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خرمشهر در عملیات بیت المقدس که برای آن مجاهدت های بسیار صورت گرفت .این آزادسازی سرآغاز

فتوحات بسیار و تغییر در وضعیت دفاع مقدس بود .یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عملیات را گرامی می داریم.
دهم خرداد ماه مصادف بود با والدت امام حسن مجتبی (ع) که پرچم دار صلح و آشتی بود و خدمات آن

بزرگوار در جهت حفظ و تثبیت پایه های اسالم حتی توسط مریدان و نزدیکان آن حضرت هم درک نشد و هنوز

نیز این مظلومیت پس از قرن ها باقی است .همچنین خرداد امسال با لیالی قدر که در آن شب ها نزول قرآن
صورت گرفته مصادف بود .لیالی قدر فرصتی است تا انسان ها به اصل خود رجوع کنند و تقدیر خویش را با
یاری حق رقم زنند و از همه گناهان و خطاها به درگاه خداوند رحمان و رحیم توبه کنند و به سوی او بازگردند.

چهاردهم خرداد هر سال مصادف است با رحلت بنیانگزار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی (ره)که با

رویکردی جدید به دیانت و با قرائتی جدید از دین فضای سنتی دینداری را در هم شکست و بنیان جامعه ای

مبتنی بر آموزه های دینی را گذاشت .همچنین در این ایام به سوگ بزرگمردی نشستیم که رب النوع عدالت و

سخاوت بود .ایام شهادت حضرت علی(ع) که در میان شیعیان خود نیز تنها بود دل هر انسان آزادیخواه عدالت
طلب را به درد می آورد.خرداد امسال همچنین با سالروز قیام پانزده خرداد و نیز روز جهانی قدس که به ابتکار

امام برای اتحاد مسلمانان و تجدید میثاق با آرمان های ملت بزرگ فلسطین نام گذاری شده بود روبرو بودیم.

در پایان خرداد ماه با عید سعید فطر روبرو هستیم که شیرینی وحالوت یک ماه عبودیت و بندگی به درگاه

خداوند درآن روز چشیده می شود و روزه داران هم پس از یک ماه همراه با خلوص نیت و روزه داری سر به درگاه
عبودیت می سایند و پس از آن دوره خودسازی انقالبی روزه خود را افطار می کنند.

دست اندرکاران ماهنامه نگا نو دانش امیدوارند طاعات و عبادات اساتید گرامی و دانشجویان ارجمند و

همگی مومنان قبول حق باشد و برای همه مردم ایران آرزوی سربلندی دارند .این شماره از نشریه کمافی
السابق با بخشهای ثابت به خوانندگان محترم ارائه می گردد .همچنین قرار است شماره آینده این ماهنامه به

کارآفرینی و تجاری سازی حوزه فرهنگ و هنر اختصاص یابد که امیدواریم مورد توجه عالقه مندان واقع شود.

بنابراین بخشی از مطالب نشریه که ادامه دار هستند در شماره مردادماه پی گرفته می شوند.
ماهنامه تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
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سیری در ادبیات جهان ( . . .بخش اول)

گوته
ولفگانگ گوته (1749-1832م)در
فرانکفورت به دنیا آمد و در وایمار وفات
یافت .او طبیعی دان ،نقاش ،ریاضی دان
و شاعر و نویسنده بود .در پایان زندگی
شیفتۀ شعر و هنر ایران شده بود و تحت
تأثیر مطالعات شرقی دیوان شرقی-غربی
را سرود که حاوی دوازده قسمت ،از جمله
«حافظ نامه» است.
گوته بر فرهنگ و هنر ایران منتی عظیم
سحار خود توانست موجب
دارد؛ زیرا با ذوق ّ
شهرت و انتشار ادبیات ایران در اروپا شود.
او در منظومۀ خود خطاب به حافظ چنین
می گوید:
«آرزو دارم که در نظم به شیوۀ تو
کامیاب گردم .بازگشت آهنگ ها برای
من نیز مطبوع است .نخست فکر را خواهم
یافت ،آنگاه تعبیرات را جستجو خواهم کرد؛
اما هیچ آهنگی ،حتی برای معنی خاصی
چنان که تو می توانی ،دو بار تکرار نمی
شود .ای شاعری که از همه شاعران نیک
بخت تری!»
 ...ای حافظ! سروده های تو دلداری ده
ماست
آنجا که کاروان ساالر ما بر روی زین
اسب
با شعر تو آواز سر می دهد تا اختران را
بیدار کند و راهزنان را
بترساند ...
گوته

رابیندرانت تاگور
رابیندرانت تاگور(1861-1941م) شاعر
پرآوازۀ هند است که در شهر کلکته در
ایالت بنگال متولد شد .پدرش فیلسوف
آیین هندوئیسم بود .در هفده سالگی
برای تحصیل در رشتۀ ادبیات انگلیسی
عازم انگلستان شد؛ اما تحصیالتش را نیمه
تمام گذاشته ،به هند بازگشت .او در زمینۀ
موسیقی و نقاشی به مرحلۀ استادی رسید
و نزدیک به صد و بیست اثر ا ّعم از شعر،
نمایشنامه های منظوم و منثور و موزیکال،
داستان کوتاه ،خاطرات و داستان کودکان
نوشت.
بازیچه
فرزندم ،چه شادی تو که تمامی بامداد
را با شاخه ای شکسته در خاک به بازی
نشسته ای
من به بازی تو با آن شاخۀ شکسته
لبخند می زنم
من سرگرم شمار و عددم و ساعت ها
اعداد را با هم جمع می کنم
شاید به من نگاه کرده بیاندیشی«بامدادت
را با چه بازی ابلهانه ای می گذرانی!»
فرزند ،من هنر دل بستن به چوب های
کوچک و کلوچه های گلین را از یاد برده ام.
من بازیچه های گرانبها می جویم و تکه
های زر و سیم را گرد می آورم ...
غاده السمان (1942م)
خانم غاده السمان نویسنده ،شاعر و
متفکر معاصر سوریه است که در دمشق
متولد شد .او از دانشگاه لندن دکتری
ادبیات انگلیسی گرفت و در دمشق به کار
مطبوعاتی پرداخت .این شاعر سوری از
مشکالت جهان عرب ،مسأله فلسطین ،زن
عرب ،استعمار نو در جهان سوم و تحوالت
جهان امروز درکی عمیق دارد .شعر او
هویّتی زنانه دارد و یک آغاز در شعر عرب
است .وی سال های پرآشوب بیروت را با
تمام وجود لمس کرده است.
جدایی از صمیم دل
این که با تو باشم و با من باشی
و با هم نباشیم
جدایی همین است
این که یک خانه ما را در بر می گیرد
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اما یک ستاره ما را در خود جای ندهد
جدایی همین است
این که قلبم اتاقی شد
خاموش کنندۀ صداها با دیوارهای
مضاعف
و تو آن را به چشم نبینی
جدایی همین است ...
آناآخماتوا (1899 -1966م)
آخماتوا در حوالی اودسا به دنیا آمد و
در مسکو درگذشت .او دختر یک مهندس
مکانیک نیروی دریایی بود که پس از
جدایی پدر و مادرش ،همراه مادر به کریمه
رفت و تحصیالت متوسطه اش را در آنجا
گذراند .پس از تحصیل در رشته حقوق به
ادبیات روی آورد .آخماتوا پس از ازدواج در
 1910به فرانسه و ایتالیا سفر کرد .شعرش
بر اثر جنگ ،انقالب و مرگ همسرش لحنی
غم انگیز یافت  .در  1925اشعارش تحریم
شد .سال های جنگ را در تاشکند در
حالی که بیماری سختی داشت ،گذراند.
پس از جنگ نیز رنج های بسیاری دید و
شعرهایش دوباره تحریم شد و پسرش پس
از چند سال جنگ در جبهه به ارودگاه
ها فرستاده شد و تا  1957رهایی نیافت.
پس از مرگ استالین تا حدی تبرئه شد؛ اما
بسیاری از شعرهایش در توقیف باقی ماند.
دیدار شبانه
همه رفتند و هیچ کس بازنگشت
دیری در انتظار نخواهی بود
در آسفالتی پوشیده از برگ
باز به هم خواهیم رسید..
محمود درویش (1942م)
محمود درویش در روستای «بروه» از
توابع فلسطین زاده شد .سال های کودکی و
نوجوانیش در رنج و سختی گذشت .پس از
اشغال فلسطین ،خانواده او به حیفا مهاجرت
کردند و محمود در این شهر به مدرسه رفت.
در هجده سالگی نخستین دیوان شعرش را
به نام «برگ های زیتون» چاپ کرد .در
 1963به زندان افتاد و در زندان ،دیوان
«عاشقی از فلسطین» را کامل کرد .پس
از جنگ  1967عضو سازمان آزادی بخش
فلسطین شد .شعرهای او را می توان به
سه دستۀ عاشقانه ،رزمی و میهنی تقسیم
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کرد .این شعر محمود درویش برای محمد
الدوره ،کودک فلسطینی سروده شده است
که در ماه های آخر  2000میالدی در
کنار پدرش با گلوله های سربازان اسرائیلی
شهید شد.
محمد
محمد در آغوش پدرش،
چونان پرنده ای بیمناک،
آشیان دارد،
از بیم دوزخ آسمان
آه پدر پنهانم کن!
بال های من در برابر این توفان
ناتوان است
در برابر این تیرگی
و آنها که در باال در پروازند
محمد می خواهد به خانه بازگردد،
بدون دوچرخه
بدون پیراهن تازه
او می خواهد به نیمکت مدرسه برگردد
و دستور زبان بخواند ...
پل الوار (1895-1952م)
الوار در سن دنی حومۀ صنعتی و
گارگرنشین پاریس متولد شد .پس از
پاین دورۀ دبیرستان ،به خاطر یک حملۀ
ناگهانی ناشی از عفونت ریه به آسایشگاهی
در سوئیس فرستاده شد .در طول اقامت دو
ساله در آنجا کتاب های بسیاری از شاعران
رمانتیک انگلیس و فرانسه از جمله بودلر،
رمبو ،لوتره آمون ،آپولینر و نوالیس را خواند
و در همان جا عاشق دختری روس به نام
«گاال» شد و در  1914با او ازدواج کرد.
موضوع های عمدۀ شعر او عشق ،برادری
و مهربانی هستند .احساس عاشقانه اش
با احساس همبستگی با انسان ها مکمل
یکدیگرند.
بی پیرایگی راستی
نومیدی بال ندارد
عشق نیز بی بال است
بی چهره
آنان حرف نمی زنند
من نمی جنبم
به آنان نگاه نمی کنم
اما به اندازۀ عشق و امیدم واقعی هستم.
فدریکو گارسیا لورکا (1898م)
لورکا در ایالت گرانادا به دنیا آمد.
تحصیالتش را در «المریا و گرانادا» به پایان
رساند و برای خشنودی پدرش به دانشگاه
رفت و در رشتۀ حقوق فارغ التحصیل شد.

او عالقۀ زیادی به موسیقی داشت و نواختن
گیتار و پیانو را فراگرفت .لورکا درخشان
ترین چهرۀ شعر اسپانیاست .در 1929
به امریکا رفت که پی آمد آن مجموعه
«شاعردر نیویورک» است .سه تراژدی
لورکا به نام های« عروسی خون ،یرما و
خانۀ برنارد آلبا» برگرفته از زندگی ،عشق
و مرگ مردم آندلس است .او در اولین
روزهای جنگ داخلی اسپانیا به دست
عوامل حکومت فاشیستی فرانکو پشت تپه
های غرناطه اعدام شد و جسدش هرگز پیدا
نشد.
بدرود
اگر مردم
در مهتابی را باز بگذارید
کودک پرتقال می خورد
از مهتابی خود می بینمش
دروگر گندم می دود
از مهتابی خود می بینمش
اگر مردم
باز بگذارید در مهتابی را...
پابلوا نرودا (1904-1973م)
نرودا یکی از بهترین و خالق ترین
شاعران امریکای التین است که در شیلی
متولد شد .از  13سالگی کار مطبوعاتی را
آغاز کرد .او تحصیالتش را در رشته ادبیات
فرانسه به پایان رساند .اشعار عاشقانه و
اجتماعی ،مقاالت و ترجمه های بسیاری
در زمینۀ ادبیات و سیاست دارد .به هنگام
آغاز جنگ های داخلی اسپانیا در مادرید
بود و پس از قتل دوست شاعرش ،فدریکو
گارسیا لورکا از آن کشور خارج شد .در
 1969به نامزدی ریاست جمهوری شیلی
برگزیده شد؛ اما به نفع «سالوادر آلنده»
از این مقام کناره گیری کرد .در 1971
جایزۀ نوبل در ادبیات را گرفت .نرودا در
 23سپتامبر 1973؛ یعنی  12روز پس
از کودتای نظامیان در شیلی و سرنگونی
حکومت آلنده درگذشت.
خندۀ تو
نان را از من بگیر ،اگر می خواهی
هوا را از من بگیر ،اما
خنده ات را نه
گل سرخ را از من مگیر
سوسنی را که می کاری
آبی را که به ناگاه
در شادی تو سرریز می کند
موجی ناگهانی از نقره را
که در تو می زاید ...
عشق من ،خندۀ تو در تاریک ترین
لحظه ها می شکفد
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و اگر دیدی ،به ناگاه
خون من بر سنگ فرش خیابان جاری
است
بخند زیرا خندۀ تو
برای دستان من
شمشیری است آخته....
اکتاویوپاز (1914-1998م)
پاز در مکزیک در مکزیکو به دنیا آمد.
اجدادش اسپانیایی و سرخ پوست بودند.
پدرش وکیل بود و وکالت انقالبی بزرگ،
امیلیانا زپاتا ،رهبر انقالب دهقانان را بر عهده
داشت .او در دوران تحصیالت دانشگاهی از
دانشجویان پرشور و انقالبی بود که همواره
با فساد سیاسی و اجتماعی مبارزه می کرد.
معروف ترین کتاب پاز «پیچ و خم تنهایی
 »The Labyrinth of Solitudeاست
که در  1950چاپ شد .در  1936پابلو
نرودا ،شاعر بزرگ اهل شیلی ،وسایل رفتن
اکتاویو پاز را به اسپانیا فراهم کرد .پس از
کناره گیری از سیاست ،بیشتر به خود و به
گذشتۀ مکزیک اندیشید .سراسر زندگی او
با تغییرات بحرانی در امریکای التین روبرو
بوده است .زوال رویاها و غیر انسانی شدن
شهرها بر اثر تراکم جمعیت ،آلودگی و فقر
و به دنبال آنها زوال فرهنگ ها و جوامع از
جمله این تغییرات جبران ناپذیر بوده اند.

رود

سنگ خورشید
بیدی بلورین؛ سپیداری از آب،
فواره ای بلند که باد بر آن طاق می زند،
درختی ژرف ریشه اما رقصان،
جریان رودی که می خمد ،پیش می

بازمی گردد ،دوری تمام می زند و
همواره می آید
جریانی آرام ...
پل الوار

پابلو نرودا

ادامه دارد . . .

