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خلیفه عباسی گشت .ایشان نقش اساسی در احیا و حفظ ارزش
های شیعی و اسالمی داشت .این امام همام از محبوبیت بی نظیری

درمیان ایرانیان برخوردار است و جایگاه ویژه ای در میان شیعیان
جهان دارد.
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ایران است .این حادثه که منجر به سرنگونی دولت ملی دکتر

تغییرات اساسی در ساختار قدرت سیاسی در جامعه ایرانی و

مشروط کردن قدرت مطلقه و استبدادی که سابقه طوالنی در تاریخ
این مرز و بوم داشت به شمار می آید .دستاوردهای این انقالب

بزرگ اجتماعی بعدها در جنبش های اجتماعی ایران و از جمله در
انقالب اسالمی سال  1357دنبال شد و از این حیث این جنبش
اهمیت و جایگاه ویژه ای در تاریخ معاصر ایران دارد.

تاثیر شگرفی بر رویدادها و حوادث سیاسی سال های بعد کشور

مسایل عدیده ای روبرو ساخت .در نهایت مردادماه امسال با عید

سعید قربان که عید بندگی و رهایی از اسارت شیطان است پایان
گرفت.

این شماره از ماهنامه نگاه نو دانش عالوه بر پرداختن به مسایل

علمی و آموزشی حال و هوای دیگری نیز دارد .در آستانه پذیرش

 17مردادماه نیز مصادف بود با روز خبرنگار که به مناسبت

مهر ماه  97دست اندرکاران نشریه ترجیح دادند فضای این شماره

مزار شریف افغانستان ،نامگذاری شده است .خبرنگاری در این

علمی-کاربردی و رشته های مرتبط با آن از اهمیت نقش و جایگاه

شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی در

این راه با گروه های مافیایی و سیاستمداران فاسد برخورد می کنند

(این ماهنامه با همکاری انجمن های علمی  -دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران منتشر می گردد).

دکتر محمد مصدق بنیانگذار جنبش ملی شدن صنعت نفت در

گذاشت و گذار جامعه ایران از شرایط استبدادی را با مشکالت و

است .این جنبش اجتماعی ،سرآغاز تحول خواهی و درخواست

پیشداوری و به صورت شفاف به مخاطبان خود برسانند و گاه در

ماهنامه نگاه نو دانش

 28مردادماه هر سال یادآور کودتای آمریکایی-انگلیسی علیه

 14مردادماه هر سال یادآور صدور فرمان مشروطیت در ایران

می آید .خبرنگاران می کوشند تا اخبار رویدادها و حوادث را بدون
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چشم جهانیان از ایران و ایرانی به نمایش گذاشتند.

مصدق شد و موجب تحکیم پایه های دیکتاتوری در ایران گشت،

دنیای پر آشوب و بحرانی یکی از سخت ترین مشاغل به حساب

ماهنامه تخصصی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

بزرگواران با رشادت تمام هم در عرصه نبرد با دشمن و هم در مدت

و در برخی از موارد جان خود و خانواده خویش را به خطر می

اندازند .دست اندرکاران ماهنامه نگاه نو دانش ضمن تبریک این روز
بزرگ به همه کسانی که در عرصه خبر فعالیت می کنند برای همه

این عزیزان آرزوی سالمتی و بهروزی دارند.

 22مرداد ماه مصادف بود با سالروز ازدواج حضرت امام علی(ع)

و حضرت فاطمه زهرا (س) .ازدواج آسمانی و زندگی زناشویی این
دو بزرگوار می تواند الگویی از ساده زیستی و تعامل سازنده میان

زوجین و نیز توجه به احترام متقابل را در عرصه زندگی فردی و

اجتماعی برای نسل های گوناگون به نمایش بگذارد .همچنین 26

را به این رویداد مهم اختصاص دهند و ضمن معرفی دانشگاه
این دانشگاه در اشتغال و کارآفرینی سخن بگویند و دیگران را

دعوت به مقایسه این مجموعه عظیم با سایر دانشگاه های کشور

نمایند .فضای ایجاد شده در جامعه و هماهنگی و وحدت رویه
ستاد مرکزی واحدهای استانی و مراکز علمی-کاربردی که صف

مقدم اجرای منویات دانشگاه هستند برای به نمایش گذاشتن توان

و پتانسیل عظیم این مجموعه نوید سالی پربار و درخشان برای
این دانشگاه مهارتی را می دهد .امید است کیفیت آموزش ها و
خدمات این مراکز بتواند نسل جدیدی از کارآفرینان و دانشجویان
جویای مهارت را پرورش دهد و کمکی باشد در جهت توسعه کسب

و کارهای کوچک و متوسط و در نهایت توسعه کشور.

موفق و پیروز باشید.

سیری در ادبیات جهان ( . . .قسمت پایانی)

جان میلتن()1674-1608

را می بینم که مرا در پیکار یا تاریکی ترس
بازی می کند .ای خدا ،ای قدرت جاودانی ،ای
خالق کل ،تو همیشه در دل منی .ای زندگی ،تو
در کالبد من برای خویش منزلگهی یافته ای تا
لختی در آن آرام گیری ،و من ،ای زندگی جاودان
در عوض از تو نیرو و قدرت ستانده ام.

