، 19قرن موتور بود ( موتور
بخاری  ،انفجاری و الکتریکی ) و امروز عصر
ما ،عصر الکترونیک است  .کلمه الکترونیک
سالهاست وارد زندگی ما شده ؛ چشم
الکترونیکی  ،ماشین حساب الکترونیکی
 ،میکروسکوپ الکترونیکی  ،جوشکاری
الکترونیکی و ...
کلمه الکترونیک از کلمه الکترون یعنی
جزیی از اتم که دارای بار الکتریکی منفی
است  ،مشتق می شود؛ بنابراین می توان
گفت که الکترونیک قسمتی از فیزیک است
که طرز استفاده از الکترون ها را مورد مطالعه
قرار می دهد ؛ به عبارت دیگر الکترون علمی
است که الکترون را به خدمت بشر می گمارد.
(کتاب هفته شماره  ۲۰صفحه )۹۰

عصر فضا Space Age
در چهارم اکتبر  12( 1957مهر )1336
دانشمندان روسی توانستند یک ماهواره 92
کیلوگرمی به نام اسپوتینک  1را در مداری
به دور زمین قرار دهند .با این رویداد عصر
فضا آغاز شد .از آن تاریخ  ،تالش دانشمندان
کشورهای مختلف جهان پای انسان را به
فضاهای دوردست گشوده است.
سرعت فرار
درسال  1687میالدی ( 1066شمسی)
 ،ایزاک نیوتن  ،دانشمند انگلیسی  ،کتابی
نوشت و در آن قانونهایی درباره حرکت ارائه
داد(.قوانین نیوتن) او موفق شد که مقدار
نیروی گرانشی بین جرمهای مختلف را به
صورت فرمول بیان کند و گردش سیارات به
دور خورشید و گردش قمرها به دور سیارات
را با این فرمول توضیح دهد .نیوتن به این
نتیجه رسید که اگر جسمی سرعت کافی
داشته باشد ،میتواند در مقابل نیروی گرانش
زمین مقاومت کند و مانند قمر به دور زمین
بگردد.
اگر سرعت از آن هم بیشتر باشد ،برای
همیشه از گرانش زمین میگریزد .این سرعت
 ،سرعت فرار نامیده میشود( .نوری همدانی ،دانش
عصر فضا  ،نشر تبلیغات اسالمی.)1378

عصر اطالعاتinformation age :
عصر اطالعات که عصر رایانه ،عصر
دیجیتال و یا عصر رسانه های نوین نیز
نامیده می شود توسط دوره ای از تاریخ بشر
که با تغییر از عصر سنتی به عصر صنعتی
(با صنعتی سازی) به اقتصادی مبنی بر
اتوماسیون رایانه ای شناخته می شود .عصر
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اطالعات با انقالب دیجیتال آغاز گشت ،دقیقاً
مشابه عصر صنعتی که با انقالب صنعتی آغاز
گشت.
عصر اطالعات با متمرکز شدن بر روی
پیشرفت های ریز کامپیوتری از ظهور کامپیوتر
های شخصی در اوخر دهه  1970میالدی تا
گسترده سازی دنیای اینترنت در اوایل دهه
 1990شکل گرفت و البته پذیرش غیرقابل
انکار عامه مردم در دو دهه بعد از  1990نیز
تأثیر چشمگیری بر این عصر داشته است .این
انقالب فناوری چه در زندگی روزمره و چه در
سبک زندگی تحصیلی تأثیر گذار بوده است و
عصر اطالعات به قطع موجب افزایش سرعت
شکل گیری شبکه ها و راه های ارتباطی و به
دنبال آن ایجاد جامعه مدرن گشته است( .
ماهنامه تحلیلگران عصر اطالعات ،شماره . ) 57

عصر بیوتکنولوژی:
Age of Biotechnology
واژه ی) زیستفناوری:
( )Biotechnologyبیوتکنولوژی)
نخستین بار در سال  ۱۹۱۹از سوی کارل
ارکی به مفهوم کاربرد دانشهای پزشکی و
زیستی و اثر مقابل آن در فناوریهای ساخت
بشر به کار برده شد .به طور کلی هر گونه
کنش هوشمندانه بشر در آفرینش ،بهبود
و عرضه فراوردههای گوناگون با استفاده از
جانداران ،به ویژه از طریق دستکاری آنها
در سطح مولکولی در حیطه این مهمترین،
پاکترین و اقتصادیترین فناوری سده حاضر،
زیستفناوری ،قرار میگیرد .نام این دانش از
این رو در ایران با نام «بیوتکنولوژی» شناخته
میشود که این عمل تقریباً در تمام کشورهای
جهان با همین نام شناخته میشود.
زیست فناوری از جمله واژههای پر سر
و صدای سالهای اخیر است .این واژه را
درست یا نادرست به مفهوم همه چیز برای
مردم به کار میبرند .بیوتکنولوژی را در یک
تعریف کلی به کارگیری اندامگان یا ارگانیسم
یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی یا
خدماتی دانستهاند .تعریف ساده این پدیده
نوین عبارت است از دانشی که کاربرد
یکپارچه زیست شیمی ،میکروبشناسی و
فناوریهای تولید را در سامانههای زیستی به
دلیل استفادهای که در سرشت بین رشتهای
علوم دارند مطالعه میکنند( .ویژگی های عصر
بیوتکنولوژی  ،شهریور  ، 82ص .) 83-77