5

اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات (بخش دوم)
Persuasion from the perspective of psychology and communication

رابطه نگرش و اقناع در مخاطب
نگرش ترکیبی از باورها و
هیجانهایی است که شخص را
پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران،
اشیا و گروههای مختلف به شیوة مثبت
یا منفی نگاه کند .نگرش ها ارزیابی از
اشیا را خالصه می کنند و در نتیجه
پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای
آینده را بر عهده می گیرند.
پژوهش خبری صدا و سیما :نگرش
ترکیبی از باورها و هیجان هایی است
که شخص را پیشاپیش آماده می کند
تا به دیگران ،اشیا و گروه های مختلف
به شیوة مثبت یا منفی نگاه کند .نگرش
ی کنند و
ها ارزیابی از اشیا را خالصه م 
در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا
رفتارهای آینده را بر عهده می گیرند).
از سویی کرچ و کراچفیلد()۱۹۴۸
که عمدتا دیدگاه شناختی داشتند
نگرش را اینگونه تعریف کرده اند:
«نگرش عبارت است از سازمان پایدار
فرایندهای انگیزشی ،عاطفی ،ادراکی
و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه
های دنیای فرد مالحظه می شود که در
این تعریف به خاستگاه نگرش اشاره
ای نشده و در عوض تجربه ذهنی زمان
حال مورد تأکید قرار گرفته است.

6

اجزا تشکیل دهنده نگرش
نگرش سه جز احساسی ،رفتاری
و شناختی دارد .احساس جزء
هیجانی(عاطفی) یک نگرش است و به
احساس فرد دربارة چیزی یا کسی بر
می گردد .جمالتی همچون ” من این را
دوست دارم ” یا ” من آن را ترجیح می
دهم ” منعکس کننده جزء احساسی نگرش
هستند .جزء احساسی به وسیله شاخص
های فیزیولوژیکی اندازه گیری می شود.
این شاخص ها تغییر در هیجانات را به
وسیله تحریک فیزیکی نشان می دهند.
فرد هر چه قدر هم تالش کند تا احساسش
را مخفی کند ممکن است به وسیله تغییر
در برانگیختگی نمایان شود .دومین مؤلفه
نگرش آمادگی برای رفتار کردن در راستای
راهی مطمئن به سوی شیء یا شخص است.
ما ممکن است رفتاری حمایتی ،انفعالی یا
خصومت آمیز با توجه به نگرش هایمان
داشته باشیم .سومین جزء نگرش ،شناخت
(تفکر) است که منعکس کننده ادراکات
یا اعتقادات شخص است .عنصر شناختی
اعتقادات را ارزیابی می کند و به وسیله
شاخص های نگرش و یا به وسیلة پرسش
دربارة تفکرات اندازه گیری می شود .این
عبارت که « من اعتقاد دارم که کارکنان
ژاپنی کوشا هستند « منعکس کننده جزء
شناختی نگرش است .بنابراین برای درک
کامل یک نگرش ما باید هر سه جزء را
اندازه گیری کنیم .به عبارتی می توان گفت
که نگرش به عنوان مکانیزمی ذخیره ساز و
انتقال دهنده عمل می کند .در یک جهت
زمانی ،زمان حاضر را به زمان گذشته پیوند
می دهد و در جهت زمانی دیگر ،حال را با
آینده مربوط می کند( .بینگر) 1376،56 ،
برای مثال طرفداران حفظ محیط
زیست معتقدند که آلودگی هوا باعث از
بین رفتن الیه اوزون می شود که خطر ابتال
به سرطان را افزایش می دهد (شناختی)،
آنها ممکن است به خاطر انقراض گیاهان
و جانوران ناراحت شوند (عاطفی) و بر این
اساس آنها از وسیله نقلیه عمومی به جای
خودرو شخصی استفاده و در فرایند بازیافت
شرکت خواهند کرد( .رفتاری) (بُهنر ،وان ِک؛
مهداد؛ 1384؛ .)17

شکل گیری نگرش ها
نگرش ها ،ویژگی های ذهنی افراد است
که مشخصات دنیای اجتماعی و فیزیکی را
در خود دارد و از راه تجربه کسب می شود
و نتیجه آموزش و یادگیری است .موارد زیر
می تواند موجب پیدایی نگرش شود:
1ـ تراکم تجربه :سر و کار داشتن با
موضوع یا گروهی از اشخاص و تجربه های
نزدیک یا مشابه آن.
2ـ تمایز گذاشتن :در تجربه های
جدیدی که به دست می آید نگرش را از
نگرش های نزدیک به آن متمایز می سازند.
3ـ ضربه عاطفی :بر پایه یک تجربه
تلخ قرار دارد که شخص یا موضوعی در
آن دخیل است.
4ـ تقلید از دیگران :نگرش ها از طریق
تقلید از والدین ،دوستان و معلمان حاصل
می شود و این شرط اهمیت بیشتری دارد
و شمار زیادی از نگرش ها از این طریق
ایجاد میشود
5ـ آنچه که نیازهای شخصی را برآورد.
به عنوان مثال دانشجویی که با وجود همه
مشکالت به تحصیل ادامه می دهد ،ثابت
می کند نسبت به درس و تحصیل ،نگرش
مثبتی دارد.
6ـ کسب اطالعات درباره موضوع یا
شیء یا فرد خاص .مثال اگر شخص از طریق
رسانه بحث هایی را در مورد انرژی هسته
ای شنیده باشد طبعاً نگرشی راجع به این
موضوع پیدا می کند.
7ـ تعلق گروهی .تعلق کودک در
خانواده به عنوان عضوی از آن سبب می
شود که نگرشی مشابه نگرش خانواده را در
خود شکل دهد.
8ـ شخصیت فرد .نگرش منعکس کننده
شخصیت فرد است .به عنوان مثال حتی در
یک گروه هم ،تفاوتی نگرشی وجود دارد که
ناشی از قضاوت شخصیت افراد است.
ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین
دانشمندی باشد که  2300سال پیش
نخستین بار در زمینه ارتباطات سخن گفت.
وی در تعریف ارتباط می نویسد« :ارتباط
عبارت است از جست و جو برای دست
یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود
برای ترغیب و اقناع دیگران» (محسنیان
راد .)43 ،1385 ،بطور کلی اقناع هدف
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اساسی و غایی همه نوع رفتارهای ارتباطی
است .ارتباط موفق و موثر آن گونه ارتباطی
است که نتیجه دلخواه یعنی اقناع را به
دنبال داشته باشد .در این صورت می توانیم
به آن ارتباط متعالی نیز بگوییم (متولی،
.)74 ،1384
واکنش نگرش مخاطب به پیام های
اقناعی
 )1واکنش در حال شکلگیری :این
حالت شبیه یادگیری است .هنگامی که
معلم در مقام ترغیب کننده تالش می کند
که با آموزش نحوه رفتاری را به دانش آموز
بیاموزد و با دادن پاداش به تقویت رفتار
مخاطب کمک کند ،واکنش در دانش آموز
شکل گیرد .اگر واکنش های مخاطب با
آنچه مدنظر ترغیب کننده است ،تناسب
داشته باشد ،با دادن پاداش شکل گیری
نگرش های مثبت در مورد آنچه آموخته
می شود ،گسترش می یابد.
 )2واکنش در حال تقویت :اگر مخاطب
خود در مورد یک موضوع نگرش های
مثبت داشته شد ،ترغیب کننده با یادآوری
آنها به تقویت این نگرش ها کمک میکند.
ترغیب در جامعه امروز بیشتر از نوع در
حال تقویت است.
 )3واکنش در حال تغییر :دشوارترین
نو ترغیب و اقناع است زیرا به این مسأله
میپردازد که افراد میخواهند از نگرشی
به نگرش دیگر ،از حالت خنثی به نگرش
مثبت یا منفی ،به تغییر رفتار یا اتخاذ
رفتاری جدید انتقال یابند .افراد به تغییر
تمایلی ندارند یا از آن اکراه دارند .در این
حالت ترغیب کننده از یک زمینه دیگر که
قب ً
ال مخاطب آن را پذیرفته ،ربطی به زمینه
جدید باز میکند و آنها را به هم مربوط
میسازد .به اصطالح لنگر میاندازد( .فروتن،
)1388
و آخرین اصطالح اقناع که ما نیاز به
شرح معنای آن داریم «رفتار» است.
رفتار یعنی عملکرد عمدی و با قصد .این
عملکرد می تواند کالمی باشد (مانند تأیید
یک دادخواست ،گفتن «من این کار را می
کنم» یا عملی مثل بستن کمربند ایمنی).
اما به هرحال همیشه شامل انجام کاری می
شود .اغلب ،هدف نهایی اقناع ایجاد رفتار
در گیرنده پیام است ،هر چند که بسیاری
از پیام های اقناع کننده تأثیر چندانی برای
رسیدن به این هدف ندارند.
کهن الگو ها در اقناع
کهن الگو ها ،شخصیت ها و ساختار
های درونی هستند که در سمبل ها نقش
ها و الگوهای فرهنگ های مختلف از قدیم

شناسایی و مطرح شده اند .اگر احساس می
کنید از یک سو به چیزی عالقه دارید و از
سوی دیگر به چیز دیگری فکر می کنید،
این دو گانگی به دلیل وجود دو کهن الگوی
متفاوت در شماست .کهن الگو های شما
می توانند مهمترین نیاز ها و خواسته های
زندگیتان را نشان دهند .درک آنها شما را
با استعداد های نهفته خود آشنا می کند،
دلیل و ارزش های اصلی زندگی تان را به
شما نشان می دهد و میزان همدردی و
همدلی شما را نسبت به دیگران می افزاید.
کهن الگو چیست؟
کهن الگو در روانشناسی تحلیلی آن
دسته از اشکال ادراک و آن دریافت را که
به یک جمع به ارث رسیده است را کهن
الگو یا َسرنمون می خوانند .هر کهن الگو
تمایل ساختاری نهفته ای هست که بیانگر
محتویات و فرایندهای پویای ناخودآگاه
جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی است.
مانند اساسی ترین کنش های زیستی
احتماالً مهم ترین تصاویر ابتدایی در همه
دوران ها و نژادها مشترک است .یک کهن
الگو را می توان همچون یک ذخیره هوش
افزا ،یک نقش سر ،یا یک اثر ارثی تصور
کرد که از طریق تراکم تجربیات روانی بی
شماری که همواره تکرار شده اند تکوین
یافته است .تصاویر ابتدایی محصول و
مرتبط با دو عامل هستند :فرایندها و
رویدادهای طبیعی که پیوسته تکرار می
شوند و عوامل تعیین کننده درونی زندگی
روانی و کل زندگی .این تصاویر با کمک
طبیعت دوگانه به خوبی می توانند هر
دو دسته دریافت های بیرونی و درونی
را هماهنگ سازند و به آنها معنا بخشند
و اعمال انسان را در راستای همین معنا
هدایت کنند .این تصاویر با هدایت غرایز
ناب به درون قالب های نمادی ،انرژی
روانی را از سردرگمی عظیمی که ادراک
محض پدید می آورد ،خالصی می بخشد.
از این جهت این تصاویر قرینه ضروری
غرایز هستند ،ولی افزون بر آن مکانیسمی
هستند که بدون آن در یک وضعیت جدید
ممکن نبود .کهن الگوها نیز همانند دیگر
مفاهیم تعریف شده در روانشناسی تحلیلی
دارای دو ماهیت فردی و جمعی هستند.
هرگاه نیروهای کهن الگویی در مقیاس
گسترده فعال شوند ،می توان انتظار نتایج
خطرناک و یا سودمندی داشت ،زیرا کهن
الگوها تعیین کننده نگرش های روانی و
رفتار اجتماعی فرد و جمعند و هر کهن
الگو حاوی هر دو دسته ویژگی های مثبت
و منفی است .اگر محتویات مثبت کهن
الگو نتوانند به طور ناخودآگاه بروز کنند،
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بلکه سرکوب شوند انرژی آنها به جنبه
های منفی کهن الگو منتقل می شوند و
در این حال پس از مدتی آشفتگی های
جدی و غیر قابل کنترل در روان انسان و در
جامعه بروز خواهد کرد.کهن الگوها عناصر
فاسدنشدنی ناخودآگاه هستند اما شکل و
شمایل آنها اغلب تغییر میکند .کهن الگوها
عناصر روانی همبسته با غرایزند که یونگ
در کتاب انسان و سمبول هایش آنها را
چنین توصیف می کند :ادراک غریزه از
خود دقیقا به همان ترتیب که خودآگاهی
ادراک از فرایند عینی زندگانی است .سایر
نویسندگان از کهن الگو به اشکال مختلف و
تحت عنوان مقوله های تخیل ،نمودگارهای
جمعی ،اندیشه های ابتدایی یا ازلی یاد
کرده اند .یونگ بر آن است که نمادها و
نقشمایه های کهن الگویی محصول تأثیر
تلفیقی ساختار اولیه و اصلی روان و بقایای
تجربه مکرر و پیوسته بشر یعنی زاده آن
دسته از محرک های طبیعی و اجتماعی
هستند که در پشت سر خود آثار اسطوره
شناختی شخصی را در روان به جای گزارند.
آرکی تایپ برگرفته از واژه یونانی
آرکه تیپوس است .این واژه در زبان یونانی
به معنی مدل یا الگویی بوده است که
چیزی را از روی آن می ساختند .مترجمان
فارسی زبان ،معادل های مختلی چون:
صورت ازلی ،کهن الگو ،صورت نوعی،
نهادینه و سرنمودن را برای این واژه
پیشنهاد کرده اند .آرکی تایپ در چند
حوزه علمی کاربرد دارد و در هر یک از آنها
معنای خاصی به خود گرفته است .روان
شناسی ،مردم شناسی و نقد ادبی از جمله
علومی است که اصطالح آرکی تایپ در آنها
کاربرد دارد .منشأ و ریشه اصطالح آرکی
تایپ یا کهن الگو را در دو نقطه می توان
جست و جو کرد :یکی مکتب مردم شناسی
دانشگاه کمبریج که این مکتب با کتابی به
نام «شاخه زرین» که جیمز فریزر انسان
شناس اسکاتلندی آن را در فاصله سالهای
 1890تا  1915میالدی نوشت ،مسئله
آرکی تایپ را مطرح نمود .فریزر در کتاب
خود به بررسی ریشه های نخستین مناسک
و آیین های مذهبی ،اسطوره ها و سحر و
جادو پرداخت و با مقایسه و تطبیق آنها و
یافتن شباهت های فراوان نتیجه گرفت که
نیازهای اولیه و اساسی انسان ها در همه
مکان ها و زمان ها یکسان است .منشأ
دیگری که برای آرکی تایپ در نظر گرفته
شده است به تئوری های روانشناسی یونگ
باز می گردد که البته شهرت این اصطالح
نیز بیشتر مربوط به همین حوزه است.
ادامه دارد ...
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کمیته حافظه جهانی ( بخش پایانی)