ویلیام شکسپیر()1616-1564

شکسپیر بزرگ ترین شاعر دراماتیک
انگلستان و یکی از بزرگ ترین شاعران
جهان است .او دوران کودکی را در
«استرتفرد» گذراند .در بیست و یک سالگی
در گروه تئاتری که بعدها گروه بازیگران
ملکه نام گرفت ،استخدام شد .شکسپیر
 35سال در این تئاتر کار کرد و از این راه
به شهرت و ثروت فراوانی دست یافت .از
شاهکارهای او می توان به «مکبث ،هملت،
شاه لیر» اشاره کرد.

بارها سپیدۀ درخشان بامدادی را
دیدم که با نگاهی نوازشگر بر قله های
کوهساران می نگریست ،گاه با لب های
زرین خود بر چمن های سرسبز بوسه می
زد و گاه با جادوی آسمانی خویش آب های
خفته را به رنگ طالیی می آراست.

ویلیام شکسپیر

میلتن از شاعران برجستۀ انگلستان است .اثر
بزرگ او «بهشت گمشده» یکی از ارکان مهم
ادب انگلستان و اروپا به شمار می آید .میلتن در
آثار ادبی خود روح رنسانس و مسیحیت را با هم
آمیخته و همه جا نیز شخصیت قوی و مبارز خود
را در این آثار منعکس کرده است .نخستین قطعه
شعر معروف خود به نام «سرود تولد مسیح» را
در بیست و یک سالگی سروده است .او عمرش
را در مبارزات سیاسی علیه شاه و استبداد و
برای دفاع از آزادی قلم و آزادی بیان گذراند
و در پایان این مبارزات ،پس از شکست مجبور
به گوشه نشینی شد و در این دوران چشمان
خود را نیز از دست داد .پس از استقرار حکومت
استبدادی ،او در  1660دو شاهکار ادبی فناناپذیر
«بهشت گمشده و بهشت بازیافته» را پدید آورد.
اما آفریدگار برای آنکه او را از این بیم و
هراس برهاند صلح را با چشمان پر مهرش به
روی زمین فرستاد .صلح با پیشانی آراسته
به شاخۀ زیتون ،بی صدا از چرخ گردون به
پایین خزید و با بال های سپید خود که به
سبکی بال های کبوتر بود ابرها را شکافت
و رو به زمین آورد تا انگشتری سحرآمیز
خود را بچرخاند و زمین و دریا را از آرامشی
عمیق برخوردار سازد.
امیلی برونته
خواهران برونته به قدری در ادبیات انگلستان
و جهان شهرت دارند که شاید معرفی آنان بی
مورد باشد .معروف ترین ایشان «شارلوت برونته»
رمان نویس نامی است که اثر بزرگ او «جین
ایر» از مهم ترین رمان های انگلستان به شمار
می رود .میان این سه خواهر بی شک امیلی
برونته حساس تر و عمیق تر از خواهرانش است
و به همین جهت در رمان معروفش و هم در
اشعارش که در  1846انتشار یافت اثر غم و
اندوه فوق العاده می توان دید که همه جا با
روح مذهبی درآمیخته است .قطعۀ زیر آخرین
اثر شاعرانۀ امیلی برونته است.
ابیات آخرین
دیگر روح من از چیزی نمی ترسد .دیگر دلم
در میدان های طوفان خیز جهان به لرزه نمی
آید؛ زیرا همچنان که اختران فروزان آسمان را
می نگرم ،در درون خویش نور درخشان ایمان
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تامس الیوت()1888
الیوت شاعر معاصر انگلیسی در امریکا بزرگ
شد .او یک شاعر و فیلسوق و متص ّوف است و
عقیده دارد که جز از راه مذهب ،رستگاری بشر
ممکن نیست .در اشعار او مدح و توصیف آیین
کاتولیک دیده می شود .شعرهای الیوت از حیث
استحکام و عمق و معنی در زمرۀ بهترین آثار
انگلیسی است .الیوت برندۀ جایزۀ ادبی نوبل
است .از کتاب های معروف او می توان به «جنگل
مقدس ،مرگ در کلیسا ،شخم» اشاره کرد.
صخره
عقاب در آسمان بال می گشاید .صیاد و
تازیان شکاری به دنبال صید می تازند .ستارگان
در مسیر جاودان خویش روانند و فصول سال
یکایک به هنگام معهود فرا می رسند .خزان و
بهار ،تولد و مرگ ،یکی پس از دیگری پای به
میان می نهند .فکر و عمل ،طرح و تجربه ،همۀ
اینها موجد حرکتند؛ اما زایندۀ آرامش نیستند.
سخن می آموزند؛ اما راز خاموشی را نمی گویند.
کلمات را معنی می کنند؛ اما «کالم» اصلی را
همچنان ناگفته می گذارند.