تاريخچه مباحث فناوری
در اوايل دوره صنعتي كه دانش و تكنيك
با يكديگر عجين شده است آميزه ي اين دو
شگفتي هاي بسيار بوجود آورده است البته
تولد و رشد صنعت و تكنولوژي با انگيزه هاي
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سرمايه داري گره خورده است ولي عالوه بر
آن پديده هاي نوين در تصور همگان دروازه
اي بود سوي دنياي جديد دنيايي كه در آن
بسياري از آنچه كه تا ديروز ناشدني بود به
اموري ممكن و شدني تبديل مي شد .
اِلوين تافلر جامعه شناس بر جسته در
موضوع تمدن و تكنولوژي موقعيت آن دوره
را اين گونه توصيف مي كند ؛ الف  -دوره
شیفتگی انسان به تکنولوژی  :بازرگانان و
روشنفكران انقالبيون اوايل دوره ي صنعتي در
واقع مسحور ماشين شده اند و گويي ماشين
هيپنوتيزمشان كرده؛ اين نوع نگاه انفعالي
زمينه هاي ديگري داشته و دارد  .تمامي امور
پديده ها در ابتداي تولد و تكوين تاريخچه و
آينده ي خود دوران رشد و بلوغ و پيامدهاي
خويش را به همراه ندارد در اين تجربه تازه
چهره ي واقعي خويش را به تدريج نشان مي
دهد ،اين بود تكنيك سده نوزدهم تا مدت ها
بدون هيچ مانعي يكه تازي مي كرد و همه بي
چون و چرا آن را مي پذيرفتند .
بيش از يك قرن الزم بود تا تكنولوژي
نوين آثار و عوارض خود را بر طرفداران جامعه
صنعتي آشكار كنند.
ب  -دوره شوریدگی انسان :در اين
دوره تكنولوژي بجاي آن كه به عنوان موتور
پيشرفت به تصوير كشيده شود به طور فزاينده
اي به صورت نيروي تخريبي مهيبي كه هم
آزادي انسان و هم محيط طبيعي زيست او را
به نابودي مي كشاند؛ تصويب شد .اين دوره
كه مصادف با دهه ي  1960ميالدي است
دوره اي شوريدگي انسان غلبه تكنولوژي نام
گذاري شد؛ در حالي كه دوره پيش از آن،
دوره شيفتگي انسان به تكنولوژي نام گذاري
شد  .در دهه  1960مباحث تكنولوژي و
بحران محيط زيست به اوج خود مي رسد.
كانونهايي در جهت حفظ و حمايت از محيط
زيست تأسيس شده و يا فعاليت هاي خود را
گسترش مي دهند .البته اين دوره ي عصيان
چندي طول نكشيد و احساسات شديد
مخالفان فروكش كرد به همراه آن منحني اين
مباحث در دهه  1970به بعد به افول نزديك
شد پس روند تكنولوژي از دهه  1970به بعد
دوباره سير صعودي خود را در كشورهاي
صنعتي در پيش گرفت .
اجزاء فناوری
با اين ديدگاه كه تكنولوژي عامل تبديل
كننده منابع طبيعي  ،زمين ،سرمايه و نيروي
انساني به كاالي يا خدمت ساخته شده مي
باشد .تكنولوژي به چهار جزء جداگانه تقسيم
شده است :
 -1ماشين آالت و ابزار توليد  :وسايلي
كه تكنولوژي در آن جاي گرفته است و شامل
تمام امكانات فيزيكي براي تبديل مي باشد.
 -2مهارتها و تجربيات توليدي  :تكنولوژي
نهفته در انسان ها شامل تخصص ،مهارت،
چاالكي ،نوآوري ،ابتكار و نبوغ است.

 -3اطالعات و دانش فني توليد  :كه
تكنولوژي نهفته در اسناد مانند طرح ها ،نقشه
ها ،مشخصات ،مشاهدات ،روابط ،محاسبات،
نمودارها و نظريه ها است.
 -4سازمان دهي و مديريت :تكنولوژیِ
نهفته در سازمان كه شامل تمام چهارچوب
هاي مورد نياز مانند سازمان دهي ،شبكه
سازي ،مديريت و بازاريابي به صورت
سيستماتيك هستند.
(سایت مدیریت فناوری اطالعات جهاد
دانشگاه زاهدان)
مرزهاي مشترك علمي و فناوری
در اغلب فرهنگ ها واژه ي تكنولوژي را
به شناخت فنون و مهارت هاي فني و يا فن
شناسي معرفي مي كند در واقع معناي لغوي
تكنولوژي همين تعريف است .تكنولوژي نه
علم محض است و نه فن مطلق؛ تكنولوژي
كاربرد علم در حوزه ي فنون و مهارت هاي
كاربردي است.
علم مجموعه اي است از حقايق و واقعيت
هاي اصولي و نيز قواعد و مباني تأمين يافته
مربوط به بيولوژي و فيزيولوژي يك پديده را
مورد تفحص قرار مي دهد و نتيجتاً به چراها
پاسخ مي دهد .
تكنولوژي در قالب اصول و قواعد و موازين
علمي و كاربردي مربوط به آن پديده دانش
فني و يا روش ها وفنون مربوط به بهره
برداري هاي گوناگون از اين پديده را زمينه
هاي متنوع ولي مرتبط را جستجو كرده و به
چطوري و چگونگي آن ها پاسخ علمي مي
دهند؛ پس مي توان گفت تكنولوژي برگرفته
از علم است همين تكنولوژي پس از رشد و
تكامل مي تواند در اختيار حوزه هاي مختلف
همان علوم و ديگر زمينه هاي علم قراربگيرد؛
اين بدان معني است كه گسترش دامنه هاي
كاربردي علوم موجب رشد و كمال تكنولوژي
شده و ماحصل آن را به عنوان ابزار و راه و
روش هاي مؤثر تر و مناسب تر در جهت
توسعه ي مرزها و حوزه هاي علوم مختلف
قرار مي گيرند.
سير تكامل تكنو لوژي همواره مستلزم
پيشرفت علوم و توسعه ي مرزهاي دانش
بشري بوده است در عين حال رشد و توسعه
علم و تكنولوژي نيز الزم و ملزوم يكديگر و
مستلزم يك جريان طبيعي است .گشايش
درها وگسترش دامنه ي علوم اگرچه از آرمان
هاي هر يك از جوامع بشري است؛ ولي بدون
كوشش براي توسعه تكنولوژي به مفهوم علم
فقط براي علم است در عين حال به كارگيري
و يا به عاريت گرفتن تكنولوژي بدون ارتكاء
به مباني علمي اگرچه مي تواند مبين تحول و
نوآوري باشد؛ ولي به مانند يك ساختمان بدون
پي مي باشد ،بنابراين انتقال صرف تكنولوژي
) تكنولوژي وارد مي شود ( از يك سرزمين
پيشرفته به يك سرزمين غيرپيشرفته و غير
علمي  .یک انتقال و نوآوري غير طبيعي که
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اين انتقال و نوآوري زماني طبيعي است كه
متكي بر منابع علمي همان جامعه و برگرفته
از شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن
باشد یا حداقل علوم و تكنولوژي هاي مربوط
در درون همان جامعه هر دو همزمان با هم در
حال رشد و تكامل باشند .تكنولوژي عاريتي
و وارداتي زماني در جريان توسعه ي يك
سرزمين مؤثر است كه ريشه هاي آن همواره
به همان منابع خارجي توليد كننده متصل
باشد كه اين حالت هم فقط مي تواند تابع و
ناشي از شرايط اقتصادي ،سياسي حاكم بر
پيوندها و روابط موجود فيمابين دو كشور و
يا جامعه دهنده تکنولوژی و گیرنده آن باشد.
اين رابطه فيمابين مي تواند به مفهوم يك
وابستگي علمي  ،فني و به صورت رابطه ي
ناعادالنه و نااستوار بوده و در كل به مفهوم
يك وابستگي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
است  .پس در نهايت مي توان گفت پذيرش
و اشاعه ي تكنولوژي بستگي به انطباق آن
تكنولوژي با شرايط فرهنگي ،اجتماعي و
طبيعي آن جامعه دارد يا به ساده ترين عبارت
نوآوري هاي تكنولوژي مي بايست با شرايط
مردم استفاده كننده از آن متناسب باشد .
براي بررسي شكاف ميان علم و تكنولوژي
مي توان به نظريه ي تاخر فرهنگي اشاره كرد
 .اين نظريه اين مسئله را مطرح مي كند،
زماني كه تعادل و توازن میان ساختارهاي
فرهنگي و اجتماعي جامعه وجود نداشته باشد
 .آن ساختار و كاركردهاي آن دچار مشكل
مي شود؛ در واقع آنچه كه اين دو حوزه را
در بر مي گيرد اين مسئله است كه آيا شكاف
يك امر واقعي است يا يك امر انتزاعي ؟ آيا
سا حت علمي كشور كه از حوزه هاي سخت
افزاري و نرم افزاري تشكيل شده اين تعادل
و توازن را دارد يا خير  .به نظر مي رسد كه
گسست در اين حوزه امري آشكار و واضح
است .
شكاف ميان بدنه هاي علمي و تكنولوژيكي
كشور پديده اي امروزي نيست و بهترين مثال
براي اين حوزه سابقه تاريخي علم ايران مي
باشد همان طور كه مي دانيم علم به معناي
مدرن آن با تأسيس دارالفنون تقريباً 200
سال پيش آغاز شده است در همان زمان
ورود محصوالت غربي با مشكل مواجه بود؛
زيرا توليد محصوالت غربي با نوعي نگرش
نيازسنجي و فلسفي براي جوامع خودشان
مربوط مي باشد و اين داليل و الزامات در
ايران وجود نداشت ،پس ورود محصوالت
نوين از يك سو و عدم وجود فرهنگ مصرفي
و چرايي استفاده از آن شايد مهمترين عامل
براي وجود شكاف در اين موضوع باشد .
ادامه دارد ...
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مختصری در خصوص جشن های نوروز (بخش اول)