مراحل ثبت اثر پيشنهادشده در
فهرست حافظه جهاني در ايران:
مراحل ثبت اثر پيشنهادشده در فهرست
حافظه جهاني در ايران :کمیته ملی حافظه
جهانی در ایران جهت ثبت هر اثر در برنامه
حافظه جهانی مراحل زیر را انجام می دهد:
 .۱ارسال فراخوان تکمیل برگه پیشنهاد
ثبت اثر برای مراکز و موسسات دارنده میراث
مستند؛
 .۲دریافت برگه های پیشنهاد اثر از هر
کدام از مراکز؛
 .۳طرح هر کدام از برگه های پیشنهاد در
جلسات ارزیابی کمیته و بررسی ِآن توسط
اعضای گروه ارزیابی؛
 .۴تکمیل پرونده آثاری که از نظر گروه
ارزیابی واجد معیارهای برنامه حافظه جهانی
باشد؛
 .۵ارائه پرونده تکمیل شده هر کدام از
آثار به کمیته ملی حافظه جهانی؛
 .۶ثبت ملی آثاری که پرونده آن تکمیل
شده است؛
 .۷انتخاب دو اثر از میان آثاری که به ثبت
ملی رسیده برای ثبت جهانی؛
 .۸ارائه پرونده آثاری که برای ثبت جهانی
در نظرگرفته شده به کمیسیون ملی یونسکو
در ایران برای ارسال به برنامه حافظه جهانی.
آثار ارائه شده باید اطالعاتی مطابق با
ساختار برگه های پیشنهاد ثبت اثر را در بر
داشته باشند .دبيرخانه برنامه حافظه جهانی
وقتي برگه های پیشنهاد را دريافت مي كند:
الف) پيشنهاد را ثبت مي كند،
پيشنهاددهنده را از دريافت آن مطمئن مي
كند و برگ پيشنهاد و سند ضميمه را از
پيشنهاددهنده درخواست مي كند ـ فرايند
و پردازش شروع نمي گردد تا زماني كه تمام
اطالعات ارائه شده كامل شود؛
ب) پيشنهاد به صورت كامل به كميته
فرعي دفتر ثبت فرستاده مي شود تا مورد
ارزيابي قرار گيرد؛
ج) صالحديدهاي كميته فرعي دفتر ثبت
حداقل يك ماه قبل از گردهمايي دو ساالنه به
 IACارائه مي شود؛
د) كميته هاي ملي و منطقه اي از تصميم
 IACآگاه مي شوند ( البته اين جواب تا
زماني كه اثر توسط مدير كل تاييدنشود،
رسمي نيست) و پس از تاييد مدير كل ،اثر
در دفتر ثبت حافظه جهاني به ثبت مي رسد.
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دبيرخانه ،پردازش پيشنهادها را براي دفتر ثبت
بين المللي مديريت مي كند ،هر جا الزم باشد از
پيشنهاددهندگان ،اطالعات بيشتري درخواست مي
كند ،به پرسشها پاسخ مي دهد ،موعد مقرري را
براي پذيرش پيشنهادها تعيين مي كند يا قيد و
شرطي براي به موقع انجام دادن پيشنهادهاي در
حال انجام قرار مي دهد .كميته فرعي دفتر ثبت
بر ارزيابي پيشنهادها نظارت دارد .اين نظارت از
طريق بررسي كامل هر پيشنهاد و با ارائه توصيه
نامه مستند به  IACكه آيا پيشنهاد به دفتر ثبت
اضافه شود يا نه صورت مي گيرد .كميته فرعي
جهت نظرخواهي درباره آثار ،نهادهاي تخصصي
و سازمانهاي غيردولتي حرفه اي را دعوت مي
كند .در مرحله نخست اين نهادها عبارتند از
فدراسيون بين المللي انجمنهاي كتابخانه اي
( ،)IFLAانجمن بين المللي آرشيوها ( )) ICA
انجمن هماهنگ كننده انجمنهاي آرشيو سمعي و
بصري ( )CCAAAو انجمن بين المللي موزه ها
( .)ICOMاين ارگانها ممكن است كارها را به يكي
از اعضا يا بيشتر محول كنند.
در هنگام ارائه صالحديد ،از سازمانهاي
غيردولتي خواسته مي شود تا درباره اينكه آيا
پيشنهاد از ضوابط انتخاب برخوردار است يا نه ،نظر
بدهند ،همچنين از آنها خواسته مي شود تا مسايل
مديريتي يا قانوني الزم را قبل از اتمام توصيه نامه
به  IACمشخص كنند .اين كميته ،توصيه سازمان
غيردولتي و هر توصيه ديگري را كه به دنبال آن
باشد براي ارزيابي در نظر مي گيرد.
البته در بعضی موارد کمیته های ملی و منطقه
ای وجود ندارند و تحت شرایطی کمیته های
مشاوره بین المللی بنا به صالحدید خود میراثی را
به فهرست جهانی معرفی می نمایند.
مديريت و ساختار برنامه
برنامه توسط ساختار كميته سه سطحي (ملي،
منطقه اي و بين المللي) و يك دبيرخانه هدايت مي
شود و كميته هاي زير در آن فعاليت دارند:
كميته مشاوره بين المللي ( :) IACاين كميته
عالي ترین مقام مشورتی با يونسكو درباره برنامه
ريزي ،اجرا و به كارگيري برنامه مي باشد که در
سال  ۱۹۹۳میالدی تاسیس شد .اعضای این کمیته
متشکل از  10تا  15نفر می باشند که از هر کشور
فقط یک عضو تعیین می شود .این اعضا از سوی
مدیر کل یونسکو انتخاب و منصوب مي شوند و
انتخاب آنها بر اساس صالحیت شخصیشان است
و مدت زمان عضویت هر کدام یک دوره چهار
ساله با امکان یک بار تجدید می باشد .این کمیته
فعالیتهای خود را بر اساس مقررات تدوین شده
توسط یونسکوانجام می دهد.
مدير كل ،اعضاي كميته مشاوره را هر دو سال
يك بار در جلسه اي گرد هم مي آورد .اين كميته
پيشرفت برنامه جهانی را كنترل و تنظيم مي كند،
گزارشات كميته هاي فرعي ،كميته هاي منطقه اي
و دبيرخانه را مورد مالحظه قرار مي دهد و به ترتيب
اين ارگانها را در جريان وظايف و مسئوليتشان قرار
مي دهد .رهنمودهاي كلي حافظه جهاني را اصالح
و به روز مي كند و مسئول تاييد ،اضافه كردن يا

حذف كردن از دفتر ثبت بين المللي حافظه جهاني
مي باشد IAC .ساختارهاي برنامه را به قصد به
وجود آوردن چارچوب درست و منطقي براي رشد
برنامه حافظه جهاني در آينده و رسيدن به سطح
توصيه نامه يونسكو و نهايتا رسيدن به كنوانسيون
(اجالس) يونسكو بررسي مي كند.
عملكرد هر كميته منطقه اي و كميته فرعي
در جلسات عادي مورد بررسي قرار مي گيرد تا
اطمينان حاصل شود كه ساختارها در ارتباط با
نيازهاي فعلي حفظ مي شود.
در نخستین نشست کمیته مشورتی بین المللی
در پولکوسک ( )Pulkuskلهستان ،طرحی تهیه
شدکه نکات مهم مطرح شده در این نشست به
صورت زیر می باشد:
 یونسکو به عنوان هماهنگ کننده نهادی کهباعث گسترش هماهنگی بین دولتها ،سازمانهای
بین المللی خصوصی و عمومی می شود ،مطرح
گردید؛
 دو زیرکمیته یکی برای ارزیابی دوره ایضوابط مربوط به برنامه و دیگری برای بررسی
بازاریابی محصوالت برنامه در سراسر جهان تأسیس
گردد.
یونسکو با فدراسیون بین المللی اتحادیه
کتابخانه ها ( )IFLAو شورای بین المللی بایگانیها
( )ILAقراردادی را منعقد ساخت تا هر یک در
خصوص مجموعه های کتابخانه ای و بایگانیها،
فهرستی از مجموعه هایی که دچار صدمات زیادی
شده اند ،تهیه نمایند .متعاقباً یونسکو فهرستی از
مجموعه هایی که در معرض خطر قرار گرفته بودند،
تهیه نمود .ضمناً در چارچوب این برنامه یونسکو،
طرح مشترک میکروفیلم کردن روزنامه ها در هفت
کشور آمریکای التین را اجرا نمود.
کمیته های ملی و منطقه ای برنامه حافظه
جهانی :کمیته های ملی برنامه حافظه جهانی،
مسئولیت دقیق طرحها و فعالیتهایی را که در
چارچوب برنامه انجام می شود بر عهده دارند .از
جمله وظایف این کمیته ها عبارتند از:
شناسایی و نامزدکردن میراث مستند برایمعرفی به کمیته مشورتی بین المللی جهت ثبت
در فهرست جهانی؛
تعیین موارد و ارائه پیشنهادهایی مبنی برحذف موارد مزبور از فهرست به کمیته مشورتی
بین المللی؛
همکاری نزدیک با سازمانهای دولتی وغیردولتی؛ -مدیریت کلی و هماهنگی طرحها و
فعالیتها در سطح ملی؛
نظارت دقیق بر طرحهای ملی و فعالیتهایی کهدر چارچوب برنامه انجام شده است؛
کمیته های منطقه ای مرکب از دو یا چند
کشور است که در طرحها و فعالیتها یک هدف
مشترک دارند و با همکاری یکدیگر ،اهداف برنامه
حافظه جهانی را دنبال می کنند .این کمیته ها
ممکن است بر مبنای جغرافیایی ایجاد شود یا
گروهی از افراد گرد هم آیند که از کشورهای دور
و پراکنده شرکت کرده اند اما در منافع یک میراث
مستند خاص سهیم هستند.
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کمیته های منطقه ای و ملی توسط مناطق
و کشورهای ذیربط تأسیس می شوند .عضویت در
کمیته های ملی و منطقه ای بر طبق شرایط خاص
کار هر کمیته تعیین می گردد .قواعد اجرایی نیز
توسط کمیته های ملی و منطقه ای و منطبق با
اهداف برنامة حافظه جهانی و نیازهای منطقه ای و
ملی تدوین می گردند.
پیش از هر کنفرانس عمومی ،یونسکو گزارشی
رسمی توسط کمیته های ملی و منطقه ای درباره
برنامه ملی و منطقه ای تهیه و برای کمیته مشورتی
بین المللی ارسال می کند ،کمیته مشورتی بین
المللی نیز گزارشی جامع به کنفرانس ارائه می
دهد .در ضمن خوب است نسخه ای از جلسات
نشستهای کمیته های ملی و منطقه ای برای
دبیرخانه بین المللی ارسال شود.
كميته فرعي دفتر ثبت :اين كميته از يك رئيس
كه توسط  IACو آژانس ( )Bureouبه اين سمت
منصوب مي شود و اعضاي منتخب كه با توجه به
حرفة تخصصيشان انتخاب مي شوند ،تشكيل شده
است .اين كميته بر ارزيابي پيشنهادهاي دفتر ثبت
حافظه جهاني نظارت مي كند و نظر خود را با دليل
درباره ثبت يا رد آنها در تمام گردهماييهاي IAC
اعالم مي كند ،ضوابط انتخاب را توضیح می دهد و
جهت ارزيابي پيشنهادها با سازمانهاي غيردولتي و
ديگر نهادها مرتبط است.
 IACهر دو سال يك بار جلسه عادي دارد.
نهادهاي فرعي و كمكي آن و كميته هاي ملي و
منطقه اي هر وقت كه نياز باشد ،براي مديريت و
اداره فعاليتها جلسه تشكيل مي دهند .آنها ممكن
است ،به صورت مجازي ( الكترونيكي) يا حضوري
جلسه داشته باشند .این برنامه هر چند وقت يك
بار براي پيشبرد اهدافش ،كنفرانسهاي منطقه اي
يا بين المللي ،گردهمايي متخصصان يا مسئوالن
كميتة ملي يا گردهماييهاي ديگري را تشكيل مي
دهد.
دبیرخانه :این بخش ،مسئولیت اطالع رسانی
عمومی را بر عهده دارد .موارد زیر از وظایف
دبیرخانه است:
 .۱ارائه خدمات دبیرخانه ای به کمیته مشاوره
بین المللی؛
 .۲تأسیس و نگهداری به روز فهرست حافظه
جهانی؛
 .۳ارائه فعالیتهای برنامه؛
 .۴اداره صندوق حافظه جهانی؛
 .۵نظارت دقیق بر برنامه.
معيارهاي گزينش
تنظیم فهرست برنامه حافظه جهانی که در
سطح بین المللی ،منطقه ای یا ملی انجام می گیرد
بر اساس معیارهای ارزیابی اهمیت جهانی میراث
مستند و نیز تأثیرات آن در بعد جهانی ،منطقه ای
یا ملی صورت می گیرد.
معیارهای تدوین شده توسط یونسکو در
چارچوب ثبت آثاردر فهرست بین المللی است
که در حوزه منطقه ای و ملی نیز قابل اجرا است.
انتخاب یک سند در برنامه حافظه جهانی با توجه
به قابلیتهای آن در مقایسه با معیارهای گزینش،
محتوای کلی دستورالعملها و شرایط دیگر مطرح
شده در برنامه حافظه جهانی انجام می شود.
در ضمن ارزیابی آثار ،نسبی است و معیار
کاملی برای بیان اهمیت فرهنگی وجود ندارد به
همین دلیل یک معیار خاص که بر اساس آن بتوان