ژان دو الفونتن()1695-1621
الفونتن نویسندۀ معروف «افسانه ها» یکی
از بزرگ ترین شاعران قرن هفدهم فرانسه
است .الفونتن اشعار و قطعات شاعرانه و عاشقاۀ
بسیار دارد و حتی یک کمدی به نام «کلیمن»
نیز نوشته است؛ ولی شهرت فراوان او مربوط
به همین «افسانه ها» است که در تمام جهان
معروفند .چند تا از این افسانه ها از داستان های
فارسی اقتباس شده اند.
سرود صلح
زود باشد که شیطان سیاه جنگ رخت از
سرزمین ما بربندد و دوباره الهۀ صلح فرمانروای
کشورمان شود .ای صلح ،زودتر بیا! این سربازان
شکم پرست و مغرور را که پیوسته گوسفندان
مرا سر می برند و صاحبشان را آزار می دهند
از اینجا بران .بیا ،این خانۀ زیبای چوپانی را
از خشم آنان برهان و از این پس به کسی جز
عشق رخصت دخول بدین خانه مده .ای صلح،
ای سرچشمۀ جملۀ نیکی های جهان بیا و این
سرزمین را با قدوم خویش صفا بخش ،بیا و
آخرین یادگارهای جنگ را از اینجا دور کن.

فریدریش نیچه()1900-1844
نیچه یکی از بزرگ ترین نابغه های آلمان و
جهان است.او نه تنها در تاریخ ادب و فکر آلمان
مقامی عالی دارد ،بلکه شخصیت بزرگ فکری و
فلسفی او در ثلث آخر قرن نوزدهم و نیم ،قرن
بیستم تأثیر فراوانی ،در ادب ،فکر و سیاست اروپا
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داشته است.
خزان

خزان آمده ،آه! دلت از تیرگی خزانی خواهد
افسرد .اگر می خواهی از غم آزاد باشی ،پرواز کن!
پرواز کن!
خورشید بر قله های کوهساران می لغزد و باال
می آید .در هر قدم لختی می ایستد و نفس تازه
می کند و باز باالتر می آید.
گل پژمرده می گوید :من زیبا نیستم؛ اما افراد
بشر را دوست دارم و آن ها را به هنگام نومیدی
تس ّلی می دهم .ولی مردمان جهان گل ها را آسان
فراموش می کنند .اگر هم کسی باشد که دست
به سوی من دراز کند این کس قصد چیدن مرا
دارد ،تنها به دیدن من در دل او خاطرۀ گل های
زیباتر از من بیدار می شود .من این نگاه ،این
خاطره را می بینم و از نومیدی جان می سپارم.

هانریش هاینه()1856-1797
هاینه در میان شاعران آلمان برجسته ترین
مظهر ظرافت و ذوق است .این غزلسرای لطیف
طبع پیش از آنکه آلمانی باشد اروپایی است .از
لحاظ قدرت نغمه سرایی او بی تردید یکی از
بهترین شاعران آلمانی است.
اختران

روسیه و این آثار عبارتند از« :مرگ ایوان مخوف،
تزار بوریس ،تزار فئودور ایوانویچ ،شاهزاده
سرببریانیی (رمانی تاریخی)».
مرگ

مرگ ،چون جنگجویی خون آشام مرا از خانه
و زندگی خود جدا کرد و چون دزدان هر چه را
داشتم به یغما برد .گور تاریک دهان گشود و این
تن خاکی مرا در کام خویش کشید .اکنون ،ای
پدران ،ای مادران ،ای فرزندان ،من از درون گور
خود به شما بانگ می زنم .در فکر رستگاری روح
خویش باشید! اگر نمی خواهید شعله های سوزان
دوزخ را ببینید ،در اندیشۀ نجات خویش باشید و
از این همه استخوان هایی که آرام آرام می پوسند
کدام مال شاه و کدام مال گداست؟ کدام از قاضی
و کدام سرباز است؟ کدام مال پارسایی است که
از ملکوت آسمان رانده شده است؟ ای برادران
من ،راستی آن گنجینه های زر و سیم ،آن جمع
بی شمار غالمان و بندگان فرمانبردار کجا رفتند؟
میان این همه گور گور خاموش و دربسته ،کدام
مال گدا و کدام یک از آن توانگر است؟

دانته()1321-1265

هزاران سال است اختران در آسمان می
درخشند و عاشقانه به هم چشمک می زنند.
هزاران سال است اختران با زبانی چنان زیبا و
لطیف راز دل می گویند که هرگز زبان شناسان
مفهوم کلمات آن را درنیافته اند .اما من این زبان
را آموختم و هرگز فراموشش نخواهم کرد؛ زیرا
صرف و نحو این زبان چهرۀ دلدار من دارد.

الکساندر سرگیویچ پوشکین (-1799
)1837
پوشکین بزرگ ترین شاعر روسی است که در
مسکو متولد شد و در سن پترزبورگ در سی و
هشت سالگی طی دوئلی که به خاطر زن زیبای
خود انجام داد ،به قتل رسید .نخستین اشعار خود
را در دورۀ جنگ ملت روسیه با ناپلئون سرود .پس
از پایان تحصیل در وزارت امور خارجه به خدمت
پرداخت و در همین موقع اثر شاعرانۀ معروف خود
«روسوالن و لدمیال» را انتشار داد .اندکی بعد بر
اثر انتقادهای شدید خویش مغضوب دربار شد و
چهار سال در شهرهای «یکاتریتوسالو و کیحینف
و ادسا» در تبعید گذراند .او تحت تأثیر بایرون،
قطعه های «زندانی قفقاز ،فوارۀ باغچه سرا ،یوگن
یونیگین» را سرود.
بیداری