خاستگاه و پیشینه و تاریخچه
اسطوره های نوروز :

مقدمه
دگرگونی طبیعت در گردش سال و
نقش آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی
مردم واکنشهای نمادینی رادر فرهنگ
رفتاری مردم پدید آورده که در مجموعه
ای از ائین هاو آداب و رسوم از جمله
نوروز یا در جشن مهرگان منعکس شده
اند  .بسیاری از رفتارهای آئینی و نمادین
مربوط به سال نو با اسطوره های موجود
در میان مردم سرزمین ایران ارتباط
دارند ،به عبارت دیگرخاستگاه و بن مایه
بسیاری از رفتارهای آئینی – آرمانی
در گذر زمان دگرگون شده و در هر
دوره و مکان صورت و معنای خود را یا
ساختار اجتماعی _ فرهنگی جوامع آن
دوره و مکان تطبیق داده و در رهگذر
این سازگاری چیزهایی از دست داده و
چیزهایی تازه گرفته و به شکل کنونی در
آمده است  .برخی آئین های برخاسته از
سنت های رایج در دنیا نیز معنا و مفهوم
و کارکردشان را در زندگی مردم امروز
از دست داده و چیزهائی تازه گرفته و
به شکل کنونی در آمده است  .برخی
آئین های برخاسته از سنت های رایج در
دوران نیز معنا و مفهوم و کارکردشان را
در زندگی مردم امروز از دست دادهاند
و دیگر کار آمد و سودمند نیستند و به
صورت « بقایای فرهنگی « غیر فعال باز
مانده اند  .برخی دیگر از آئین ها نیز
هنوز در زندگی اجتماعی  ،فرهنگی و
اقتصادی و در حیات دینی و مذهبی و
رفتارهای معنوی مردم جامعه  ،فعال باقی
مانده و نقش و معنای خود را حفظ کرده
و در انسجام و تحکیم روابط میان افراد
و گروه های اجتماعی کارساز و موثرند.
آئین های نوروزی از آن دسته رفتارهای
فرهنگی هستند که برخی هنوز در
جامعه کنونی ایران بازمانده و کم و بیش
کارکرد و نقش کار آمد و سودمند خود را
میان گروه های مختلف مردم حفظ کرده
اند از این رو به تاریخچه برخی آئین های
نوروز گذری خواهیم داشت.
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الف  :دوره باستان
در ایران باستان نوروز در آغاز فروردین
و فصل بهار ،هم جشن اهورا مزدا ،ایزد
بزرگ دین مزد یسنا بوده که در روز اورمزد
( نخستین روز از نخستین ماه سال ) برگزار
می شد و هم نوروز روز آفرینش جهان
کائنات و انسان به شمار می رفت  .نوروز به
بیان ابوریحان بیرونی روز « نوزائی آفرینش
« محسوب می شد ( بیرونی  ) 256 :1318 ،وبه
روایت شمس الدین دمشقی روز « آفرینش
نور « و روزی است که مردم را در این «
روزی نو از ماهی نو و سالی نو « به آراسته و
نورگردانیدن آنچه که کذشت زمان  ،کهنه
کرده بر می انگیزانند  ( .دمشقی .)472 : 1357 ،
و معتقد بودند که در نوروز مقدرات مردم
برای یک سال تعیین و استوار می شود .
(الیاده  ) 51 :1974 ،نوروز یکی از بزرگترین
جشنهای ایرانیان است که از دیر باز در این
کشور برگزار می شده و آئین های خاص
خود را داشته است  .بیشتر روایات اسطوره
ای  -افسانه ای ایران  ،دوره پیشدادی را
زمان پیدائی نوروز و جمشید  ،چهارمین
پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز و آئین
نوروزی به شمار آورده اند  .دوران جمشید
در یشت ها ( یکی از بخشهای پنجکانه
اوستا ) دوران طالئی به شمار آمده است.
در آن دوران خوردنیها کاهش نمی یافت،
چهارپایان و مردمان نمی مردند ،گیاهان
نمی خشکیدند و سرما ،گرما ،پیری ورشک
وجود نداشتند .جمشید بر هفت کشور زمین
فرمان می راند و نیکبختی ،شهرت ،گله و
رمه ،خشنودی و حرمت را از دیوان گرفته
بود .پس آنگاه که دروغ گفت ،فره ایزدی
به صورت مرغی از پیش او بیرون رفت .
( تفضلی  ) 48 – 58 : 1376 ،جمشید شخصیتی
این جهانی و محبوب ترین چهره در دوران
کهن ایرانی بود  .او همه آفریده های مادی
را از آن خود بر می شمرد و مدعی بود که
آب و گیاه و خورشید و ماه را آفریده است.
پیوند نوروز با جمشید ،از سویی به کهنسال
بودن آن و از سویی دیگر به محبوب بودن
چهره جمشید و خاطره خوشی که او در
ذهن مردمان بجا گذاشته بود  ،اشاره دارد.
افسانه های بسیاری در خصوص جمشید
و چگونگی پیدایش نوروز و ائین نوروزی