یک سند را در برنامه حافظه جهانی ثبت کرد وجود
ندارد.
هنگامی که سندی برای ثبت در برنامة حافظه
جهانی نامزد می شود ابتدا باید از لحاظ صحت و
درستی مورد بررسی قرار گیرد:
 -1آیا ماهیت و منشاء آن قابل اطمینان است؟
اسناد کپی ،المثنی و جعلی ممکن است با سند
اصل اشتباه گرفته شود؛
 .-2کمیته مشاوره بین المللی باید از اهمیت
جهانی سند مطرح شده اطمینان داشته باشد بدین
معنی که سند منحصر به فرد و بی نظیر باشد به
گونه ای که گم شدن یا از بین رفتن آن سبب فقر
یا تضعیف میراث مستند گردد همچنین در یک
محدوده زمانی از نظر فرهنگی تأثیر زیادی درسطح
جهانی داشته باشد؛
-3در صورتی منبعی دارای ارزش جهانی است
که یک یا چند معیار از معیارهای گزینش را داشته
باشد.
معیارهای مورد نظر عبارتند از:
الف) نفوذ و تأثیر؛
ب) زمان؛
ج) مکان؛
د) مردم؛
ه) موضوع؛
و) شکل و سبک؛
ز) ارزش معنوی ،فرهنگی و اجتماعی.
نفوذ و تأثیر :مستنداتی از لحاظ جهانی با ارزش
هستند که دارای نفوذ و تأثیر بر جهان باشند؛ مانند
آثار مذهبی یا سیاسی که در شکل گیری تاریخ
مؤثر بوده اند؛
زمان :آثاری که دوره ای از تغییر در جهان را
بیان می نمایند یا اینکه به شناخت و آگاهی از
تاریخ در دوره ای خاص کمک می کنند ،از لحاظ
زمانی بااهمیت هستند؛ مانند مستنداتی که دوره
های بحرانی یا تغییرات مهم اجتماعی و فرهنگی
را در یک دوره زمانی نشان می دهند .البته آثار
مستند فقط به دلیل قدمت از ارزش برخوردار
نیستند؛
مکان :مکان تشکیل یک اثر مشخصه اصلی
اهمیت آن است و دربرگیرنده اطالعات حیاتی
درباره منطقه ای است که در تاریخ و فرهنگ
جهانی اهمیت داشته است؛ میراثی که حاوی
اطالعاتی مهم در ارتباط با مکان یا منطقه ای است
که نقش مهمی در تحوالت مهم تاریخی ایفا کرده؛
مانند آثاری که متعلق به اماکن تاریخی یا معرف
انقالب صنعتی است؛
مردم :مستنداتی که در ارتباط با افراد ،گروه یا
اشخاصی می باشند که در تاریخ نقش مهمی ایفا
کرده اند ،مهم است؛
موضوع :شرایط و اوضاع اجتماعی و فرهنگی
یک اثر نشان دهنده جنبه های مهمی از رفتار
بشری یا پیشرفت اجتماعی ،صنعتی یا سیاسی
است که ممکن است دربرگیرنده ماهیت حرکتهای
بزرگ و نمایانگر تأثیر افراد و گروههای مهم باشد؛
شکل و سبک :میراث مستند ممکن است
دارای ارزشهای برجسته ای از نظر سبک شناسی،
زبان شناسی و زیباشناسی باشد و نمونه ای واقعی
از آداب و رسوم یا قالبهای نابود شده یا در حال
نابودی باشد؛ به عنوان مثال دست نویسهای منور
بر روی برگ و پوست از جمله نمونه های ارزشمند
هستند.
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گزینه های زیر نیز جهت گزینش در نظر گرفته
می شود:
نادر بودن :محتوا و ماهیت فیزیکی سند باید
اثری کمیاب در نوع و زمان خود باشد؛ کامل بودن:
با توجه به ماهیتهای فیزیکی اثر به جا مانده باید
بررسی شود که آیا اثر کامل است یا خیر؟
یا صدمه دیده است یا تغییر کرده است؟
البته باید به این نکته نیز توجه نمود که آیا
بقای میراث مطرح شده در خطر است؟ اگر اثر از
خطر مصون است آیا تمهیداتی الزم برای تداوم این
اثر صورت گرفته است؟
برنامه مدیریتی :برنامه مدیریتی ،برنامه ای
است که به دلیل اهمیت میراث مستند با توجه
به استراتژیهای مناسب برای حفظ و دستیابی به
آنها وجود دارد.
كميسيون ملي يونسكو
طبق ماده  7اساسنامه يونسكو ،براي ايجاد
هماهنگي بين يونسكو و مؤسسات ذيربط،
كشورهاي عضو ،موظف به ايجاد كميسيونهاي ملي
شدند .در حال حاضر  190كميسيون ملي يونسكو
وجود دارد كه در مجموعه نظام ملل متحد بي نظير
است .در كميسيونهاي ملي ،متفكران ،دانشگاهيان
و شخصيتهاي علمي فعاليت دارند و در تدوين ،
اجرا و ارزيابي برنامههاي يونسكو مشاركت ميكنند.
كميسيونهاي ملي از طريق انتشار كتابها و اسناد
يونسكو ،برگزاري كنفرانسها و تشكيل نمايشگاه،
ديدگاهها و برنامه هاي يونسكو را در كشور خود
منعكس ميكنند .به عالوه نقش مشورتي نيز دارند
و دولتهاي متبوع خود را از برنامه هاي يونسكو
مطلع مي كنند و بدين ترتيب افكار و انديشه هاي
يونسكو را اشاعه مي دهند.
تدابير كليدي برنامه
پنج تدبير كليدي براي دستيابي به اهداف اين
برنامه در نظر گرفته شده است:
-1شناسايي ميراث مستند :اين استراتژي
مستلزم شناسايي ميراث مستندي است كه اهميت
جهاني دارد.
-2باال بردن آگاهي جهانی :اين برنامه تالش
مي كند تا آگاهي جهاني را نسبت به اهميت ميراث
مستند و نياز براي حفاظت و فراهم آوري امکانات
دسترسي بدان را افزايش دهد .وسايلي كه در
اين زمينه به كار برده خواهد شد عبارت است از:
آموزش ،تبليغات ،پخش اطالعات درباره روشهاي
حفاظت و توسعه روابط با سازمانهاي غيردولتي.
-3حفاظت :حفاظت محركي براي ارتقای
سطح نگهداری از ميراث مستند است ،برنامه هاي
حفاظت مربوط به ميراثي است كه قبال در فهرست
ثبت حافظه جهاني وارد شده و هر جا الزم باشد
توسط يونسكو مورد حمايت قرار مي گيرد.
-4دسترسي :در اين تدبير مؤسسسات تشويق
مي شوند تا از فن آوری جديد براي افزايش
دسترسي به ميراث مستندي كه مسئوليت آن را
برعهده دارند ،استفاده كنند.
.-5ساختارها ،وضعيت و ارتباطات :ساختار
کمیته هاي برنامه حافظه جهانی در سطح ملي،
منطقه اي و بين المللي كه به سرعت رشد و تكامل
يافته است ،به توسعه خود ادامه خواهد داد و هرچه
دفتر ثبت بين المللي پيشرفت كند ،دفاتر ثبت
منطقه اي نيز توسعه پيدا خواهد كرد.
منبع :سایت کتابخانه ملی
www.nlai.ir/hafeze-jahani
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نقش و جایگاه آموزش در توسعه گردشگری

خانه فروغ الملک و موزه مشکین فام

(بخش سوم)

عکس  :وبسایت همگردی

در شماره قبل به لزوم نیازسنجی و نیاز آفرینی اشاره شد و تاکید گردید مولفه
مهم اثرگذار در توسعه صنعت توریسم و گردشگری شناخت نیازهای واقعی این حوزه
است تا بتوان از این طریق زمینه را برای پر کردن خالء مهارتی شاغلین بخش فراهم
ساخت .در آموزش های مهارتی اعم از عالی ،کوتاه مدت و پودمانی رسمی یا غیر رسمی،
تاکید برشناخت حرف و مشاغل گردشگری برای تدوین نیاز های آموزشی برنامه آموزش
گردشگری و اجرای آموزش ضروری است.
برای برنامه ریزی آموزشی و
درسی در حوزه گردشگری نیاز
به شناخت تمامی مشاغل این
حوزه است شناخت مشاغل به
استانداردهای آموزشی و شغلی این
حوزه کمک شایانی خواهد نمود.
وظایف اصلی یا کلیدی و نیز
مجموع وظایف فرعی هر یک از
مشاغل نیز بایستی بنحو شایسته
ای مورد تجزیه و تحلیل الزم قرار
گیرند .این مسئله به استاندادسازی
میزان مهارتها و آموزش های مورد
نیاز مشاغل گردشگری کمک شایانی
خواهد نمود.

از طرفی تدوین دقیق وظایف اصلی و فرعی از چند جهت برای برنامه ریزان آموزشی
و درسی حاثر اهمیت خواهد بود:
 .1آگاهی کافی و الزم از تعداد حرف و مشاغل
 .2شناخت الزم از فرآیند های شغلی هر شغل
 .3تعیین فاصله بین وضعیت فعلی مهارتها و وضعیتی که بعد از آموزش بایستی به
آنها رسید.
 .4شناخت از تجهیزات ،ابزار آالت و لوازمی که در مشاغل گردشگری مورد استفاده
است.
 .5شناخت از فرایند های دستیابی و ارائه اطالعات مورد نیاز صنعت گردشگری .
 .6تسهیل فرآیند استاندادسازی آموزشی .
 .7تسهیل فرایند تدوین سرفصل ها و پودمانهای آموزشی .
 .8تسهیل کمک به اجرای نظام صالحیت های حرفه ای در زمینه ضمن توریسم و
گردشگری
 .9شناخت از وضعیت صنعت توریسم بین الملل و تالش در جهت دستیابی به آخرین
یافته ها ،مهارتها و توانمندی ها برای درج در سرفصل ها و برنامه های درسی
 .10فراهم سازی زمینه طراحی پودمانها ودوره های آموزشی با رویکرد استراتژیک،
عادی و مهارت افزایی بلند مدت .

کوچه باغ شیراز

گام های نیازسنجی آموزش مهارتی
مشاغل گردشگری در تیم های طراحی :
 .1تعیین شغل یا مشاغل کسانی که
بایستی برای آنها پودمانها یا دوره های
آموزشی طراحی شود .
 .2ثبت هر یک از مشاغل در جدول
جداگانه تجزیه و تحلیل شغل .
 .3تعیین وظائف اصلی هر شغل ،به
عبارتی تعیین کلیه وظائف کلیدی یک
شغل .
 .4ثبت هر یک از وظائف اصلی در
جدول تجزیه تحلیل وظائف .
 .5تعیین آن دسته از پاره کارها یا
وظائف فرعی که به انجام کامل یک وظیفه
اصلی منجر می شود .
 .6تعیین دانش و مهارت هر یک از
وظایف فرعی و اصلی در ستون مقابل آنها .
 .7تعیین سطوح درجه یادگیری موارد
تعیین شده با هدف استاندارد کردن
آموزش
 .8تعیین معیار ها و وسایل مورد نیاز
اجرای مهارت ها با هدف استاندادسازی
امکانات .
تعیین شیوه های ارزیابی مهارتها با
دو رویکرد ارزیابی آموخته ها و ارزیابی
صالحیت حرفه ای آموزش دیدگان
گردشگری
ادامه دارد . . .
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نگاهی کوتاه بر تاریخچه پوستر

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد محمد بهرامی

انواع پوستر:

معنای لغوی پوستر:
در فرهنگ معین:

(پ ِ
ت) [ انگ ( ] .ا ِ ).آگهی مکتوب و
ُ
مصور ،با ابعاد حدودا ً  ۵٠ * ۷٠سانتی متر که
قابل چاپ و تکثیر و نصب است ،ورقة مصور
بزرگ ،اعالن (فره ).

در فرهنگ فارسی عمید:

 .۱آگهی .۲ .آگهی که در جایی بچسبانند،
آگهی چسبان.
ِ

* تاریخچه پوستر:

پوستر ( )Posterبه زبان انگلیسی،
دیوارکوب ،اعالن به زبان فارسی ،آفیش
( )Officheبه زبان فرانسوی ،پالکات
( )Plakatبه زبان آلمانی؛
صفحات کاغذی در ابعاد بزرگ که
نوشته و طرح و نقاشی و  ...را شامل می
شود و برای نصب بر روی دیوار یا سطوح
دیگر به منظور جلب توجه و اطالع
مخاطبان یک قشر گسترده
رسانی به
ِ
کاربرد دارد.
در اواخر قرن نوزدهم ،دو نقاش
فرانسوی (ژول سره) و (لوتوز لوترک)
با خلق پوستر تاثیر بسزایی در شکل
گیری و روند رو به رشد این هنر
تبلیغاتی داشتند .پس از آنها و در
قرن بیستم ،پوستر به عنوان رسانه ای
تبلیغاتی شناخته شد و با پیشرفت های
فنی لیتوگرافی 1کیفیت پوسترها متحول
شده و طراحان با جسارت کافی از زمینه
تخت رنگی در آثارشان بهره می بردند.
نخستین پوسترها ،بعنوان ابزار
تبلیغاتی چندان هم موفق عمل نکردند
و عمده ی نقش آنها اعالن رسمی و
خبررسانی نمایش ها بود .به مرور زمان
و با پیشرفت هنر و ساخت دستگاه های
چاپ ،پوسترهایی که قبال فقط با رنگ
سیاه و سفید به چاپ می رسیدند اکنون
رنگ و رویی تازه به خود می گرفتند و
تجاری کاال و خدمات جایگاه
در تبلیغات
ِ
خود را پیدا کردند.
امروزه پوسترها جایگاه مهمی را در
گرافیک از آن خود کرده اند و عالوه بر
تبلیغات به عنوان عنصری برای برقراری
ارتباط با مخاطب و آگاهی بخشی و
آموزش نیز کاربرد دارند.
(ت ِ
گ) [ فر( ] .اِ ).تهیه و کپی
 .1فرهنگ فارسی معینُ :
و مونتاژ فیلم و زینگ کارهای چاپی
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 .1پوستر تبلیغاتی :به اشتراک گذاشتن
تجربه فرد برای آگاهی بخشی به مخاطب
جهت خرید کاال موضوعی است که در
طراحی این پوسترها مورد توجه قرار می
گیرد.
 .2پوستر سیاسی :معروف ترین
پوسترهای سیاسی معموال با موضوع جنگ
در ارتباط بوده اند.
 .3پوستر فیلم :فیلمسازان به این درک
رسیده اند که نمایش بخش کوچکی از صحنه
یک فیلم در پوستر می تواند تاثیر بسیاری بر
فروش آن بگذارد .طراحی می تواند با تاکید
بر یک نکته مهم در فیلم ،مخاطب را برای
مشاهده فیلم ترغیب کند.
 .4پوستر تلقینی و انگیزشی:
پوسترهایی که در دهه  90محبوبیت بسیاری
یافتند و شامل تصاویری از کوه یا منظره در
امتداد یک مرز مشکی پررنگ و یک پیام
ساده انگیزشی در زیر تصویر بودند.
 .5پوستر رویدادها :شامل رویدادهایی
نظیر نمایشگاه ها ،کنسرت ها و هر گردهمایی
عمومی.
 .6پوستر مسافرتی :که جهت تشویق
افراد برای سفر به مکان های خاص طراحی
می شوند .در واقع هدف از طراحی آن ها
انگیزه دادن به مخاطب برای بازدید از یک
مکان جدید است.
 .7پوستر آموزشی :این نوع پوسترها
در دانشگاه و محیطهای آکادمیک برای
برجستهسازی کار تحقیقاتی مورد استفاده
قرار می گیرند و عموما برای ترویج بحث
و یا به عنوان یک قطعه همراه برای یک
سخنرانی و یا مقاله کاربرد دارد و اغلب متکی
به اطالعات هستند و نسخه خالصه شده ای
از تحقیقات را ارائه می دهند.
 .8پوستر نورسیاه :این پوسترها در
اواخر دهه  60به دلیل جلوههای ویژهای که
با استفاده از نور ماوراء بنفش ایجاد میکردند
از محبوبیت قابلتوجهی برخوردار شدند.
امروزه پوسترها همچنان برای فروش
رویدادها و کاالها به کار گرفته می شوند
اما پتانسیل چشمگیر و آگاهیدهنده آنها
از طریق متن ،همچنان برای افرادی که
میخواهند ایدهای را بیان کنند و با مخاطب
خود ارتباط برقرار نمایند به کار گرفته می
شود.
منابع:
 .1بررسی تاریخچه پوستر ،انواع پوستر و کاربرد آن
www.100barg.com/articles/what-is-poster
.2

«هفتتیرهای چوبی» ساخته شاپور قریب ( )۱۳۵۴طراح
پوستر ابراهیم حقیقی

«گاو» ساخته داریوش مهرجویی ( )۱۳۴۸طراح پوستر
فرشید مثقالی

«گزارش» ساخته عباس کیارستمی( )۱۳۵۶طراح پوستر قباد شیوا

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 22خرداد ماه 1397

محمد بهرامی

استاد محمد بهرامی در سال  1305در
شهر رودبار متولد شد .پدرش اهل تفرش بود
و طبع شعر و خطی خوش داشت .از همان
کودکی به نقاشی عالقمند بود و همین
عالقه باعث شد تا پدر او را به هنرستان
هنرهای ملی (اداره صنایع مستظرفه) ببرد
تا نقاشی را اصولی بیاموزد.
عالوه بر عالقه به هنر ،اهل ورزش هم
بود و در باشگاه « نیرو و راستی » تمرین
می کرد و همین امر باعث شد تا سفارش
جلد مجله «نیرو و راستی» از سوی منوچهر
مهران ،مدیر وقت این باشگاه ،به بهرامی
داده شود و او هم تصویر شیر ایستاده ای
را طراحی می کند که نظر احمد شهیدی
سردبیر «اطالعات ماهانه» را به خود جلب
کرده و از او دعوت به همکاری با این روزنامه
می شود و این اتفاق در  17سالگی بهرامی
می افتد.
استاد تحصیالت دانشگاهی خود را در
دانشکده هنرهای زیبا به پایان می رساند.
ایشان ابتدا با نقاشی و سپس با طراحی
جلد مجالت فعالیت خود را آغاز کرد و
نقاشی های سیاه قلم زیبایش در جراید
اطالعات ماهانه و فردوسی در سال 1325
به چاپ رسید و بسیار مورد توجه شاعران
و نویسندگان آن دوران قرار گرفت و باعث
شد تا بهرامی به فکر تاسیس اولین آتلیه
گرافیک در ایران به نام «آرک» بیافتد.
همین مساله باعث جدایی بهرامی از
موسسه اطالعات گردید.
ممیز ،آغداشلو ،احصائی ،صادقی،
کالنتری ،تجویدی ،آسیریان ،شاه میری،
اسالمیان ،زاویه ،معصومی ،کوه زاد و احمدی