ای رویاهای من ،ای رویاهای شیرین من:
خداحافظ! ای خوشبختی شب های دراز ،کجایی؟
مگر نمی بینی که خواب آرامش بخش از دیدگان
من گریخته و مرا ،در تاریکی عمیق شب ،خاموش
و تنها گذاشته است؟
بیدار و نومیدم .به رویای خود می نگرم که
بال و پر گشوده اند و از من می گریزند .اما روح
من با غم و حسرت این رویاهای عشق را دنبال
می کند .ای عشق ،ای عشق ،پیام مرا بشنو .این
رویاهای دلپذیر را به نزد من بازفرست .کاری کن
که شامگاهان ،مست بادۀ خیال در خواب روم و
هرگز بیدار نشوم.

دانته الیگری بزرگ ترین شاعر ایتالیا و یکی
از بزرگ ترین شاعران تمام دنیا است و منتقدان و
استادان ادب ،دانته را یکی از ارکان اساسی ادب و
هنر جهان می دانند .شاهکار بی نظیر او «کمدی
الهی» از عالی ترین آثار نوع بشری شمرده می
شود .دانته در ایتالیا مقامی را دارد که فردوسی
در ایران و شکسپیر در انگلستان و گوته در آلمان
دارند .دانته از لحاظ تاریخی بر تمام شاعران بزرگ
بعد از قرون وسطای اروپا مقدم است .تولدش در
قرن سیزدهم و مرگش در قرن چهاردهم اتفاق
افتاد.
کمدی
باالی دری ،با حروف پریشان چنین نوشته
بود« .این راه» شهر غم و شکوه است .راه دیار،
رنج جاودان است .راه مسکن ارواح گناهکار و
محکوم است .آفرینندۀ پر جالل من ،مرا به خاطر
عدل و داد آفرید .وجود من زادۀ نیروی الهی و
عقل قادر و عشق نخستین است .هیچ چیز پیش
از من خلق نشده است؛ زیرا من پیش از همه پدید
آمده ام و جاودانه نیز باقی خواهم بود .شما که از
این در وارد می شوید ،هر گونه امیدی را برای ابد
از سر به در کنید»

مترلینگ بزرگ ترین درام نویس بلژکی است.
نخستین دیوان شعر خود را در  28سالگی منتشر
کرد .در اشعار او اثر نگرانی و اظطراب روحی که
بعدها او را به تحقیق در علوم فلسفی واداشت،
پیدا بود .آثار او از شاهکارهای ادبی زبان فرانسه
و از بهترین آثار فکری و فلسفی اروپا به شمار
می رود .مترلینگ در  1913جایزۀ نوبل ادبی را
دریافت کرد.
ترانه

 ...و اگر یک روز بی خبر بازگشت ،به او چه
بگویم؟
 بگو من که تا دم مرگ همچنان در انتظاراو بودم.
 و اگر مرا نشناسد و باز از من چیزهای تازهبپرسد؟
با او حرف بزن .مثل خواهر درد دل کن ،شاید
در دل خود رنج می برد و سراغ همدردی می
گیرد.
 و اگر بپرسد که تو کجا هستی ،به او چهجواب بدهم؟
 این حلقۀ طالی مرا بده ،اما هیچ پاسخیمگوی.

والت ویتمن()1892-1819
ویتمن از شاعران بزرگ امریکا است .ویتمن
در سیزده سالگی برای امرار معاش مجبور به
قبول کارهای دشوار شد .پیش از جنگ انفصال،
امریکا و کانادا را پیاده طی کرد .در دورۀ جنگ
انفصال داوطبانه پرستار بیمارستان های نظامی
شد و خدمات بسیاری کرد .پس از بیماری سخت
از کار کناره گرفت و گوشه نشین شد .بزرگ ترین
مجموهۀ اشعار او که از شاهکارهای ادبی امریکا به
شمار می رود ،موسوم است به «علف ها» که
در  1855منتشر شد و چاپ کامل نهایی آن در
 1881انتشار یافت .در این اشعار که ویتمن تابع
هیچ قید و شرط شاعرانه ای در سرودن آن ها
نشده و در حقیقت پیش درآمد شعرهای نو به
شمار می رود ،شاعر با هیجان فراوان از دمکراسی
و زندگانی آزاد روستا و تمدن ماشینی امریکا و
مدنیت امریکایی که او خود را از پیامبران آن می
دانست ،سخن گفته است.
نغمۀ درختان جنگل سرخ

ای زندگانی خاموش و دراز گذشتۀ من ،ای
شادی های دلپذیر و معصوم حیات هزاران سالۀ
من که با باران بهار و آفتاب تابستان و بادهای
سرد خزان و برف های انباشتۀ زمستان و شب
های دراز سپری شده اید .ای شادمانی های ساده
و آرام که نوع بشر قادر به درک شما نیست ،ای
شادی های حیات ساده ای که شایستۀ من و
برادران من است ،خرسند باشید؛ زیرا ما با حس
برادری و روح و جالل و شکوه خود نباید سرنوشت
خویش را با ناامیدی و غم استقبال کنیم.