در تاریخ و ادبیات ایرانی – اسالمی آمده
است .فردوسی در داستان پدیدآمدن نوروز
نقل می کند» وقتی جمشید از کارهای
کشوری بیاسود ،بر تخت کیانی نشست و
همه بزرگان کشوری بر گرد تخت او فراهم
آمدند و بر او گوهر پاشیدند  .جمشید آن
روز را که نخستین روز از فروردین و آغاز
سال بود « نوروز» نامید و جشن گرفت.
«ابوریحان بیرونی» پیدایش نوروز و جشن
گرفتن در آن روز را به گفته برخی از علمای
آن زمان به سبب تجدید دین و احیای دین
قدیم به فرمان جمشید می داند  ،لیکن
خود به کهنتر بودن نوروز و رسم ایین
نوروزی در پیش از دوره جمشید باور دارد
 .او می نویسد « :سبب نام این روز به نوروز
این است که در زمان تهمورث ،صائبه (فرقه
واسطه بین یهودیان و مسیحیان هستند و
از اهل کتاب به شمار می روند) .آشکار
شدند و ملک جمشید دین را نو کرد و
این روز را روزی بزرگ نامیدند و نوروز
روز تازه ای شد و عید شد  .گرچه پیش
از آن هم نوروز بزرگ بود » ( بیرونی 1923 ،م :
 ) 216روایات اسطورهای افسانه ای جملگی
این واقعیت را نشان می دهد که اوال جشن
نوروز ،رسم و ایینی کهن و از دوران پیش
از تاریخ در میان مردم ایران شناخته شده
است  ،ثانیا نوروز جشن نو شدگی سال و
زمان تجدید حیات طبیعت بود  .از پیشینه
و خاستگاه تاریخی نوروز و آیین های آن
در دوره های کهن  ،آگاهی مکتوب بسیار
و دقیقی در دست نیست .بی تردید نوروز و
جشن نوروزی یک آیین کهنسال همگانی و
مربرط به پدیده نو گشتگی سال و دگرگونی
طبیعت از حالتی به حالتی دیگر در میان
اقوام مختلف جهان و بومیان ایران  ،پیش
از آمدن آریاییها به این سرزمین بوده است
 .مهرداد بهار نویسنده کتاب « از اسطوره
تا تاریخ « نوروز را سنت کهن و محتمال
رایج در هزاره سوم پیش از میالد در منطقه
بین النهرین دانسته و می نویسد « :این
آیین یا همراه با کوچ بومیان نجد ایران
به بین النهرین به آن سر زمین رفته  ،یا
همان زمان در سراسر منطقه وجود داشته
است « .محمد معین» نیز معتقد است در
« جشن نوروزی » در هر یک از دو فصل
تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه
سال ،جشنی بر پا می کردند که هر دو آغاز
سال نو به شمار می رفت .جشنی که به
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هنگام آغاز فصل گرما بود و در زمانی که
گله ها را از آغل ها به چمن های سبز و
خرم می بردند و جشنی که در آغاز فصل
سرما و هنگامی بود که گله ها را به آغل
ها می آوردند و توشه روزگار سرما را فراهم
می کردند  .نوروز در فرهنگ های منطقه و
در میان اقوام سامی نیز از کهن ترین زمان
ها شناخته می شد و بسیاری از مردمان
جوامع عرب دوران جاهلی  ،آن را جشن
می گرفتند ( .معین  )6 : 1325 ،الوسی در «بلوغ
االرب «  ،نوروز و مهرگان را دو عید مردم
مدینه در پیش از ظهور اسالم معرفی می
کند و می نویسد « :مردم مدینه  ،پیش از
اسالم  ،دو عید داشتند  ،نوروز و مهرگان ،
و چون رسول (ص) به مدینه آمد و بر آداب
و رسوم ایشان در این دو عید آگاه شد ،
فرمودند  :خدای تبارک و تعالی به جای این
دو عید  ،بهترازآن را به شما ارزانی داشته
که یوم الفطر و یوم النحر است ( ».ذکایی ،
 )14 : 1353در نوشته های پهلوی و مانوی از
نوروز  ،جشن اول سال نو بسیار سخن رفته
و در تخت جمشید نیز که یک مرکز آیینی
_ دینی بوده  ،مراسم نوروز برگزار می شد .
بر اساس پژوهش هایی که روی آثار سنگ
نگاره ها و کتیبه های بازمانده از دوره
هخانشیان صورت گرفته  ،مردم آن دوره با
نوروز به خوبی آشنا بودند و آن را به عنوان
آیینی کهن به هنگام گردش سال ،جشن
می گرفتند .موضوع نوروز و سال نو و بر پایی
آیین نوروزی در طول دوره هخامنشیان به
سبب کاربرد گاه شماری های چند گانه
مورد اختالف است .برخی محققان برگزاری
نوروز را در آغاز پادشاهی داریوش ،در اوایل
تابستان و در اواخر پادشاهی او در اول بهار
می دانند .در دوره هخامنشی ( از  559تا
 330پیش از میالد) ،بنا بر پژوهش هایی
که تاکنون انجام شده سه نوع گاه شماری
رسمی در میان درباریان و دوگاه شماری