از جمله اساتید بزرگ گرافیک بودند که در
آتلیه استاد بهرامی مشغول به کار شدند.
«آرک» بعدها به «پارس» تغییر نام یافت.
مجالت روشنفکری آن دوران نظیر «سپید
و سیاه» و «فردوسی» در این آتلیه طراحی
و لی آوت می شد .بهرامی در همین زمان
تصویرسازی و مینیاتورهای شاهنامه را آغاز
و بعدها در قالب مجموعه ای نفیس به چاپ
رساند.
بهرامی به نسبت طراحان هم نسل خود
روحیه ای بدعت گزارتر داشت بعنوان مثال
او برای شعرهای کارو ،جلد ساخته بود که
همچون اشعار کتاب ،دارای فضای آشتی
بود .طراحی جلد او ،آشتي بين فضاي
مينياتورهاي تجويدي وار و فضاي مدرن
بود .همچنین توانست سنت حکاکی روی
فلز را به صورت هاشور روی مقوای گالسه
ارایه نماید.
آثارش سرشار از تالشی بی وقفه برای
نمایش حروف نگاری مدرن بر پایه خط
فارسی بود.
در سال  1342و در ادامه توسعه حرفه
خود چاپخانه گوتنبرگ را در خیابان سعدی
راه اندازی می کند که عالوه بر طراحی و لی
آوت نشریات ،سفارش بسته بندی هم می
پذیرند که از جمله آنها می توان به بسته
بندی سیگارهای اشنو ویژه ،آپادانا ،طوس،
فروردین ،گرگان و قهرمان اشاره کرد.
در اسفند ماه 1350و در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مراسم
بزرگداشتی برای استاد بهرامی برگزار می
شود و پروفسور سید حسین نصر درباره
مینیاتورهای شاهنامه بهرامی در این مراسم
چنین می گوید که « :این آثار هماهنگی
کاملی با عظمت این کتاب که بزرگترین اثر
ادبی ایران است ،دارند».
در دسامبر  )1351( 1972آثار استاد
از سوی بخش فرهنگی سازمان ملل متحد،
در مقر این سازمان در نیویورک به نمایش
گذاشته شد .همچنین در اردیبهشت
ماه  1380مراسم بزرگداشتی در خانه
هنرمندان ایران ،برای ایشان برگزار شد.
استاد بهرامی پس از انقالب ،چاپ
گوتنبرگ را واگذار میکند و سال هاست
به تحقیق و تالیف درباره «تاریخ هنر ایران»
پرداخته است.

تصویر سازی شاهنامه اثر استاد محمد بهرامی

منبع:
 .1وبسایت محمد بهرامی www.mohammadbahrami.ir
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عکاسی دیجیتال

بشر غارنشین با تکه چوبی نیم
سوخته نقوشی را بر دیواره های غارها
رسم کرد .سپس اندکی زمین را شناخت،
کشاورزی آموخت ،رنگ ها را از طبیعت
استخراج کرد و با آن نقاشی کرد.
هزاران سال گذشت ،پس از انقالب
صنعتی؛ از علم شیمی و فیزیک کمک
گرفت و عکاسی را ابداع کرد ،تصاویری
دقیق که بر سطح فیلم ها ثبت می شد.
پیشرفت بشر متوقف نشد ،در نیمه
دوم قرن بیستم بسیاری از ساختارهای
مکانیکی جای خود را به ابزار الکترونیک
دادند و عکاسی هم تحت تأثیر فن آوری
های جدید از شکل قدیمی به شکل
دیجیتال تبدیل شد.

14

اساس کار دوربین های دیجیتال
دوربین های دیجیتال از بسیاری جهات
شبیه دوربین های فیلمی هستند .تنها
تفاوت مهم و بنیادی آن ها در قسمتی
است که تصاویر روی آن ثبت می شود.
در یک دوربین دیجیتال تصاویر به جای
آنکه بر روی سطح فیلم نقش بسته وثبت
شوند ،روی یک قطعه الکترونیکی تشکیل
می شوند و پس از طی مراحلی به صورت
فایل های دیجیتال ذخیره شده و قابل
رؤیت خواهند بود.
این عناصر الکترونیک که به آن حسگر
یا سنسور ساخته می شوند ،یک نوع آن
سی ماس  CMOSو نوع دیگر آن سی.
سی .دی  CCDنامیده می شود.
تا چند سال پیش انواع حسگرهای
سی ماس  CMOSفقط در دستگاه هایی
استفاده می شد که نیاز به کیفیت باالی
تصویری نداشتند ،مثل در بازکن های
تصویری ،دوربین های مدار بسته و غیره و
علت آن هم ارزان تر بودن آن ها و مصرف
کمتر انرژی توسط این قطعات بود و هر جا
که نیاز به کیفیت باالتری بود از سی سی
دی ها  CCDاستفاده می شد.
اما چند سالی است که با تحولی که در
سی ماس ها  CMOSایجادشده دوربین
های گران قیمت دیجیتال از سی ماس
استفاده می کنند .البته سی سی دی ها
هم در ساخت بعضی از دوربین های
دیجیتال به کار می روند اما اشکال
اصلی آن ها گران تر بودن ،پرحجم
تر بودن و مصرف بیشتر انرژی
است.
اما هر دو قطعه سی

ماس و سی سی دی از واحدهای بسیار
کوچکی ساخته شده اند که نور را به
جریان های الکتریکی تبدیل می کنند .این
واحدهای کوچک را پیکسل می نامندکه
ترکیبی است از کلمات  Pictureو
 Elementبه معنی تصویر و عنصر.
نور خورشید از سه نور اصلی قرمز ،سبز
و آبی تشکیل شده است و سایر رنگ ها از
ترکیب همین سه رنگ به دست می آیند.
پیکسل های یک حسگر دیجیتال با نظمی
خاص هر کدام بخشی از این نورهای رنگی
را ثبت می کنند .بنا به دالیل فنی تعداد
پیکسل های حساس به نور سبز دو برابر
رنگ های قرمز و آبی است.
پس از ایجاد تصویر بر روی صفحه
حساس یا همان حسگر هر کدام از پیکسل
ها به نسبت میزان نور و رنگی که دریافت
کرده اند ،جریان خفیفی ایجاد میکنند که
پس از ارسال به یک پردازشگر و اعمال
برخی اصالحات به صورت یک فایل
تصویری ذخیره شده و در زمان نیاز قابل
نمایش خواهند بود.
حسگرهای دیجیتال هم مثل فیلم در
اندازه های گوناگونی ساخته می شوند.در
دوربین های دیجیتالی که مصرف عمومی
دارند و به  PSمعروف اند حسگرها کوچک
و درحدود  8×۶میلی متر هستند.
قدرت تفکیک
این دوربین چند مگاپیکسل است؟ این
اولین سؤالی است که معموال در مورد یک
دوربین دیجیتال پرسیده می شود .تعداد
پیکسل های موجود در حسگر دوربین
دیجیتال قدرت تفکیک نامیده می شود
و معموال برحسب مگاپیکسل (میلیون
پیکسل) محاسبه می شود.
بر خالف تصور رایج باید بدانید که
قدرت تفکیک مهمترین عامل در کیفیت
تصویر یک دوربین دیجیتال نیست .قدرت
تفکیک تنها تعیین کننده اندازه چاپی است
که می توانیم از یک فایل دیجیتال به دست
بیاوریم .به عبارت دیگر اینکه یک عکس را
تا چه اندازه می توانیم بزرگ چاپ کنیم.
به عنوان مثال عکس های یک دوربین ۶
مگاپیکسل تا اندازه 30×۴0سانتیمتر و
عکس های یک دوربین  ١1مگاپیکسل
تااندازه  100×70سانتیمتر امکان بزرگ
شدن با کیفیت مطلوب را دارد.

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 22خرداد ماه 1397

رابط حساسیت و کیفیت تصویر
کم و زیاد شدن حساسیت فیلم باعث
ایجاد تغییراتی در کیفیت عکس نهایی می
گردد .اگر بلورهای برومید نقره کوچک
باشند حساسیت فیلم ها کم و اگر درشت
باشند باعث باال رفتن حساسیت تصویر،
بسیار بیشتر شده و آن را در ابعاد بزرگتری
می توان چاپ کرد.
حال آن که فیلم های با حساسیت باال از
وضوح کمتری برخوردارند و وقتی از چنین
فیلم هایی عکسی چاپ شود مشاهده می
کنیم که تصویر دارای دانه های درشتی
خواهد بود .این دانه ها را در عکاسی گرین
می نامند.
بنابراین اگر موضوعی که می خواهیم از
آن عکاسی کنیم دارای جزئیات زیاد است
بهتر است در عکاسی فیلمی از فیلم های با
حساسیت پایین استفاده کنیم و تنها زمانی
به سراغ فیلم های با حساسیت باال برویم
که محیطی که قرار است در آن عکاسی
کنیم دارای نور کمی باشد.
به همین دلیل فیلم های با حساسیت
متوسط تقریبا واجد همه ویژگی ها هستند.
یعنی هم به اندازه کافی ریز دانه هستند و
هم حساسیت آن ها به آن اندازه است که
به راحتی بتوانیم در شرایط مختلف عکاسی
کنیم.
تفاوت دیگر فیلم ها این است که هر
چه حساسیت فیلم کمتر باشد کنتراست
تصویربیشتر است.
کلمه کنتراست (تضاد) در عکاسی به
معنی اختالف میان تیره ترین و روشن
ترین قسمت های یک عکس است .باال
رفتن حساسیت فیلم ها باعث کاهش
کنتراست تصویر می شود.
فیلم های عکاسی مثل هر ماده
شیمیایی دیگری دچار فساد می شوند ،بهتر
است فیلم ها را در دمای حدود10درجه
سانتیگراد نگه داری کنیم .طبقات پایین
معموال از یک نوع فیلم استفاده یخچال
های خانگی برای این کار مناسب هستند.
سعی کنیدمعموال ازیک نوع فیلم استفاده
کنید و به آن مسلط شوید .تجربه های
پراکنده هیچ سودی ندارند.
حساسیت و نویز
در عکاسی با فیلم هر چه حساسیت
باالتر برود ،کیفیت تصویرکاهش می یابد .در
عکاسی دیجیتال هم با باالرفتن حساسیت
تصویر دچار افت کیفی می شود .این پدیده
را در عکاسی دیجیتال نویز مینامند .نویز به
صورت دانه های رنگی درعکس خودنمایی
می کند .این پدیده هنگام عکسبرداری در
محیط های کم نور یا عکسبرداری در شب،
به شکل نقاط ریز سفید در عکس پدیدار

می شود.
*سنسور در دوربین دیجیتال
در دهه های اخیر دوربین دیجیتال سیر
تکمیلی زیادی را سپری کرده است.دوربین
های آنالوگ جای خود را به دوربین های
دیجیتال دادند و تغییرات زیادی در اجزای
دوربین اتفاق افتاد.یکی از مهم ترین اجزای
دوربین سنسور یا حسگر است .در واقع
سنسور جای فیلم و نگاتیو را گرفته است.
حسگرها از یک رشته سلول های نقطه ای
شکل مجزا و حساس به نور به نام فتودیود
تشکیل شده اند.هر چه تعداد این سلول ها
بیشتر باشد جزییات و وضوح تصویر بیشتر
خواهد بود.سنسورها به تنهایی تصویر را
به صورت سیاه و سفید دریافت کرده و با
استفاده از فیلتر های رنگی موجود بر روی
فتودیودها (سلولهای رنگی) رنگ را می
سازند.مشخصات حسگر مانند :اندازه  ،نور
و تعداد پیکسل های موثر تاثیر مستقیمی
بر ثبت و کیفیت عکسهای دیجیتال دارد.
*انواع سنسور در دوربین های دیجیتال:
CCD-1
Super CCD-2
Mos-3
CMOS-4
-۱سنسور CCD :CCDها را قلب
دوربین دیجیتال می نامند که جایگزین
فیلم در دوربین های آنالوگ شده است.هر
 CCDاز میلیون ها سلول نوری (حساس
به نور) که همان فتودیود یا فتو سایت می
باشد تشکیل شده است این سلول ها به
صورت ردیف ها و ستون ها کنار هم قرار
گرفته اند که توانایی تبدیل اطالعات نوری
به شارژهای الکتریکی از وظایف آن هاست.
در CCDها رنگ معنا ندارد و فتوسایت ها
فقط به میزان شدت نور حساس اند.رنگ به
وسیله فیلتر های قرمز ،آبی ،سبز شناسایی
می شوند.از ویژگی های این سنسور کیفیت
باالی تصاویر و نویز کم است ولی به علت
یک پارچه نبودن و داشتن سیستمی
پیچیده مصرف انرژی باالیی دارند.

در اين نوع دوربين ها انواع و اقسام مدل
ها وجود دارد ،دوربين هاي پيشرفته تر نيز
وجود دارد كه قطعاتشان از هم جدا مي
شود ،كه معموال يك بدنه دوربين به همراه
تعدادي لنز مي باشند ،كه قابليت كاركردن
سريع و اتوماتيك آنها ،كه داراي سنسور
يا گيرنده نوري قوي هستند كه درجه
وضوح باالتر و كيفيت بهتري از عكس را در
مقايسه با دوربين كامپكت عرضه مي كنند
و اكثرا عكاسان حرفه ايي از آن استفاده مي
كنند ،مثل عكاسان مطبوعات.
دوربين هاي ديجيتال و آنالوگ معموال
ميتوانند از لنز ها و لوازم جانبي يكديگر
استفاده كنند.
همچنين دوربين هاي ديجيتال چند
منظوره ايي وجود دارند كه هم تلفن همراه
هستند و هم مي توانند موزيك با فرمت
 mp3پخش كنند و هم يك دوربين
ويديويي مي باشند ،اين دوربين ها قابليت
وصل شدن به اينترنت و همچنين ارسال
ايميل را نيز دارند.
دوربين هاي اتوماتيك يا كامپكت
(اصطالح كامپكت )compact:در مورد
اين دوربين ها زماني مورد استفاده واقع
مي شود كه لنز و بدنه دوربين در يك واحد
پيوسته قرار داشته باشد
زماني كه اطالعات مربوط به عكس به
كارت حافظه انتقال پيدا مي كند اندازه
هاي آنالوگ ولتاژ سلول هاي نوري تبديل
به اعداد ديجيتال ميشوند.
كلمه ي ديجيتال كه از كلمه التين
 dijitalبه معناي انگشت مي آيد.
اين بدين معناست كه با انگشتان اعداد
را حساب مي كنيم تا اينكه عدد را به شكل
رقم آن بيان كنيم.
منبع:
نیوتون ،مایک ،هک عکاسی ،ترجمه :حمید امیرکاوه

AM 11:07 at 31 May
در يك دوربيني كه با فيلم كار
ميكند،عكس بر روي همان وسيله ايي ثبت
ميشود كه بعدا ً نگه داري خواهد شد،يعني
فيلم نگاتيو يا اساليد.
دوربين ديجيتال با كمك گيرنده ي
نوري خود يا سنسور،عكس را ثبت ميكند.
بعد از آن عكس به يك وسيله ي
ذخيره حقيقي تر انتقال پيدا ميكند،يعني
يك كارت حافظه و پس از آن گيرنده ي
سي سي دي از محتوي خود تخليه ميشود.
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فناوری و فرهنگ ( قسمت چهارم )

تکنولوژی و مفهوم شایستگی اصلی:
مفهوم اساسی در طراحی یک
استراتژی تکنولوژی« ،مفهوم شایستگی
اصلی» است .شایستگی اصلی ،نقطه قوت
درونی نهفته در تکنولوژی است که شرکت
یا سازمان ،از آن جهت ارائه بهتر محصول
خود استفاده می کند .شایستگی اصلی
یک شرکت میتواند ،در یک تکنولوژی ،در
یک محصول ،در یک فرایند یا در شیوه
یکپارچه کردن داراییهای تکنولوژیکی
اش باشد .برای مثال یک سازمان ممکن
است در بازاریابی و به دلیل توانایی خاص
خود در زمینه خدمات رسانی ،شایستگی
بارز داشته باشد .یا دانش و مهارت انسانی
کارکنان سازمان می تواند شایستگی
اصلی باشد .یا شرکتی مانند هواپیمایی
بویینگ که غول هواپیما سازی جهان
است و فعالیتهای تولیدی و تجاری موفقی
دارد ،شایستگی اصلی اش در یکپارچگی
گسترده سیستمی است .یا شایستگی
اصلی شرکت هوندا در تولید اتومبیل
نیست بلکه در تولید موتور (نیروی
محرکه ی آن است) و ( ..سایت خبری
تحلیلی کسب و کار . )1391 ،

بنابراین با مد نظر قرار دادن مفهوم
شایستگی می توان گفت محصوالت
تولید شده توسط هر شرکت یا سازمانی،
یا بر مبنای مجموعه ای از تکنولوژی های
مرتبط به جمعی از شایستگی های موجود
مبتنی هستند یا به تکنولوژی های تحت
تملک شرکت های دیگر .اما هر یک از این
تکنولوژی ها باید شناسایی و بر اساس
اهمیت نسبیشان برای فعالیت شرکت ها
طبقه بندی شوند.
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 3الیه ی به کار رفته در تکنولوژی:
 .1تکنولوژی های بیرونی:
آن دسته از تکنولوژی هایی هستند
که توسط دیگر شرکت ها تأمین می
شوند .یعنی این نوع از تکنولوژی ها برای
بقای یک شرکت ضروری نیستند ،اثری
بسیار کم بر جایگاه رقابتی شرکت دارند،
به مقدار زیاد در بازار موجود هستند .به
عنوان مثال یک شرکت ممکن است برای
محصوالت خود ،به قطعات استانداردی از
پیچ و مهره نیاز داشته باشد و دیگر خود
اقدام به تولید آن نمی کند بلکه توسط
دیگر شرکت ها تأمین می کند.