موریس مترلینگ()1949-1862

الکسیس تولستوی()1875-1817
تولستوی شاعر و درام نویس روسی در مسکو
متولد شد .بهترین اثر وی سه جلد داستان تاریخی
است که مربوط است به سه تن از سرتزارهای
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اقناع از منظر روانشناسی و ارتباطات (بخش سوم)
Persuasion from the perspective of psychology and communication

کارل گوستاو یونگ روانشناس و
فیلسوف سوئیسی (1961 – 1875م)
پس از جدا شدن از استاد خود ،زیگموند
فروید ،مطالعات روان شناسی خود را
به گونه ای دیگر پی گرفت .او تقسیم
بندی فروید را که درباره ذهن انجام
داده بود ،تکمیل کرد .فروید روان یا
ذهن انسان را به سه بخش خودآگاه،
نیمه آگاه و ناخودآگاه تقسیم کرده
بود .یونگ که مطالعات خود را بیشتر
در بخش ناخودآگاه ذهن متمرکز کرده
بود ،برای آن دو گونه در نظر گرفت:
ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی .به
عقیده او ناخودآگاه جمعی میراثی است
از دوره های نخستین زندگی بشر که در
حافظه تاریخی انسان ها ثبت شده و
همه مردم در آن سهیم هستند .یونگ
پس از پرداختن به ناخودآگاه جمعی،
اصطالح آرکی تایپ را به شکل وسیعی
در آثار خود به کار برد .به عقیده او
آرکی تایپ ،افکار غریزی و مادرزادی و
تمایل به رفتارهایی است که انسان ها بر
طبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام
می دهند .به عبارت دیگر ،آرکی تایپ
تصاویر و رسوباتی است که بر اثر تجربه
های مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه
بشر راه یافته است .در واقع آرکی تایپ
محتویات ناخودآگاه جمعی است که در
همه انسان ها مشابه است .آرکی تایپ
ها در اسطوره ها ،افسانه ها ،آیین ها و
مناسک مذهبی اقوام مختلف ،رؤیاها،
خیال پردازی ها و آثار هنری (به ویژه
آثار ادبی) نمود پیدا می کند .یونگ
معتقد است محتویات ناخودآگاه جمعی
زمانی می تواند به شکلهای مذکور بروز
کند که به بخش خودآگاه آمده و شکلی
محسوس و واقعی به خود گرفته باشد.
بخش خودآگاه ،همواره آرکی تایپ
ها را به صورت نماد و سمبل درک می
کند که البته این نمادها در بین همه
انسان ها مشترک است و از همه آنها
مفاهیم مشابهی ادراک می شود؛ مثل
نبرد خیر و شر یا ظلمت و روشنایی که
با نماد جنگ یک قهرمان با موجودات
قدرتمندی چون اژدها بروز می کند.
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یونگ اسطوره را مهم ترین تجلیگاه
ناخودآگاه جمعی می داند .بنابراین در
ادبیات ،پرداختن به آثار سمبولیک می
تواند گامی در جهت شناخت ناخودآگاه
جمعی و آرکی تایپ باشد .یونگ معتقد
است که دو گروه از انسان ها به سرچشمه
های فکری و تجربه های نیاکان باستانی
نزدیک ترند .هنرمندان و بیماران روانی؛
این دو گروه گاهی به صورت خودآگاه و
گاه به طور ناخودآگاه تجربه های کهن
انسان های دیرین را به یاد می آورند.
اصطالح آرکی تایپ ،در نقد ادبی نیز
کاربرد دارد .این اصطالح از سال 1934
میالدی که «ماد بودکین» کتابی با نام
«الگوهای صورت اساطیری در شعر» را
نوشت به نقد ادبی راه یافت و منظور از
آن تصاویر ،شخصیت ها و طرح هایی است
که در آثار مختلف ادبی تکرار می شود.
شاید مهم ترین آرکی تایپی که همواره
در طول تاریخ به شکل های گوناگون
در آثار ادبی تکرار می شود مسأله مرگ
و زندگی باشد .از دیگر صور اساطیری یا
کهن الگوهای مشهور می توان به معراج
آسمانی ،تصویر بهشت و دوزخ ،قهرمان
آشوبگر ،زنان جادوگر و جست و جوی
پدر اشاره کرد .کمدی الهی دانته ،انجیل
و منظومه دریانورد پیر نوشته کالریج
نمونه هایی از آثاری هستند که آرکی
تایپ های فراوانی را در خود و جادی داده
اند .یادآوری این نکته ضروری است که
برخی از منتقدانی که بر نقش اساسی و
مؤثر اسطوره در ادبیات تأکید می کنند
معتقدند که پرداختن به نقد آرکی تایپی
بدون در نظر گرفتن نقد اسطوره گرا بی
فایده است و نمی توان این دو را از هم
جدا کرد.
با توجه به اینکه آرکی تایپ در علوم
و هنرهای مختلف ،از جمله روانشناسی،
جامعه شناسی ،تفکر سیستمی ،نمایشنامه
نویسی ،داستان نویسی و تحلیل اسطوره
ها به کار می رود ،طبیعتاً تعریف آرکی
تایپ در هر یک از این حوزه ها می تواند
متفاوت باشد و مصداق ها و مثال های آن
در یک حوزه ،الزاماً با یک حوزهی دیگر
یکسان نیست.
کهن الگو در روانشناسی تحلیلی آن
دسته از اشکال ادراک و دریافت را که