همگانی در میان توده مردم به کار می رفته
است  .آرتور امانوئل کریستنسن مستشرق
دانمارکی که از سال  1903میالدی استاد
پژوهش های ایرانی در دانشگاه کپنهاک
بود  ،در سال  1914به منظور جمع آوری
نسخه های خطی به ایران سفر کرد .وی
کتاب های مهمی در باره فرهنگ و دین و
زبان ایران نوشته که برخی آثار او «ایران در
زمان ساسانیان » و «مزدا پرستی در ایران»
به فارسی ترجمه شده اند .کریستنسن در
کتاب خود « نخستین انسان و نخستین
شهریار در تاریخ افسانه ای ایران «معتقد
است که جشن سال نو ایرانیان باستان در
اوایل دوره هخامنشی ،آغاز پاییز بود و در
اواخر پادشاهی داریوش اعتدال بهاری را
آغاز سال جشن می گرفتند .او در بررسی
و تحلیل این موضوع به تفصیل چنین می
نویسد« :سال ایرانیان باستان بصورتی که آن
را در سنگ نوشته های داریوش در بیستون
می یابیم در پاییز آغاز می شد و جشن
بسیار معروف مهرگان ایرانیان باستان در
اصل  ،در اصل جشن اول سال ایرانیان بوده
است اما در همان هنگام و در حدود اواخر
فرمانروایی داریوش  ،ایرانیان که تحت تاثیر
تمدن آسیا  ،مقدم بر سرزمینهای مدیترانه
قرار گرفته بودند  ،تقویم مصری را پذیرفتند
که بر اساس آن  ،سال به دوازده ماه سی
روزه به عالوه پنج روز اضافی تقسیم شده
بود و در اعتدال بهاری آغاز می شد  .این
سال (سال اوستایی جدید) سال دین
زرتشتی نام گرفت و تا امروز نزد پارسیان
حفظ شده است .اما یک سال اوستایی
قدیم وجود داشته و آن سال دهقانی بود
که شش گاهنبار یا جشن های فصلی بدان
تعلق داشت و در تقویم پارسیان بر جای
مانده است .این سال اوستایی قدیم در
انقالب تابستانی آغاز می شد ،سپس زمانی
پیش از دوره ساسانیان یا در همان دوره
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با مصالحه ای میان تقویم دینی و تقویم
عامه سال جدیدی پیدا شد که مانند سال
عامه در اول فروردین آغاز می شد  ،و این
تاریخ با اعتدال بهاری تطبیق داده شده بود
بطوری که آغاز نجومی سال دینی سنتی
حفظ شد و این سالی است که پارسیان
آن را تا به امروز حفظ کرده اند  .روز اول
سال در اعتدال بهاری ،اول فروردین ،عید
نوروز است  .با این همه در دوران ساسانیان
همچنان به برگزاری جشن خرم روز در
اول دی ادامه می دادند ( « .کریستنسن،
 )478 : 1368در زمان اشکانیان (از 250
پ م تا  226م ) و ساسانیان (از  224تا
 652م) ،مردم ،نوروز را بنا بر سنتهای رایج
در فرهنگ ایرانی ،در آغاز سال جشن می
گرفتند .در این دوره نیز همچون گذشته
جایگاه نوروز در میان مردم در یک روز
معین سال استوار نبود و در فصول سال
می گشت و هر چهار سال یک روز از محل
فصلی پیشین خود عقب تر می رفت ،مثال
در سال  11هجری قمری برابر با 632
میالدی  ،هنگامیکه یزدگرد سوم (آخرین
پادشاه ساسانی) بر تخت نشست  ،نوروز به
شانزدهم خریران رومی ( ماه نهم از سال
سریانی ) و چهار روز پیش از تابستان بود .
( تقی زاده  ) 205 – 204 : 1349 ،ابو ریحان بیرونی
در « التفهیم » در شرح رسم بر نشستن
کوسه در آغاز بهار به ثابت نبودن گاهنما در
زمان ساسانیان شاره می کند و می نویسد:
« آذر ما به روزگار خسروان  ،اوایل بهار بوده
است  ( » .بیرونی ) 256 : 1318 ،

ادامه دارد . . .
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل ( بخش دوم )

درفرهنگ ما ازدواج مقدس ترین و
پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو
جنس مخالف است که ابعاد وسیع ،عمیق
و هدف های متعددی دارد .به طوریکه در
تمام اديان الهي به اين امر توجه ويژهاي
شده است .در كشور ایران که دارای
فرهنگ غني وريشهداری است همواره
موضوع ازدواج و تشكيل خانواده از
اهميت خاصي برخوردار بودهاست.
واقعیت این است که کارکرد مناسب
ازدواج و تشکیل خانواده در پرتو سالمت
روانی وعاطفی در محیط خانواده تحقق
می یابدو خانواده هایی که در آن زن
و شوهر با هم تفاهم دارند از زندگی
احساس رضایت می کنند و نقش خود را
بهتر ایفا می کنند .چنانچه پایه خانواده
از استحکام الزم برخوردار نباشد تبعات
منفی آن برای خانواده و برای کل جامعه
خواهد بود.
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آنچه در ازدواج مهم است رضایت از
ازدواج و سازگاری زناشویی است( .برادبری
،بیچ )2000،مسائل بوجود آمده در زندگی
زناشویی با گذر زمان همچون الیه هایی بر
روی هم قرار می گیرند و تا جایی ادامه پیدا
می کند که زن و شوهر از زندگی زناشویی
اظهار نارضایتی (کالمی وغیر کالمی)
می کنند .ناراحتی همسر به شکل های
مختلف نمایان می شود و به دلیل پاسخ
دهی نامناسب از سوی همسر بر این الیه
ها افزوده می شود و آشفتگی زناشویی
شکل می گیرد  .نارضایتی زناشویی یکی
از استرس زا ترین حوادث زندگی است و
به اعتقاد ویزمن،شلدون وگورنیک ()2000
بسیاری از اختالفات تحت تاثیر نارضایتی
زناشویی بوجود می آیند و شیوع آن در
مطالعات شیوع شناسی اجتماعی و هم در
پژوهش های بالینی نشان داده شده است.
(کرایدر و فیلدز . )2002 ،