یا شرکتی به بسته بندی محصوالت
خود ،برای ارسال نیاز دارد ولی از یک
منبع بیرونی تأمین می کند (چون الزم
نیست که شرکت تکنولوژی آنها را مالک
شود یا اصال کنترل کند) .مثال شرکت
لوازم خانگی مطمئنا در تولید لوازم مورد
نیاز به یک سری از قطعات پالستیکی هم
نیاز پیدا می کند اما نیاز نیست تکنولوژی
تولید این قطعات را هم وارد زنجیره ی
خودش کند.
 .2تکنولوژی های پایه:
آن دسته از تکنولوژی هایی که بقا
و عملیات شرکت به آنها وابسته است و
بدون آنها از بازارهایش (بازارهای رقابتی)
حذف خواهد شد ،اما عنان و افسار اصلی
شرکت از میان نخواهد رفت و با سطحی
پایین و متوسط به حیات خود ادامه

خواهد داد .این تکنولوژی ها برای توسعه
یک محصول ضروری هستند اما موجب
برتری بارز نمی شوند .مثال در تکنولوژی
تولید لوازم خانگی ،فرایند مونتاژ ابزارهای
کوچک جزئی از تکنولوژی های پایه
محسوب می شوند.
 .3تکنولوژی های بارز:
آن دسته از تکنولوژی هایی است که به
یک شرکت شایستگی بارز و برجسته می
بخشد ).همان تعریف مفهوم شایستگی
بارز( این نوع از تکنولوژی ها موجب
متمایز شدن شرکت از رقبایش می شود و
برتری بینظیری به آن می بخشد .سازمان
ها و شرکت ها باید از این نوع تکنولوژی
حمایت کنند ،آن را تغذیه نمایند و به این
نکته توجه کنند که این نوع تکنولوژی
چیز مطلوبی دارد که دیگر شرکت ها و
سازمان ها از آن بی بهره اند( .حسین
بیاتی)1391 ،
رابطه ي فلسفه غرب و تكنولوژي
فهم رابطه غرب با كشورهاي غربي
و با تكنولوژي به روشني درك نسبت
بين خورشيد و روز است چنان كه اگر
خورشيد نباشد روز معنا پيدا نمي كند .اگر
تكنولوژي هم نباشد غربي وجود نخواهد
داشت .از بنيادي ترين و اساسي ترين
انديشه هاي غربي وجود فلسفه ي مدرن
غرب است .فلسفه اي كه متأثر از انديشه
هاي يوناني بود و با دكارت و بيكن به ظهور
مي رسد و با فلسفه ي هگل به سرانجام
خود مي رسد از ثابت ترين مسائلي كه
در فلسفه فيلسوفان مدرن غرب مطرح مي
شود باز تعريف جديد از رابطه ي انسان
با طبيعت مي باشد .رابطه اي كه نقشي
متفاوت نسبت به گذشتگان براي انسان
در رابطه با جهان پيرامون رقم مي زند اين
صورت جديد رابطه ي انسان با طبيعت
را مي توان در واژه ي تسخير خالصه
كرد .بيان بهتر اين سخن را مي توان در
كالم اسپيونزا يافت .جايي كه وي اصالت
بشر جديد را در رابطه با طبيعت برعكس
بشر سنتي تعريف مي كند .طبيعت براي
انسان هاي سنتي طوري است كه آن ها
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تنها براي رفع نيازهايشان به آن رجوع مي
كنند  .در حالي كه همان طبيعت براي
انسان هاي جديد طوري تعريف مي شود
كه آن ها اين حق را دارند تا آنجايي كه
مي توانند و بد ون هيچ گونه محدوديتي
آن را به خدمت خود بگيرند اين نقش و
جايگاه جديد براي انسان ميسر نمي شود
مگر با ظهور تفكر تكنيكي و تكنولوژي
از اين رو مي توان گفت رابطه ي میان
فلسفه ي غرب و تكنولوژي از نوع رابطه
ي علت و معلول است يعني اگر فلسفه ي
مدرن غرب را نمي داشتيم تفكر تكنيكي
به معناي امروزيمان در تكنولوژي در
اختيار ما نبود.

كند .جوامع داراي فرهنگ ابزار مي توانند
مقادير زياد و متنوعي از اين ابزار را دارا
باشند ،اما تعاليم مذهبي و جهان بيني
ديني ،ايدئولوژي هدايت كننده و كنترل
كننده اي است كه كاربرد ابزار آالت و
كم و كيف استفاده از آنها را تعيين مي
كند .اين فرهنگ ،وحدت و همگني خود
را از مباني متافيزيكي (غيرمادي) گرفته
است .این تفکر است كه به هستي معنا
مي بخشد و مانع آن مي شود كه تكنيك
(فن) خود را بر انسان ها و نيازهاي آنان
تحميل كند  .مهم ترين ابزاري كه در اين
دوره ،ابداع شده ،آسياب ،دوربين نجومي،
باروت و ساعت بوده است.

تكنولوژي و فرهنگ
هر پديده چون منشوري است كه وجوه
مختلفش ،رنگ هاي متفاوتي را به دست
مي دهد .برای شناخت كامل هر چيز بايد
ابعاد متفاوتش بررسي شود .تكنولوژي
(فن آوري) هم مانند ديگر پديده ها از اين
قاعده ،مستثنا نيست .براي بررسي نقش
و تأثير تكنولوژي در جامعه كنوني  ،بايد
شكل گيري و تحول آن را طي زمان و هم
چنين مصاديق و ابزاري كه اين تأثير را
نمايان مي كند ،در نظر آوريم.
بر اين اساس ،به سه گونه فرهنگ
كه بر پايه و نوع و ميزان استفاده از ابزار
استوار است ،نگاهي مي اندازيم  .طبق نظر
نيل پستمن (جامع شناس آمريكايي) ،در
تاريخ فرهنگ ،سه نوع فرهنگ غالب بر
جوامع بشري تا كنون وجود داشته است:
 -1فرهنگ ابزار  -2فرهنگ تكنوكراسي
(فن ساالري  /انحصار گرايي تكنولوژي)
 -3فرهنگ تكنوپولي (تسلط تكنولوژي بر
فرهنگ).
هر كدام از اين فرهنگ ها در عين اين
كه دوره زماني خاص خود را دارند؛ اما به
صورت استثنا نيز در جهان امروزي يافت
مي شوند  .فرهنگ ابزار از ابتداي تاريخ تا
اوايل قرون وسطا و فرهنگ تكنوكراسي
از قرون وسطي تا قرن  19ميالدي حاكم
بوده است و فرهنگ تكنوپولي نيز همان
فرهنگ كنوني است .قبايل بدوي كه در
گوشه و كنار جهان وجود دارند ،مي توانند
به عنوان نمونه هاي نادري ازفرهنگ ابزار
به حساب آيند كه به صورت استثنا ،هنوز
به حيات خود ادامه مي دهند .
 -1فرهنگ ابزار
اصطالح فرهنگ ابزار ،رابطه انسان
هاي آن جامعه را با مباني اعتقادي و
سيستم اجتماعي و اين ابزار مشخص مي

 -2فرهنگ تكنوكراسي
در يك جامع تكنوكرات ،ابزار آالت،
نقش كليدي اي را در جهان انديشه
هاي فرهنگي آن جامعه بر عهده دارند.
همه شرايط ،تحوالت و خواسته ها و
تمام ويژگي هاي اجتماعي بايد تا حدود
زيادي ،تابع خواسته ها و ضوابطي باشد
كه رشد اين تكنيك و سير تكاملي آن
ايجاب مي كند .اما نقش تكنيك هنوز به
آن حدي نرسيده است كه موجب تغيير
در ساختار فرهنگي و تحول آن شود .هنوز
مباني ماورايي و اهداف ،جاي خود را در
فرهنگ ها حفظ كرده اند و هنوز افراد ،بر
اين باورند كه ماشين و ابزار صنعتي ،ديگر
همچنان در استخدام بشريت خواهند بود و
هرگز به قدرت حاكم ،مبدل نخواهند شد.
اين تصور در چنان جامعه اي وجود داشت
كه استفاده بيشتر از تكنيك در جهت رفاه
مادي ،قدرت خدشه داركردن سيستم
ارزشي جامعه را نخواهد داشت  .بنابراين
تكنوكراسي به انهدام كامل و تمام عيار
آداب و سنن زندگي اجتماعي و تخريب
تمامي ارزش هاي فرهنگي نپرداخت؛ بلكه
جايگاه آن را در وراي همه اينها قرار داد.
تكنيك نمي خواست در معارضه با سنت و
فرهنگ قرار گيرد ،بلكه با رسوخ در بخش
هاي مختلف زندگي ،نفوذي به وجود آورد
كه بالتبع ،تأثير فرهنگ و سنت ،كم رنگ
مي شد .در نهايت ،دو جهان بيني در
تقابل با هم شكل گرفت :سنت و فرهنگ
و تكنولوژي
مهم ترين وسيله اي كه در اين دوران
ابداع شد؛ دستگاه چاپ بود با اين اختراع
 ،يك تحول عظيم در ساخت فرهنگ،
رخ داد و آ ن ،تبديل فرهنگ شفاهي
به فرهنگ مكتوب بود  .از اين پس ،
عنان ارابه فرهنگ ،به دست کتاب افتاد
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اين مرحله در كشور ما ،با فاصله بسيار
زيادي به وقوع پيوست و به همین خاطر
کتاب نتوانست آن طور كه در فرهنگ
غربي همه گیر شد در ایران ایفای نقش
کند از مهمترین علل این مسئله سطح
پایین سواد در الیه های مختلف جامعه
بود و کتاب وسیله ای شد که فقط طیقه
روشنفکر با آن در ارتباط باشد.
-3فرهنگ تكنوپولي
وجه بارز اين فرهنگ ،قراردادن
تكنولوژي به جاي خداست و لذا شاخصه
اي آن خدای گونه است .بدین معنا كه
فرهنگ ،اعتبار خود را در تكنولوژي
جستجو مي كند و دستورالعمل هاي خود
را از تكنولوژي مي گيرد .اين راه الزاماً به
فروپاشي و نابودي باورها و عقايد سنتي
منتهي مي شود.
نظام تكنوپولي را اين چنين تعريف
كرد :نظامي كه در آن ،جامعه انساني
سیستم ايمني و قدرت دفاعي خود را در
برابر تهاجم سيل اطالعات ،از دست داده
است.
بنابراين ،در اين فرهنگ وسیله یا
هدف یکی می شود و دیگر بدان معنا
هدفی وجود نداردکه بتواند مانع استفاده
بی مورد از تكنيك شود .پس ،خصلت
نظام تكنوپولي  ،انبوه اطالعات است كه
در قالب ابزاري چون كامپيوتر و تلويزيون،
ايفاي نقش مي كند(.ادگار شاین 1387 ،
 ،ص .)170 -153
ادامه دارد . . .
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ایران زمین گهواره تاریخ و تمدن بشری (بخش اول)

سرزمین ایران یکی از گهواره های
تاریخ و تمدن بشری محسوب می شود
که همیشه صحنه ساز دالوری ،مردانگی،
تمدن ،فرهنگ و پیشرفت بوده است.
اگر بر اوستا ،وداها  ،تورات ،خداینامه،
تاریخ مسعودی ،طبری و دیگر کتب
اسالمی و دینی ایرانی نگاهی بیاندازیم
خواهیم دید که همگی تاریخ و تمدن را
از ایران زمین آغاز کرده اند .این ایران
همان فالت ایران است که آشور و بابل
و سومر و اکد و پارس و پارت و ماد را
شامل می شود .رابرت ویزون می نویسد
که سر آغاز تمدن ایران تا پانزده هزار
سال پیش باز می گردد .کرونین  ،تمدن
ایران را از تمدن کهن مصر نیز قدیمی
تر می داند .پرفسور اسمیت می گوید
که ایرانیان بی گمان نخستین آموزگاران
جهان بوده اند و آنچه مردمان دیگر
دارند از ملت ایران آموخته اند (ایران
در پس پرده تاریخ ،ص  ) 13به گفته
پرفسور هولدن برگ در پی بازدید از
ایران و پژوهشهای ایرانشناسی خود
می گوید :تمدن ایران بسیار فراتر از
آن چیزی است که مورخین غربی برای
ما نگاشته اند .مرزهای این تمدن کل
خاورمیانه و حتی بخشهای زیادی از
آسیا و قسمتی از اروپا را تحت نفوذ خود
داشته است .سلسله های کهن حکومتی
در ایران بزرگ که در تاریخ مکتوب برای
ما باقی مانده است شامل این حکومتها
می شود.
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دودمان ایرانی در پیش از اسالم
•ایالمیان (بیش از  3200سال پ.م ـ
 539پ.م)
•ماد (آغاز قرن هشتم پ.م ـ 550پ.م)
«نخستین پادشاهی آریایی ها در ایران »؛
بنیانگذار دیاکو؛ پادشاه نامدار هووخشتره
•هخامنشیان ( 559پ.م ـ  330پ.م)
بنیانگذار کوروش بزرگ؛ پادشاهان نامدار
داریوش بزرگ و خشایارشا
•سلوکیان ( 330پ.م ـ  129پ.م)
بنیانگذار سلوکوس یکم
•اشکانیان ( 256پ.م ـ  224م)
«استقالل ایران از سلوکیان» ؛ بنیانگذار
اشک یکم ؛ شهریاران بزرگ مهرداد یکم
و اردیکم
•ساسانیان (224م652.م) بنیانگذار
اردشیر بابکان؛ شهریاران بزرگ پاپور یکم،
شاپور دوم و انوشیروان
دودمان های ایرانی پس از اسالم
•طاهریان ( 259 -206ه.ق) بنیانگذار
طاهربن حسین ذوالیمینین
•صفاریان ( 287 -261ه.ق) بنیانگذار
یعقوب بن لیث صفاری
•سامانیان (389-261ه.ق) بنیانگذار
اسماعیل سامانی
•زیاریان ( 462-315ه.ق) بنیانگذار
مرداویج پسر زیار؛ شهریار نامدار قابوس بن
وشمگیر
•بوییان ( 440 -320ه.ق) بنیانگذار
عماد الدوله علی؛ شهریار بزرگ عضدالدوله
•غزنویان ( 555 -388ه.ق) بنیانگذار
سلطان محمود غزنوی
•سلجوقیان ( 511 -429ه.ق) بنیانگذار
طغرل بیک؛ شهریاران بزرگ ملکشاه و
سلطان سنجر
•خوارزمشاهیان ( 617 -470ه.ق)
بنیانگذار انوشتکین غرجه؛ شهریار نامدار
سلطان محمد
•ایلخانان مغول ( 736 -654ه.ق)
بنیانگذار هالکو خان
•تیموریان ( 903 -771ه.ق) بنیانگذار
تیمور گورکانی
•صفویان ( 1135 -906ه.ق) بنیانگذار
شاه اسماعیل یکم ؛ شهریار بزرگ شاه
عباس یکم