به یک جمع به ارث رسیده است کهن
الگو یا َسرنمون می خوانند .هر کهن الگو
تمایل ساختاری نهفته ای است که بیانگر
محتویات و فرآیندهای پویای ناخودآگاه
جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی است.
مانند اساسی ترین کنش های زیستی،
احتماالً مهم ترین تصاویر ابتدایی در
همهٔ دوران ها و نژادها مشترک است .یک
کهن الگو را می توان همچون یک ذخیرهٔ
هوشافزا ،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 هستند .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 میآورد ،خالصی می بخشد.
از این جهت این تصاویر قرینهٔ ضروری
غرایز هستند ،ولی افزون بر آن مکانیسمی
هستند که بدون آنها قرارگرفتن در یک
وضعیت جدید ممکن نیست.
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 کنند ٔه 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 ،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 فاسد نشدنی
ناخودآگاه هستند اما شکل و شمایل آنها
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اغلب تغییر می کند .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 دقیقاً 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 زادهٔ آن دسته از محرک های طبیعی
و اجتماعی هستند که در پشت سر خود
آثار اسطوره شناختی شخصی را در روان به
جای می گذارند.
کهن الگوها در واقع گرایش های ارثی
هستند که در ناخودآگاه جمعی انسان
وجود دارند و فرد را مستعد انجام رفتاری
می کنند که اجداد وی انجام می دادند.
بررسی های وسیع یونگ در آثار اساطیری
و تمدن های گوناگون موجب به کشف
نمادهای مشترک در تمدن های گوناگون
شد .از سوی دیگر ،مواجهه با بیماران و
بررسی رویاهای آنها موجب شد یونگ
رگه هایی از کهن الگوها را در رویاهای
بیمارانش بیابد .در این میان ۴ ،کهن الگو
بیش از دیگران توجه یونگ را به خود
جلب کرد.
چهارکهن الگو:
 .1نقاب
 .2آنیما و آنیموس
 .3سایه
 .4خود.
 .1نقاب یا همان پرسونا
در واقع واسطه ای میان فرد و افراد
دیگر در روابط اجتماعی است .در واقع
نقاب در حکم ماسکی است که فرد به
صورت خود می زند تا فرد با چهره ای
موجه در جامعه ظاهر شود .چنین نقابی
می تواند مطابق با شخصیت واقعی فرد
باشد یا با شخصیت واقعی فرد تطابق
نداشته باشد .در مفاهیم جامعه شناسی
نقاب معادل نقش هایی است که افراد در
جامعه به تناسب انتظارات دیگران ایفا می
کنند.
 .2آنیما و آنیموس
این کهن الگوها اشاره به این مطلب
دارند که هر فرد در حیات خویش برخی