کاهن ( )1992معتقد است هر جا عدم
توافق ،تفاوت یا ناسازگاری میان همسران
وجود داشته باشد  ،نارضایتی پدید خواهد
آمد (به نقل از مارکن و هالفورد )2005،
بنابراین نارضایتی رابطه را می توان بصورت
عملیاتی و تحت عنوان احساس نارضایتی
حداقل یکی از زوجین از رابطه زناشویی
تعریف کرد( .هالفورد2001،؛ویس وهیمن)1997 ،
تعریف فوق از نارضایتی رابطه ،مستلزم
این است که تنها یکی از زوجین احساس
نارضایتی کند اما نارضایتی به شدت از یک
زوج به دیگری سرایت می کند (هالفورد )2001،
زوجین آشفته در مقایسه با زوجین
غیر آشفته رفتار های منفی تری از خود
نشان می دهند ،توافق کمتری در میزان
اختالفاتشان دارند  ،رفتار های غیر کالمی
منفی تری از خود نشان می دهند  ،بیشتر
تمایل دارند که درگیر مسائل خود و ردو بدل
کردن گله و شکایت باشند که نشان دهنده
ضعف شنیداری وضعف مهارت اعتبار بخشی
به همسر است( .برنشتاین و برنشتاین.)1999،
برخی براین باورند که اختالفات
وتعارضات موجود در روابط زن وشوهر تابع
قوانین واصول یادگیری است وبرخی دیگر
آن را ناشی از باورهای غلط ونادرست یا
نتیجه مهارتهای اندک در برقراری ارتباط
وعدم توانائی در حل موثر مشکالت می
دانند( .نیکولز وشوارتز)1998،
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان

می دهد مشکالتی که زوج ها به خاطر آن
به زوج درمانی مراجعه می کنند عمدتاً
اضطراب ،اعتیاد ،اسکیزوفرنی وسرطان است.
(گاتلیب وپیج)1995،

ازدواج ورضایت زناشویی
تعریف ازدواج

ازدواج به كسر«الف» و كسر«دال» (ا ِ
 .دِ) به جفت شدن و جفت گرفتن معنا
مييابد و در عالم انسانها بدين گونه تحقق
مييابد كه از پيوند دو جنس مخالف ،براي
امري مشابه و مشترك صورت ميپذيرد .در
فرهنگ معین چنین آمده است« :ازدواج
رابطهای حقوقی است که برای همیشه
یا مدتی معین ،به وسیله عقد مخصوص
میان زن و مرد حاصل شده و به آنها حق
میدهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند».
در تعریفی دیگر «ازدواج و زندگی زناشویی
یک پدیده طبیعی قراردادی است»( .شهید
مطهری )۱۳۵۷ ،برخی از صاحبنظران نیز
ازدواج را فرآیند کنش متقابل میان یک
مرد و یک زن؛ برخوردی دراماتیک میان
فرهنگ (قواعد اجتماعی) و طبیعت (کشش
جنسی) و پیوندی دائمی میان دو جنس
مخالف میدانند که در یک چارچوب رسمی
و قانونی مجاز به برقراری مناسبات جنسی
میشوند( .رضوی و همکاران)۱۳۸۸ ،
در تعریف دیگر ،ازدواج به عنوان یک
نهاد و کانون اجتماعی ملهم از سه منبع
قانون ،عقاید اجتماعی و اعتقادات مذهبی
بوده و مبتنی بر شش نکته است:
 .1ازدواج یک انتخاب شخصی آزاد است
که بر پایة عشق استوار میگردد؛
 .2بلوغ و استقالل یک نیاز مسلم برای
اقدام به ازدواج است؛
 .3ازدواج ،ارتباطی میان دو جنس
مخالف است؛
 .4در یک زندگی مشترک ،مرد سرپرست
بوده ،تأمین معاش و محافظت از خانواده را
بر عهده دارد؛
 .5وفاداری جنسی و تک همسری،
انتظارات یک ازدواج میباشند؛
 .6ازدواج به طور طبیعی با تولد فرزندان
همراه است( .ناک)۱۳۸۲ ،
بنابراین با توجه به تعاریف گفته شده
ازدواج يكي از تجليات زندگي اجتماعي
براي توليد مثل و ارضاي نيازهاي جسمي
از طريق تشكيل خانواده وتوسط امر
زناشويي است هر چند در جوامع گوناگون
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انواع رابطههاي دو فرد از يك جنس وجود
داردکه از سوی سنت و عادت جامعه تسهيل
ميشود .ليكن ازدواج محسوب نميگردد
زيرا زناشويي قاعدهاي است كه از برقراري
رابطه مقبول اجتماعي ميان زن و مرد
كه با رضايت طرفين يا قيم آنها و تحت
نظارت جامعه كه در اكثر موارد با والدت
فرزندان كامل ميگردد ،صورت يافته و معنا
ميگيردواهميت اساسي ازدواج در انعقاد
قرارداد اجتماعي است كه مشروعيت روابط
ميان زوجين را به دنبال دارد.
ازدواج از ديدگاه روانشناسي

موضوع ازدواج به عنوان یکی ازمسائل
مهم همواره مورد توجه قرار داشته است
ودیدگاه های مختلفی در این باب ارائه شده
است:
اريک فروم ( )1964معتقد است آرزوي
پيوند مشترک ،نيرومند ترين کشش بشري
است ،نيرويي که نوع بشر ،قبيله ها ،خانواده
ها و اجتماع را متحد نگه مي دارد.به اعتقاد
فروم کوشش و تالش براي سالمت عاطفي
و بهبود گرايش ها ،همچنين استعدادهاي
فطري براي زندگي بارور ،براي هماهنگي
و عشق در نهاد همه ماست .او معتقداست
آدمي مي تواند در زندگي مشترک خود با
توانايي ها به دوست داشتن و مهرورزيدن
سر و سامان بدهد ،زيرا تمام بشريت منشاء
محبت و عشق است .و فرد در زندگي
مشترک يا ازدواج ايده آل مي تواند بيشترين
محبت ها را ابراز و دريافت کند (.دژکام ،
)1382
آدلر( )1926ضمن توجه به اهميت
امورجنسي در زندگي زناشويي اعتقاد دارد
که براي انتخاب همسر،بي شک جذابيت
جنسي نقش مهمي را بازي مي کند ،اما
به نظر وي،این امر تنها شرط مهم نيست
و روابطي که فقط بر تمايالت جنسي استوار
باشد نمي تواند يک رابطه کامل باشد.
یونگ( )1913ازدواج را يکي از موارد
تکامل شخصيت مي داند ،و معتقد است
دومين مرحله تکامل شخصيت در واقع تولد
رواني فرد پس از بلوغ است.
فرويد ( )1930به رابطه انسان ها
براساس تمايل جنسي بسيار اهميت مي
دهد و معتقد است ارضا نشدن غرايز جنسي
در انسان بالغ باعث بروز بسياري از مشکالت
مي شود.
ويل دورانت( )1925مي گويد :ازدواج به
خاطر سود ومصالح هنوز بر جاي مانده است
و در بسياري از کشورها ،پدر و مادر هنوز هم
دختر خودرا به کسي مي دهند که استعداد
پول دار شدن را داشته باشد .
بنابراین در ازدواج همانند هر اقدام
اساسي ديگر ،انسان بايد داراي هدف و
مقصدي معلوم و دارای ارزش باشد تا زندگي