•افشاریان (1210-1148ه.ق) بنیانگذار
نادرشاه افشار
•زندیان ( 1209-1163ه.ق) بنیانگذار
کریماخان زند
•قاجار ( 1345 -1209ه.ق) بنیانگذار
آقامحمدخان؛ شهریار نامی ناصر الدین شاه
•پهلوی ( 1345ه.ق 1304 /ه.خ 1357
ه.خ) بنیانگذار رضا شاه پهلوی
•جمهوری اسالمی ( 1357ه .خ ـ
تاکنون) بنیانگذار امام خمینی (ره)
 نژاد و زبان ایران زمین :در خصوص نژاد آریایی برخی معتقد
هستند که ایران زادگاه آریاییان است و آنان
به این سرزمین مهاجرت نکرده اند و برخی
دیگر معتقدند که در حدود اواسط هزاره
دوم قبل از میالد به ایران وارد شدند و در
طی تاریخ با اقوام مختلف عرب و ترک و
غیره درآمیخت و نژاد ایرانی به معنی اخص
از اعقاب این آریاییها محسوب می شود.
زبان رسمی ایران فارسی است که نه فقط
در ایران بلکه در کوههای زاگرس تا پامیر
و سیر دریا گسترش دارد و بالغ بر دویست
میلیون ایرانی نژاد را پوشش می دهد .از
دالیل اینکه زبان پارسی زبان رسمی ایران
است می توان به این نکات اشاره نمود :به
دلیل قدمت بیش از  2500ساله اش که در
کتبیه های تخت جمشید نیز آمده است،
مشترک بودن بین همه اقوام ایرانی مانند
کرد و لر و بلوچ و آذری و پشتون و تاجیک
و ارمنی ،غنای ادبیات و گستره جهانی آن
که بزرگانی همچون حافظ  ،سعدی  ،موالنا
 ،نظامی  ،رودکی  ،فردوسی  ،خیام  ،عطار
 ،صائب و  .....را در خود جای داده اهمیت
فراوانی دارد ،شاهنامه گنجینه جهانی است
که ابر مرد تاریخ ایران فردوسی بزرگ آن
را گردآوری نمود و برای همیشه این زبان
را زنده نگه داشت از دالیل این امر است .
گویش ها و زبانهای ارزشمند دیگری نیز
که همگی از ریشه پهلوی ایران باستان
است نیز در ایران موجود است که نیازمند
پرورش و آموزش درمیان نسل آینده است
مانند :کردی  ،تالشی  ،لری ،آذری پهلوی
و...

هنر و معماری ایران
ریشه های هنر ایران را باید در ادوار
پیش از تاریخ این کشور جستجو کرد .از
اوسط قرن  19م .دانشوران و هنرشناسانی
در باز یافتن و طبقه بندی این ریشه
ها پرداخته اند و هنوز دانشوران و
هنرشناسانی به این کار سرگرم هستند .از
آغاز تاریخ ایران بر اثر مهاجرت اقوام متعدد
و فتوحات جهانگشایان ایرانی و فرمانروائی
متناوب بیگانگان شیوه های گوناگون هنری
وارد این سرزمین شده است .این شیوه ها
همواره با سنتهای دیرین بومی در آمیخته
اما تا پایان عهد صفویه  1135ه.ق هیچگاه
از اصالت آنها نکاسته است .بعکس هنرهای
حاضر ایران از این پیوندها نیرو گرفته و
بی آنکه خصیصه خود را ببازد گسترش
و تکامل پذیرفته است  .در عصر شاهان
هخامنشی  550تا  330ق.م  .بابلیان،
لیدیاییان  ،مصریان و اقوام دیگری که به
زیر فرمان کوروش بزرگ در آمده بودند و
جانشیان وی بودند در ایجاد فرهنگ هنری
که بر پایه بزرگداشت شاهان استوار بود
ایرانیان را یاری کردند .با آنکه تاثیر سبک
های معماری یونان و مصر و آشور در آثار
تخت جمشید آسان به چشم می خورد اما
این امکان جهانی با الهام از آنان و طراحی
کام ً
ال ایرانی با شکوه هرچه تمام تر و با
اصالت آریایی پایتخت امپراتوری  30کشور
جهان شد.
ستونهای باشکوه دو هزار و پانصد ساله
پارسه (تخت جمشید)از ستونهای یونانی
نازک ترند و شیارهای روی آنها باریکتر و
بهم نزدیکتر ،پایه های بلند و اغلب ناقوسی
شکل دارند .سرستونها هریک به شکل نیم
تنه دو نره گاو است که پشت به پشت هم
داده اند و گلهای دوازده پر ساده ای حاشیه
وار آنها را زینت بخشیده است .پیکره های
سنگی کاخها گویا و ساده اند و در تراشیدن
آنها واقع پردازی و اندیشه های حماسی با
ظرافت و نظمی شگفت بهم تلفیق شده اند.
از این قبیل هستند نقش های برجسته
خراجگزاران و سربازان و جانوران و گیاهان
که در کنار پلکانهای تاالر بزرگ کاخ
خشایارشاه بر دیوار حجاری شده اند .اشیاء
و پیکرههای کوچک فلزی بویژه زیورهای
طال و نقره که از خاک برون آمده نشانه
رونق هنر فلزکاری در اعصار قدیم ایران
زمین است .پس از حمله اسکندر تا پنج
قرن آثاری پدید آمد که معدودی از آنها بجا
مانده و تاثیر شدید هنرهای والیتی یونان
و مایه های رومی در آنها نمودار است .در
عهده ساسانیان  640 – 226م .هنرهای
بومی دوباره جان گرفت .بقایای کاخهای
تیسفون و فیروز آباد نمودار بناهای عظیمی

است که از آجر و سنگ ساخته شده بود
و گچبری های سنگین تاالرهای آنها را
زینت می داده اند .ساختن گنبدهای عظیم
بر اطاقهای مربع تا آن زمان ممکن نبود.
معماران عهد ایران ساسانی با ابداع طرق
جدید از قبیل طاقهای ضربی این مشکل
را حل کردند و تحول مهمی در کارمعماری
جهان پدید آوردند .در نقش برجسته هائی
که پیکرتراشان این عهد بر صخره های نقش
رستم و طاق بستان بجا گذشته اند شیوه
مستقل به چشم می خورد .در این عهد
برجسته کاری بر ظروف طال و نقره رواج
یافت .صحنه های شکار ،تصاویر جانوران
و نیز نقش سیمرغ بر ظروف عهد ساسانی
فراوان بود .نقش هائی از این قبیل بر پارچه
های لطیف ابریشمین نیز می نهادند .پس از
حمله اعراب هنر و فرهنگ ایران به تدریج
اصالت ایرانی خود را از دست داد ولی با هنر
و فرهنگ کشورهای اسالمی در آمیخت و
به شکل تازه ای جلوگر شد .به عبارتی هنر
اسالمی را ایرانیان با پشتوانه کهن معماری
و فرهنگ غنی خود زنده و جهانی کردند.
از نخستین هنرهای اسالمی در ایران
نمونه های معدودی بجا مانده است.
مهمترین این آثار سفالهای ظریفی است
که با نقش جانوران و تصاویر دور از طبیعت
آدمیان گاه به شکل برجسته زینت یافته
است .هنر کتاب سازی و خط نویسی در
کشورهای اسالمی پیش از عهد عباسیان
آغاز و خوشنویسان ایرانی در این کار
سهمی بزرگ داشتند .در قرن یازدهم و
دوازدهم میالدی تماس با کشور چین
هنرهای ایران را شکفته تر ساخت .ظرافت
طرح و کار سفالهای معروف ری و پارچه
های ایرانی افزایش یافت .معماران با
استفاده از سنتهای قدیم شاهکارهای
عظیم پدید آوردند .مقرنسکاری ،گچبری
و کتیبه سازی رو به تکامل نهاد .مسجد
جامع اصفهان که بیشتر آن در دوره
ساخته شده از شاهکارهای معماری جهان
بشمار می رود .هجوم مغول و ویرانی
شهرهای ایران آسیبی به هنرهای ایران
وارد نساخت و به طور کلی روابط ایران
و چین بسط یافت .برخی از صنعتگران
چینی به ایران آمدند و سنتهای هنری آن
را با خود آورند .بکار بردن مایه های هنر
چینی مانند قفس ،نیلوفر ،کلید و طرحهای
پیچ در پیچ هندسی در سفالگری و تزئین
بناها رواج یافت .هالکو و جانشینانش در
ترویج هنر مصور ساختن کتاب کوشش
بسیار کردند و نقاشان ایرانی را با نقاشی
خود که در آن زمان تکامل یافته بود آشنا
ساختند .در دوران ایلخانان مغول هنر
مینیاتور کالسیک ایران پدید آمد و بیشتر

برای مصور کردن کتابهائی مانند شاهنامه
و خسرو و شیرین و جز اینها بکار رفت.
در عهد صفوی بخصوص در دوران سلطنت
شاه عباس اول هنر معماری ایران بیش
از پیش توسعه یافت ،اصفهان مرکز اصلی
هنرهای ایران شد .معماری بعد از اسالم
به اوج خود رسیده بود .مسجد شیخ لطف
اله و عمارت عالی قاپو و بناهای مهم دیگر
بوجود آمد .میرعماد و علیرضا عباسی در
کار خوشنویسی پیشرفتهای تازه کردند،
رضا عباسی در کار مینیاتور سازی شیوه ای
تازه پدید آورد ،اما پس از این دوره و ظهور
قاجار انحطاط هنر ایران تقریباً در همه
رشته ها آغاز شد .درزمان ناصرالدین شاه
کمال الملک که بیاری امیر کبیر در فرانسه
و ایتالیا نقاشی آموخته بود طبیعت سازی
بارنگ و روغن را با اسلوب صحیح در ایران
پایه گذاری کرد و پس از چندی مدرسه
صنایع مستظرفه را بوجود آورد.
در اوایل سلطنت رضا شاه برای احیای
هنرهای ملی ایران کوشش هائی شد.
موسسه قالی ایران بوجود آمد .مسابقه
های هنری برپا شد  .به برخی از استادان
مینیاتورسازی ،خاتمسازی ،قلمزنی ،
منبتکاری و زریبافی که هر یک در شهری
سرگرم ساختن کارهای بازاری بودند تامین
مالی داده شد تا توانائی خود را برای عهد
صفویه آثاری بوجود آورند.
ادامه دارد ...
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل ( بخش چهارم )

مهارت های حل مساله

میان زوجین همیشه احتمال اختالف
نظر وجود دارد و شیوه اداره و ّ
حل اختالف
ها با شادکامی ازدواج ارتباط دارد زوج
های ناراضی ظاهرا ً مشکل را نادیده می
گیرند .اما این زوج ها ،مشکالت خود را
از یاد نمی برند ،در عوض آنها را همچون
سندی الک و مهر شده حفظ می کنند تا
مجددا ً آن را
بعدها در یک مشاجره بزرگ
ّ
به جریان بیندازند (ساپینگتون)1382 ،
ظرفیت قبول اختالف نشانه صمیمیت
و نشانه یک خانواده سالم است .اختالف
سالم و خوب ،سازنده است ،و لیکن در
خانواده های مسئله دار ،مسایل را انکار
می کنند یا می پذیرند که با هم مخالفت
نکنند ،یا لب از سخن فرو می بندند و
منزوی می شوند این در حالی است که
در خانواده های دارای کارکرد خوب ،زوج
ها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان
دارند بلکه این تعارض و مشکالت به شیوه
موثّری حل می شوند (گریف.)2000 ،

عوامل شناختی

شواهد زیادی وجود دارد که شیوه
های درک  ،تفسیر و ارزیابی زوجین از
یکدیگر و رویدادهایی که در روابط شان
اتفاق می افتند ،تأثیر مهمی بر کیفیت
روابط آنها می گذارد آلبرت الیس تاثیر
منفی «باورهای غیر منطقی» یا معیارهای
غیر واقع نگرانه ای که افراد در مورد
روابط صمیمانه دارند را بر الگوهای تعامل
و رضایت همسران مورد تاکید قرار می
دهد( .آلیس)1976 ،
هالفورد()1384بیان می کند زوجین
مشکل دار ،بیشتر مشکالت رابطه شان
را به همسرشان نسبت می دهندوفکر
می کنند وی از روی عمد به گونه ای
ناخوشایند با آنها رفتار می کند .در
مقابل ،زوجین خوشبخت ،احتماالً بیشتر
رفتارهای منفی را به شرایط محیطی
موقت نسبت می دهند.
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هیجان و مهارت مندی هیجانی
کردوا ،گی و وارن ( )2005بیان می کنند
پژوهش در زمینه هیجان ،در سه حیطه اتفاق
می افتد.
حیطه اول وقوع ،ظرفیت و شدت
پاسخدهی هیجانی در ازدواج است.
بررسی گاتمن ( )1994در این حیطه
بیانگر این امر است که زوج های آشفته نسبت
به غیر آشفته ،تقابل و عاطفه منفی تری را
نشان می دهند.
حیطه دوم ،بررسی نقش هیجانات مختل از
قبیل افسردگی و اضطراب در سالمت زناشویی
است .پژوهش بیچ( )2001دراین حیطه ،یک
رابطه نیرومند میان عاطفه افسرده و نارضایتی
زناشویی را نشان داده است.
حیطه سوم ،نقش هیجانات در زوج درمانی
است .پژوهش های جانسون وهمکاران (
)2005دراین حیطه بیانگر این امراست که
اصل یا ریشه نارضایتی رابطه ،در عواطف منفی
است که در تعامل با همسر آشکار می شود.
یافته های پژوهشی دیگر که به بررسی
رابطه معنی داری میان هوش عاطفی
(هیجانی) و رضایتمندی زناشویی پرداختند
نشان دادندکه به طور کلی زوجین باهوش
هیجانی باال از رضایتمندی زناشویی باالیی
برخوردارند( .رحمانی و قیصری پور)1385،
صمیمیت و خود افشاسازی
همسران مایلند دیدگاه های مشابهی در
مورد صمیمت و خود افشاسازی در رابطه
زناشویی داشته باشند لیکن پژوهشها نشان
داده است که میان زنان و مردان در صمیمیت
و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد (گریف
و مالهرب )2001 ،به عبارت دیگر تجربه
صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت
است .زنان خود افشایی در زمینه احساسات
رابه عنوان صمیمیت زیادمی دانندو مردان
داشتن فعالیت های مشترک با همسر را نشانه
صمیمت می دانند.
نتایج پژوهش اسدبیگی و سپاه()1385
منصوردر زمینه رابطه میان عناصر سبک های
عشق (صمیمیت ،شهوت و تع ّهد) و رضایت
زناشویی زنان نشان دهنده رابطه معنی دار
میان عنصر صمیمیت و رضایت زناشویی بود.
عملکرد جنسی
پژوهش ها نشان داده است که همسران
رضایتمند ،همخوانی بیشتری میان فعالیت
جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت
جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند.
هم چنین برای مردان و هم برای زنان ،رضایت