خصوصیات جنس مخالف را از خود بروز
می دهد .آنیما اشاره به خصایص زنانگی
است که در مردان مشاهده می شود و
آنیموس بیانگر خصایص مردانگی است که
می توان در زنان یافت.
 .3سایه
این کهن الگو که از آن به خود تاریک تر
نیز تعبیر می شود ،بخش پست و حیوانی
ما را تشکیل می دهد .سایه در برگیرنده
همه امیال غیراخالقی و منع شده ای است
که ما به ارث برده ایم .از نگاه یونگ ،سایه
خطوط قرمز قلمرو رفتارهای اخالقی است
که معموالً انسان ها از انجام آنها امتناع می
کنند .هر چند باید به این نکته توجه کرد
که «سایه» کنار جنبه منفی ،بعد مثبتی
نیز دارد .برانگیختگی ،بینش و آفرینندگی
از ابعاد مثبت سایه به شمار می آید که
انسان برای ادامه «حیات» خویش به آن
ها نیاز دارد.
 .4خود
در میان کهن الگوهای ذکر شده،
«خود» مهم ترین کهن الگو به شمار
می آید .در واقع ثبات شخصیت فرد
مدیون وجود «خود» است .خود از یک
سو می کوشد یکپارچگی شخصیت را
حفظ کند و از سوی دیگر ،به دنبال
خودشکوفایی است .مسلماً خودشکوفایی
چیزی جز رشد متوازن همه جنبه های
شخصیت نمی تواند باشد .نکته قابل
تامل این است که یونگ خودشکوفایی را
مستلزم ورود به دوره میانسالی می داند و
این دقیقاً برخالف نظر فروید است که مهم
ترین مرحله رشد شخصیت را دوره کودکی
می دانست.
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 .نظریه
کهن الگوها یا آرکی تایپ های شخصیتی
بر اساس تئوری های کارل گوستاو یونگ
روانشناس و متفکر سوئیسی شکل گرفته
است.یونگ که به خاطر فعالیت هایش در
روانشناسی و ارایه نظریاتش تحت عنوان
روانشناسی تحلیلی معروف است را در
کنار زیگموند فروید از پایه گذاران دانش
نوین روانکاوی قلمداد می کنند .به تعبیر
فریدا فوردهام پژوهشگر آثار یونگ” :هرچه
فروید ناگفته گذاشته یونگ تکمیل کرده
است“ .وی که مطالعات خود را بیشتر در
بخش ناخودآگاه ذهن متمرکز کرده بود،
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برای آن دو گونه در نظر گرفت :ناخودآگاه
فردی و ناخودآگاه جمعی .ناخودآگاه
جمعی میراثی است از دوره های نخستین
زندگی بشر که در حافظه تاریخی انسان ها
ثبت شده است و همه مردم در آن سهیم
هستند.
یونگ پس از پرداختن به ناخودآگاه
جمعی ،نظریه آرکی تایپ ها یا کهن الگوها
را به منظور روشن کردن اجزای شخصیت
ارائه داد .به عقیده او آرکی تایپ ،افکار
غریزی و مادرزادی و تمایل به رفتارهایی
است که انسان ها بر طبق الگوهای از پیش
تعیین شده انجام می دهند .به عبارت
دیگر ،آرکی تایپ تصاویر و رسوباتی است
که بر اثر تجربه های مکرر پدران باستانی
به ناخودآگاه بشر راه یافته است .آن بخش
از رفتار هایی که اجداد اولیه با تکرار
آنها باعث شده اند که اکنون آن رفتارها
بصورت غریزی در همه انسان ها فارغ از
رنگ و نژاد بروز کنند .در واقع آرکی تایپ
یا کهن الگو محتویات ناخودآگاه جمعی
است که در همه انسان ها مشابه است.
بر اساس دیدگاه یونگ ،خودآگاهی که
ظاهرا شرط الزم انسانیت است ،فقط نوک
کوه یخی است .زیر آگاهی ،سطح بسیار
بزرگ تری وجود دارد که در آن خاطرات،
احساسات و رفتارهای فردی فراموش شده
یا سرکوب شده وجود دارد که یونگ آن را
ناخودآگاه فردی می داند .در زیر ناخودآگاه
فردی دریای ژرف ناخودآگاه جمعی وجود
دارد ،دریایی بسیار بزرگ و باستانی که
سرشار از همه تصاویر و رفتارهایی است
که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار
شده اند .این تاریخ تنها شامل انسان ها
نمی شود ،بلکه شامل خود زندگی است.
همانطور که یونگ می گوید « :هر چقدر
بیشتر وارد عمق روان شوی ،بستر گسترده
تر می شود».
یونگ به تکراری و عمومی بودن
شخصیت ها و رویدادهای زندگی در انسان
ها پی برد .وی به این نتیجه رسید که
افسانه های تاریخی که در فرهنگ های
مختلف وجود دارند با روش های نمادین
تجربیات درونی مردم را به نسل های بعد
انتقال می دهند و این داستان ها که به
کرات در هنر و ادبیات نقاط مختلف جهان
مطرح شده اند ،ساختار زندگی ما را شکل
می بخشند .در تمامی این داستان ها تعداد
کمی الگوهای اصلی وجود دارند.

ادامه دارد . . .
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آرشیوهای گویا_ تاریخ شفاهی