آينده وهمسر وی که پاي به زندگي مشترک
مي گذارد و نيز فرزنداني که از اين وصلت
پديد مي آيدبه بازيچه گرفته نشوند.
كاركرد ازدواج

در زمينه كاركرد ازدواج هم روانشناسان
و خانواده درمانگران و هم جامعهشناسان به
بحث و بررسى پرداختهاند ،و هريك به
گونهاى براى ازدواج كاركردهايى را بيان
كردهاند.
ويليام آگبرن و كالرك تيبيتس
( )1934شش كاركرد اساسى را براى ازدواج
ونهاد خانواده مورد تأكيد قرار دادند كه
عبارتند از :توليدمثل ،حمايت و مراقبت،
جامعهپذيرى ،تنظيم رفتار جنسى ،عاطفه و
همراهى و تأمين پايگاه اجتماعى.آنهاعقیده
دارند اگرچه خانواده كاركردهاى ديگرى هم
دارد ،مانند :آموزش ،تربيت دينى ،تأمين
نيازهاى اقتصادى ،رشد و تثبيت شخصيت
و  ،...ولى شش مورديادشده از كاركردهاى
مهم براى خانواده است.
استين هاور و همكاران ( ) 1991فرايند
كاركرد خانواده را در طول پنج بعد مطرح
كردند كه عبارتند از:
 .1انجام وظيفه .2 ،ايفاى نقش.3 ،ارتباط
(از جمله ابراز عاطفى) .4 ،دخالت عاطفى،
 .5كنترل.
 .1انجام وظيفه

وظايف خانواده را در این بخش مىتوان
به سه طبقه تقسيم كرد:
الف .وظايف پايه :شامل امورى از قبيل
تأمين نيازهاى اوليه مانند خوراك ،پوشاك،
مسكن ،امنيت و مراقبت بهداشتى مىباشد.
ب .وظايف تحولى :وظايفى هستند كه
بايد براى تضمين رشد سالم اعضا به موازات
برآوردن نيازهاى اوليه زندگى مورد توجه
قرار گيرند .اين نيازها عبارتند از :فراهم
آوردن زمينه آموزش و كمال خانواده ،تأمين
محبت ،تكريم متقابل ،درك متقابل ،ايجاد
صميميت ميان همسران باهم و والدين با
فرزندان.
ج .وظايف بحرانى :وظايف خانواده در
حوادث و رخدادها ،که مهارت و توانايى
مقابله باشرایط بحرانی را مورد توجه قرار
مىدهد .اين وظايف شامل رويارويى با وقايع
غيرمنتظره همچون مرگ عضوى از اعضاى
خانواده ،بيمارى شديد يكى از اعضاى
خانواده ،از دست دادن شغل ،و نقلمكان از
يك شهر به شهر ديگر مىشوند.
وظايف پايه ،تحولى و بحرانى ،سلسله
مراتب دارند؛ بدين صورت كه اگر وظايف
پايه خوب انجام نگيرند ممكن نيست ديگر
وظايف (تحولى و بحرانى) انجام پذيرند؛
چنانچه وظايف تحولى صورت نگيرند
وظايف بحرانى هم خوب انجام نخواهند
گرفت .موفقيت خانواده در هر يك از وظايف
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پايه ،تحولى و بحرانى سبب مىشود كه
خانواده از اين لحاظ دچار كاركردى مطلوب
باشد و آرامش نسبى در خانواده حاكم شود.
اما شكست در هر يك از اين وظايف ،خانواده
را دچار سردرگمى و ويرانى مىنمايد.
زندگى خانوادگى ،نوعى زندگى
اجتماعى است كه بر پايه تعاون و همبستگى
و همكارى اعضا سامان مىيابد .همانگونه
كه در زندگى اجتماعى ،انسانها بدون يارى
همديگر نمىتوانند نيازهاى زيستى و روانى
خود را برآورده نمايند ،اعضاى خانواده نيز
براى برآورده شدن نيازهايشان به يارى
يكديگر نيازمندند .عدم موفقيت در تأمين
نيازهاى اوليه خانواده ،عوارض ناگوارى را
براى خانواده به همراه دارد .روى آوردن به
سرقت و بزهكارى ،و تن دادن به خودفروشى
در میان زنان بخشى از آثار ناتوانى خانواده
در انجام وظيفه پايه است .همچنين ناتوانى
در انجام وظايف تحولى ،خانواده را دچار
مشكالت عاطفى و روانى مىكند .بسيارى از
اختالالت و نارسايىهاى شخصيتى ،خلقى و
رفتارى ،ريشه در بىتوجهى به انجام وظايف
تحولى دارد .همه انسانها نيازمند محبت،
عاطفه و توجه ديگرانند و همچنين براى
پرورش كماالت انسانى در خود ،بايد به
ديگران محبت كنند.
مزلو( )1987در هرم نيازهاى خود،از
دوست داشتن و دوست داشته شدن به عنوان
يك نياز روحى نام مىبرد؛ يعنى همانگونه
كه انسان از عاطفه و توجه خويش ديگران را
بهرهمند مىسازد ،دوست دارد از عواطف و
ابراز محبت ديگران بهرهمند شود .بخصوص
اين ابراز محبت از سوى اعضاى خانواده براى
آنها از اهميت ويژهاى برخورداراست و اگر
خانواده نتواند اين نيازاعضاى خود را ارضا
كند اعضاى آن دچار اختالالت روحى ـ
روانى مىشوند.
انجام وظايف در مرحله بحرانى از اهميت
خاصى برخوردار است .بيمارى يكى از عزيزان
ممكن است از لحاظ عاطفى تكاندهنده
باشد .فقدان فردى از اعضاى خانواده يا
دوستى صميمى ،يكى از تنيدگىزاترين
حوادثى است كه فرد در زندگى خود بدان
دچار مىشود و روند جبران آن ممكن است
طوالنى و دردناك باشد .خانواده و اطرافيان
مىتوانند نقش مؤثرى در كاهش تأمالت
روحى داشته باشند؛ تحمل مصايب را براى
يكديگر آسانتر كنند و با ابراز محبت و ارائه
كمكهاى مادى و معنوى با بحران به وجود
آمده مقابله نمايند.