از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح
کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب،
)2001
پژوهش گراندن و همکاران ( )2004نیز
حاکی از آن است که رضایت جنسی مولّفه
بسیار مهمی در روابط وفادارانه است .به
هر حال رضایت ا ّو ّلیه از رابطه جنسی یک
عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و
تداوم رابطه در زمان های بعدی است .طبق
نظر اسپنس ( )1997رابطه جنسی کم و
ناخوشایند ،منشا تعارضاتی در زوجین مشکل
دار است.
اما از سوی دیگرمسترز و جانسون ()1970
مشکالت جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف
در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از
درمان آنها برای مشکالت جنسی عبارت است
از کمک به زوج ها برای بهبود رابطه کلی خود
با طرف مقابل.
ویژگی های شخصیتی
هر چند بسیاری از تفاوت های شخصیتی
طبیعی است و به تفاوت زیادی در رضایتمندی
زناشوئی منجر نمی شود ،ولی دو مورد خاص
وجود دارد که مشخص شده است تاثیر زیادی
بر مشکالت ارتباطی و طالق دارندو به نوعی
این مشکالت را پیش بینی می کنند :یکی
ناتوانی در تنظیم عواطف منفی (عصبی بودن)
و دیگری سبک دلبستگی همراه با ناامنی
(هالفورد)1384 ،
ّ
عطاری و همکاران( )1385در پژوهشی
نشان دادند که عامل شخصیت روان
رنجورخویی و رضایت زناشویی با هم رابطه
منفی دارند و در مقابل عوامل شخصیتی شامل
برونگرایی ،توافق و وجدانی بودن با رضایت
زناشویی رابطه مثبت دارند.همچنین بیان می
کنند که سطح هیجان خواهی زن و شوهر
صرف نظر از همسانی و ناهمسانی هیجان
خواهی آنها ،سازگاری زناشویی را به طور
منفی تحت تأثیر قرار می دهد .آنها در تبیین
این مسئله اشاره کرده اند که از آنجا که ازدواج
قراردادی طوالنی مدت است که با انعقاد آن
محدودیت هایی برای افراد ایجاد می گردد،
این محدودیت ها برای افراد هیجان خواه به
راحتی قابل پذیرش نیست و لذا سازگاری و
رضایت از ازدواج در این افراد کاهش می یابد.
سبک های دلبستگی
نظریه دلبستگی که اولین بار در زمینه
رشد کودکان به کار رفت ،اخیرا ً برای روابط
دلبستگی بزرگساالن به کار رفته است و تاثیر
عظیمی بر ایجاد زوج درمانی هیجان محور
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داشته است (آلستین )2002 ،
هازن وشیور ()1987اولین بار مطرح
کردند که سبک های دلبستگی منعکس
کننده تمایزات اساسی در بازنمایی های ذهنی
عشق رمانتیک بزرگساالن هستند.
صیادپور( )1384باتوجه به پژوهش های
انجام شده در این زمینه بیان می کند که افراد
ایمن با ابراز صمیمیت و بیان عواطف خود بر
پایه عشق و دوستی شرایطی را فراهم می کنند
که موجب برخورداری بیشتر آنان از احساس
رضایت می شود؛ در حالی که افراد دوسوگرا ،با
فاصله گرفتن عاطفی  ،کیفیت ارتباط زناشویی
را منفی ارزش گذاری می کنند.
فردیت و تمایز خود
برادشاو( )1373عقیده دارد باور «زن و
شوهر نیمه بهتر یکدیگرند» در واقع نشان
دهنده ی اشتباه فرهنگی در زمینه
ازدواج است .نقش های جنسی انعطاف
پذیر در این فرهنگ به این معتقد است که با
کنار هم گذاردن دو نیمه ی انسان یک شخص
کامل ایجاد می شود .برداشت به گونه ای است
که انگار یک دوم ضربدر یک دوم مساوی یک
می شود ،و حال آنکه یک دوم ضربدر یک
دوم مساوی یک چهارم است که از یک دوم
کمتر است .به همین دلیل وقتی دو نفر برای
تکمیل شدن ازدواج می کنند ،در مقایسه با
آن زمان که کامل و تکمیل نبودند ،ناقص تر
می شوند و این علت بسیاری از شکست های
ازدواج هاست .بنابراین افرادی که از وضعیت
درونی سازمان یافته تری برخوردارند در نظم
دادن به وضعیت طرف مقابل نیز موفق تر می
باشند( .برنشتاین و برنشتاین)1382 ،
بهداشت روانی و جسمی
تحقیقات نشان داده است که در میان
اختالالت روان شناختی عمده ،افسردگی
به طور وسیع تری مورد بررسی قرار گرفته
و نشان داده شده است که ارتباطی قوی با
نارضایتی زناشویی دارد (میرزوالندزبرگر،
)2002
همچنین ارتباط میان اختالالت اضطرابی
و نارضایتی زناشویی را اثبات کرده اند .عالوه
بر این اختالالت روانی و مشکالت ارتباطی با
بیماری های جسمانی نیز همبستگی دارد.
بنابراین افرادی که روابط رضایت بخش و
حمایت کننده دارند ،احتمال کمی وجود دارد
که مبتال به بیماری سختی شوند و اگر هم
بیمار شوند سریع تر بهبود می یابند (هالفورد،
1384(.
سن
الرسون و هلمن ()1994با بررسی پیشینه
موجود رضایت زناشویی نتیجه گرفتند که
قوی ترین عامل پیش بینی کننده تزلزل و
عدم اثبات زناشویی ،سن کم به هنگام ازدواج
است .تحقیقات دیگرنیز بیانگر این موضوع
است که امکان شکست ازدواج در سن پایین،
زیاد است.
کلیک و کارتر ( )1999درپژوهشی نشان

دادند که ازدواج هایی که قبل از سن 18
سالگی واقع می شوند سه برابر ازدواج هایی
که بعد از  18سالگی روی می دهند ،احتمال
طالق دارند و ازدواج هایی که قبل از رسیدن
به سن  20سالگی صورت می گیرند دو برابر
ازدواج هایی که بعد از  20سالگی رخ می
دهند احتمال طالق دارند.
بنابراین هر چه سن ازدواج پایین تر باشد
احتمال از هم گسیختگی خانواده بیشتر می
شود ،زیرا در سنین پایین ،افراد از قابلیت های
الزم برای ایفای نقش همسری بی بهره اند .در
عین حال ،ازدواج در سنین بسیار باال نیز خطر
طالق را افزایش می دهد (میر احمدی زاده و
همکاران.)1382 ،
تحصیالت
نیومن و همکاران( )1991یکی از عوامل
موثر در رضایت زناشویی را سطح تحصیالت
باال و نیز موقعیت اجتماعی  -اقتصادی باال
می دانند یعنی این عوامل منجر به رضایت
زناشویی بیشتر می گردند ،زیرا جایی که این
عوامل وجود دارند افراد احتماالً مهارت های
حل مسئله بهتر و استرس های مزمن کمتری
در زندگی دارند.
میراحمدی زاده و همکاران( )1382هم
در پژوهشی دریافتند که سطح تحصیالت
زوج های متقاضی طالق به طور معنی داری
کمتر از سایر زوج هاست که این یافته مویّد
نتایج حاصل از آن دسته از پژوهش هاست که
در طبقات اجتماعی پایین تر و افراد دارای
تحصیالت کمتر ،میزان طالق بیشتر است.
نتایج پژوهش بنی جمالی و
همکاران( )1383نیز نشان داد که رابطه
موفقیت
معنی داری بین میزان تحصیالت و
ّ
در زندگی ،هم در شوهران و هم در همسران
وجود دارد .در نتیجه باال بودن سطح تحصیالت
زوجین ،عامل تفاهم و تداوم زندگی است.
درآمد و شغل
درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی
زناشویی پایین همراه است .هنگامی که
زوجین دائماً درباره پول نگرانی
داشته باشند ،رضایتمندی زناشویی پایین
خواهد بود( .ساپینگتون)1382 ،
پژوهشهای دیگر نشان می دهددر سطوح
قشربندی اجتماعی پایین تر ،میزان طالق
افزایش می یابد و بالعکس میزان طالق در
میان گروه های دارای منزلت حرفه ای و ف ّنی،
کمتر است( .بنی جمالی و همکاران)1383 ،
همچنین رضایتمندی شغلی به ویژه برای
شوهرها ،با خشنودی زناشویی رابطه دارد
بنابراین شغل تاثیر بسزایی در غنی سازی
رابطه دارد(.ساپینگتون)1382 ،
ایفای نقش
افراد از لحاظ نگرش در مورد نقش
هایی که برای جنسیت آنها مناسب هستند
متفاوتند .نقش های جنسی می توانند به
س ّنتی (که زن در خانه می ماند و مسئول
کارهای خانه و مراقبت از فرزند است) یا
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مدرن (که هر دو همسر تکالیف شغلی و
خانگی مساوی دارند) طبقه بندی می شوند.
نقش هایی که مسئولیت بیشتری را بر دوش
یکی از همسران قرار می دهد ،خطر مشکالت
ارتباطی را افزایش می دهدزیرا نقش زیاده از
حد و باری که روی دوش همسران و به ویژه
زنان گذاشته می شود با استرس ،آشفتگی و
افسردگی همراه است و استرس و افسردگی
نیز به نوبه ی خود مشکالت ارتباطی را تداوم
بخشیده و افزایش می دهد( .هالفورد)1384 ،
فرزندان
به نقش فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو
منظر می توان نگریست :یکی اثر فرزند بر
کیفیت روابط زناشویی والدین و دیگر تاثیر
روابط والدین بر فرزندان.
تحقیقات نشان داده است که ارتباط
منفی معناداری میان رضایت زناشویی و
تعداد فرزندان وجود دارد .تفاوت در رضایت
زناشویی در میان مادرانی که کودک نوزاد
داشتند مشهود ترین میزان را داشته است.
اثر والد بودن بر رضایت زناشویی در میان
گروه های اجتماعی -اقتصادی باال منفی تر
است .این داده ها مبین آن هستند که بعد
از تولّد فرزندان ،به دلیل تعارضات مربوط به
نقش و محدود شدن آزادی ،رضایت زناشویی
کاهش می یابد( .توانگ و همکاران )2003،با
این وجود نمونه های بسیاری وجود دارند که
کودکان ،رضایت زناشویی را افزایش می دهند
یا حداقل اثر منفی ندارند( کاردک )1995،
حمایت خانوادگی و اجتماعی
هالفورد( )1384معتقد است ،میزان
حمایت های عاطفی (مانند گوش دادن
همدالنه به درد و دل های همسر) و عملی
(مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به
توجهی
یکدیگر ابراز می کنند به طور قابل ّ
رضایتمندی از رابطه را در عرض سال های
اولیه ازدواج پیش بینی می کند.
نتایج پژوهش دمیر وهمکاران()1999
نیزنشان داد که تنهایی به طور معنی دار و
منفی با سازگاری زناشویی مرتبط است .آنها
می گویند اگر چه معلوم شده است که داشتن
همسر یک عامل مثبت تغییر دهنده احساس
تنهایی است اما کیفیت روابط خانوادگی نیز
مدنظر قرار گیرد.
باید ّ
بنی جمالی و همکاران( )1383در
پژوهشی دیگر دریافتند که رابطه معنی داری
میان عدم پذیرش زوجین از سوی خانواده
های یکدیگر و توفیق یا عدم توفیق در زندگی
وجود دارد ،همچنین میزان دخالت بستگان در
زندگی مشترک در خانواده های نامو ّفق بیشتر
است .به عالوه ،خانواده زوج های موفق بیشتر
در جریان آشنایی های قبل از ازدواج فرزندان
خود با یکدیگر بوده اند ،بنابراین آگاهی والدین
و هدایت صحیح آنها می تواند در موفقیت
فرزندانشان درزندگی موثر باشد.
ادامه دارد . . .
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برگزاری شش سمینار و سخنرانی تخصصی پیرامون
مباحث گرافیک و انیمیشن

روز جمعه  4خرداد ماه  1397در مرکز
آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31
تهران ،توسط اساتید موسسه آموزش عالی
مازیار شش سمینار و سخنرانی تخصصی
پیرامون مباحث گرافیک و انیمیشن برگزار
گردید.
این نشست با خوش آمدگویی استاد میرزا
اسکندری مدیر گروه ارتباط تصویری آغاز
گردید .ایشان هدف از برگزاری این سمینار
و سخنرانی را ارتقاء سطح علمی هنرجویان،
تعامل با فضای حرفه ای ،آشنایی با رشته های
جدید و میان رشته ای مطرح کرد ،همچنین
در ادامه از آقای دکتر محسن علینی ریاست
محترم دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر
واحد ،31جناب آقای دکتر علی ابراهیمی و
همچنین آقای دکتر رضا ساالریان ریاست
موسسه آموزش عالی مازیار برای فراهم
کردن این امکان برای هنرجویان تشکر کرد.
همینطور از عمار عیسی پور استاد این گروه
در تالش و همکاری برای برگزاری این نشست
ها تشکر و قدردانی کرده و به معرفی استادان
و عناوین سخنرانی ها پرداخت.
سخنرانی ها به همراه نمایش آثار استادان
مدعو از ساعت  10الی  18به شرح ذیل انجام
شد:
 .1استاد مهرداد شیخان /انیمیشن،موشن
گرافیکس ،همسایه دیوار به دیوار
 .2استاد پیمان بانی شرکاء /مدیریت خالقه
هنری شکل دهنده هویت بصری یکپارچه در
طرح  -پروژه های چند نظامه
 .3استاد عمار عیسی پور /چگونه کارگردان
شویم؟ کارگردانی در موشن گرافیکس
 .4استاد پژمان ابوالقاسمی /عنوان بندی،
آغازگر موشن گرافیکس
 .5استاد رضا وجدانی /جعبه جادو ،موشن
گرافیکس در تولید یک اثر ویدئو مپینگ
 .6استاد بهزاد رجبی پور  /هیوالی 4D
 Cinemaو هویت بصری تلویزیونی
در خاتمه با اهداء لوح تقدیر از اساتید تشکر
و قدردانی گردید .همچنین از دانشجویانی که
در اجرای این مراسم همکاری داشته اند تقدیر
بعمل آمد :ابوذر محمدی /طراحی پوستر_
نگین جاللیان و فاطمه حسینی /اطالع رسانی
و نشر_ نسرین شمالی و مینو اکبری /عکس_
پریناز حسینی و صبا دانش /ضبط سخنرانی
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حضور مسئولین ،اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
در مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های امام خمینی (ره) و
تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

حضور مسئولین ،اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
در مراسم راهپیمایی روز قدس
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با آرزوی استجابت نیایش های خالصانه و مهر قبولی دعاهای شبانه و
اجر طاعت و اطاعت و تهذیب نفس ،عید سعید فطر بر شما مبارک باد.