ادامه دارد . . .
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زمرد
ّ

تاریخ استفاده از گوهرها به
حدود هفت هزارسال قبل می رسد.
عده ای بر این باورند که سنگ ها از
آنان در برابر بالیا و خطرات محافظت
می کند و یا باعث خوش شانسی
آنها می شود .براین اساس در ملل
باستانی نظیرایران ،مصر ،چین و...
همراه داشتن گوهرها و تراش سنگ
ها گذشته از باورها و اعتقادات به
عنوان زیورآالت زنان برای جلب
توجه و نیز نشانه قدرت برای مردان
مورد توجه قرار داشته است .با
گذشت زمان گوهرها برای سرمایه
گذاری به کار رفته و نیز نشانه هایی
از فرهنگ وتمدن باستانی محسوب
می شده است.
به مشک و به عنبر سرش بافته
به یاقوت و زم ّرد تنش تافته

فردوسی
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زمرد به معنای سبز بوده و از کلمه
واژه ّ
یونانی اسماراگدوس ( )Smaragdosمشتق شده
که احتماال ریشه در زبان فارسی دارد .در ایام
زمرد می گفتند.
قدیم به تمام بلورهای سبز رنگ ّ
زمرد ،آکوامارین و بریل انواع کانی های مهم
ّ
گروه بریل هستند .گرانبهاترین کانی از این گروه
زمرد است که رنگ سبز و زیبای آن با رنگ دیگر
ّ
کانی های گرانبها در این گروه قابل مقایسه
نیست و به همین دلیل این رنگ سبز خاص
زمردی ( )Emerald Greenمی خوانند.
را سبز ّ
زمرد ،کرومووانادیوم ها هستند .با
فلزات رنگزا در ّ
اسپکتروسکپ جیبی هم می توان خطوط جذبی
کروم را در طیف مختص به آن به آسانی مشاهده
زمرد به دست آمده از معادن آمریکای
نمودّ .
جنوبی (به استثنای کلمبیا) اغلب مقادیر قابل
توجهی آهن دارند و این موجب افزایش وزن
مخصوص و ضریب شکست نور در این کانی
زمرد در مقابل نور مصنوعی و یا
می شود .رنگ ّ
طبیعی(خورشیدی) و حرارت زیر 700الی800
درجه سانتیگراد تغییر نمی کند .اکثر بلور های
زمرد ناخالصی ها و محتویات متعدد از قبیل
ّ
کانی های میهمان ،مایعات ،حباب های گاز و
ترک های داخلی دارند و رنگ سنگ در صورت
کثرت این محتویات مات می شود .این محتویات
زمرد محسوب نمی شوند؛
و ناخالصی ها عیوب ّ
بلکه در اینجا نیز مانند گروه کرندوم از آنها در
زمرد های مصنوعی و
زمرد اصل از انواع ّ
تشخیص ّ
بدلی استفاده می شود .متخصصان این ناخالصی
ها را« »ardinیا باغچه می نامند(.ادیب)276 :1389،
زمرد زود شکسته می شود و با سوهان سوده
ّ
زمرد درآتش تغییر می کند و
می گردد .رنگ ّ
کدر می شود .این گوهر ارزشمند معموال با یشب
زمرد
( )JADEو لعل سبز اشتباه می شود .تمیز ّ
از آنها به این است که یشب و لعل با مرقیشیشا
زمرد با آن
( )MARCASITEجال می پذیرند اما ّ
زمرد زودتر از آنها
جال پیدا نمی کند .به عالوه ّ
شکسته می شود( .زاوش)170:1348
زمرد ازجمله جواهرات گرانبها و بسیار زیبایی
ّ
است که بیشتر ثروتمندان و افراد مهم به جهت
منحصر بفرد بودن این گوهر و بهره مند شدن از
خواص گوناگون و شفابخشی ،از آن استفاده می
زمرد جزء گوهرهایی است که در جواهرات
کنندّ .
سالطین جایگاه خوبی داشته است .در خیلی
از زیورآالت فراعنه از این کانی گرانبها استفاده
شده است .در موزه جواهرات کشورمان نیز نمونه
های چشم نوازی از این گوهر بر روی تاج شاهان
گذشته به چشم می خورد.
زمردهای به کاررفته در جواهرات
بیشتر ّ
تاریخی متعلق به معدن «کلئوپاترای مصر» است
زمرد جهان می باشد.
که از قدیمی ترین معادن ّ
زمرد جهان در کلمبیا
بهترین و مشهورترین نوع ّ
است .البته معادن اتریش ،هندوستان ،استرالیا،
برزیل ،آفریقای جنوبی ،آمریکا ،نروژ ،پاکستان و
زمردهای خوبی دارند .امروزه یکی از
زیمباوه نیز ّ

زمردهای مرغوب جهان در کشور
بهترین انواع ّ
افغانستان یافت می شود که به عقیده بسیاری
از محققان و جواهرشناسان از بهترین انواع
زمردهای جهان می باشد ،ولی متاسفانه به خاطر
ّ
جنگ های چندین ساله در این کشور و استخراج
با روش های نا مناسب این گوهر به ارزش واقعی
خود نرسیده است( .توکلی بزاز)39:1380،
به دالیل مختلف از جمله کمیابی و زیبایی
این کانی ارزشمند ،بشر همیشه در پی یافتن
و به دست آوردن آن بوده و در تولید مصنوعی
آن کوشیده است .در سال  1600پیش از میالد
با تراش دادن شیشه آن را شبیه هر جواهری
درمی آوردند .در زمان کوتاهی از تاریخ رم
جواهرات بدلی ساخته شده از شیشه با ارزش تر
از جواهرات طبیعی بودند .تاریخچه ساخته شدن
جواهرات بدلی مخلوط ،که به نام های دوبلت و
تریپلت خوانده شده اند ،تا حدودی طوالنی است
زمرد بدلی تریپلت
و امروزه نیز ساخته می شوندّ .
یکی از بیشترین جواهرات بدلی است که با این
روش ساخته می شود و اغلب شامل الیه هایی از
بریل بی رنگی است که با الیه های نازک چسب
سبز رنگ چسبیده شده اند( .هاشمی)23 :1371،
زمرد تیره ارزشی بیشتر
بریل شفاف سبزرنگّ ،
از یک الماس هم اندازه خود دارد( .پیشبین:1382،
زمردها ،بلورهایی با رنگ سبز
 .)19مرغوب ترین ّ
سیر هستند که حتی در صورت داشتن ناخالصی
زمرد پاک و شفاف گران بهاتر
فراوان ،از بلورهای ّ
اند(.موحد ابطحی)47:1391،
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