تاریخ کتبی ،تاریخ اسنادی و تاریخ
شفاهی هم اکنون سه روش تاریخنگاری
هستند که هر کدام به نوع خاصی در
جایگاه خویش اعتبار دارند و مورد
استفاد ه هستند؛ اما دو روش اسنادی و
شفاهی تاریخنگاری که هم اکنون موج
تازهای را در تدوین و مطالعه تاریخ ایجاد
کردهاند ،در کشور ما مستقیما تحت تاثیر
وقوع پدیدهای به نام انقالب اسالمی قرار
دارند .گردآوری ،ضبط و انتشار اسناد به
دست آمده از سازمان های امنیتی،
سیاسی و انتظامی و ...پیش از انقالب و
همچنین اسناد به دست آمده از سفارت
آمریکا ،پس از انقالب اسالمی مورخان را
در زمینه پژوهش های اسنادی و تکمیل
این نحوه پژوهش بسیار یاری نموده
است .تا پیش از وقوع انقالب اسالمی،
گذشته از آن که دستیابی مورخان به
اسناد تاریخی به این گستردگی نبود ،از
این اسناد صرفا در راستای تاریخنگاری
کتبی و برای کمک به تحلیل های مورخ
کتبینگار بهره گرفته میشد؛ اما پس از
انقالب اسالمی ،به لحاظ حضور بسیاری
از شخصیت های موثر و فعال عرصه
انقالب و نیز به لحاظ تقارن میان این
واقعه و امکان استفاده گسترده از اسناد،
پژوهش های زیادی با تلفیق پژوهش
های اسنادی و تاریخ شفاهی در داخل
و خارج از کشور صورت گرفت .گرچه
گسترش تاریخ شفاهی در خارج از مرزها
نیز وجود و حضور خود را مدیون انقالب
اسالمی است؛ اما فعالیت های آنها اغلب
به نیت تطهیر خود و تیرهنمایی انقالب
صورت میگیرد .در اینجا سهم اسناد در
تدوین درست و علمی تاریخ شفاهی به
عنوان مکمل این نحوه تاریخنگاری به
اختصار تبیین شده است.
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در پژوهش های جدید در کنار منابع
کتابخانهای ،دو منبع دیگر نیز وجود دارد
که در دوران معاصر از اهمیت و جایگاهی
ویژه برخوردار شدهاند .1 :اسناد  .2منابع
شفاهی .هر کدام از این منابع دوگانه،
از کارایی خاصی برخوردارند؛ چنان که
اطالعات موجود در آن ها ،به سختی در
منابع کتابخانهای یافت میشوند.
گرچه در گذشته تاریخی ایران نقل
اقوال شفاهی و ثبت آن ها متداول و مرسوم
بوده است؛ اما استفاده از ضبط صوت برای
گردآوری منابع شفاهی ،شیوهای جدید
و دستاورد پیشرفت تکنولوژی محسوب
میشود .گذشتگان در واقع با ثبت و نگارش
همین اقوال شفاهی تاریخ مکتوب را به
وجود آوردهاند؛ اما آنچه امروزه متداول و
مرسوم است ،قابل تعمیم به گذشته نیست.
این مقاله به بیان نقش و اهمیت اسناد
مکتوب مربوط به وقایع و حوادث تاریخی
در مراحل مختلف انجام تاریخ شفاهی
میپردازد .به هر حال در وقایع تاریخی،
خواه ناخواه پارهای اسناد مکتوب تولید
میگردد که این اسناد به جهت تعیین
زمان ،مکان و نحوه وقوع حادثه ،به تکمیل
پازل اطالعات گردآمده توسط تاریخ شفاهی
کمک شایانی میکنند؛ زیرا در دادههای
تاریخ شفاهی تعیین زمان ،مکان ،کیفیت
و نحوه بروز حوادث به پایه دقت موجود
در اسناد نمیرسد؛ ضمن آن که در تدوین
تاریخ شفاهی ،کیفیت و کمیت دادهها به
تناسب جایگاه راوی تغییر میکند .به عالوه
کسانی که در فرآیند جمعآوری اطالعات
موردنیاز برای تدوین تاریخ شفاهی مورد
مصاحبه قرار میگیرند ،نحوه وقوع و نیز
نتایج حاصله از یک حادثه یا واقعه را از
زوایای مختلف بیان میکنند .بدین لحاظ
اسناد در تکمیل دادههای تاریخ شفاهی و
در مراحل مختلف انجام آن ـ چه در مرحله
گردآوری اطالعات شفاهی ،چه به هنگام
شناسایی افراد دخیل در حادثه برای انجام
مصاحبه و یا در مرحله تدوین و نگارش
تاریخ شفاهی ـ از اهمیت بسیاری برخوردار
هستند.
پر واضح است موضوعاتی که تا کنون
جهت طرح به صورت تاریخ شفاهی در نظر
گرفته شدهاند ،به نیم قرن اخیر و به ویژه
به دوران انقالب اسالمی مربوط میشوند؛
زیرا امکان گردآوری خاطرات شفاهی قبل
از این مقطع زمانی ،به دالیل متعدد وجود

ندارد و در مسایل و وقایع ماقبل این مقطع
باید به منابع مکتوب یا اسناد اتکا نمود.
پیروزی انقالب اسالمی در سال
 ،1357ضمن آن که تحولی مهم در عرصه
سیاست جهانی بود ،به لحاظ تاریخنگاری
نیز تاثیرات مهمی در عرصه پژوهش و
تحقیق به بار آورد؛ به گونه ای که می
توان گفت با ورود دو گونه منبع جدید
به عرصه پژوهش( اسناد دولتی نهادهای
سیاسی -امنیتی و خاطرات شفاهی) در
عرصه مطالعات دگرگونی اساسی رخ داده
است .تا پیش از انقالب برخی اسناد که
اغلب متعلق به خاندان های دوره قاجاریه
بودند مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته
اند ،اما حجم انبوه اسناد سازماندهی شده
در مرکزی چون «سازمان اسناد و کتابخانه
ملی» یا مراکز دیگری چون «نهاد ریاست
جمهوری»« ،مرکز اسناد انقالب اسالمی»
و یا «آرشیو وزارت امورخارجه» به هیچ
وجه با پیش از انقالب اسالمی قابل مقایسه
نیست ،ضمن آن که پس از انقالب دستیابی
به اسناد این مراکز به سهولت امکانپذیر
است .دسترسی محققان و پژوهشگران به
حجم انبوهی از اسناد -ضمن آن که زوایای
بسیاری از تاریخ معاصر ایران را روشن
میسازد -گونهای پژوهش را به وجود آورده
است که اتکای اصلی آن بر پایه اسناد است
و میتوان از آن تحت عنوان «پژوهش های
اسنادی» یاد کرد.
توجه به خاطرات شخصیت های دخیل
در حوادث تاریخ ،سابقهای بس کهن در
تاریخ ایران دارد؛ چنان که بسیاری از منابع
مهم مکتوب ما از به کتابت در آمدن دیدهها
و شنیدهها به وجود آمدهاند .درج اخبار
متفاوت به نقل از راویان متعدد در واقعهای
واحد را در منابعی چون تاریخ طبری
میتوان یافت .آنچه این سنت قدیمی
را از تاریخ شفاهی ( ) Oral History
کنونی متمایز میسازد ،استفاده نظاممند
تاریخ شفاهی از خاطرات افراد مختلف در
تشریح و ضبط واقعه یا موضوعی خاص
در مراحل مختلف گردآوری اطالعات (
مصاحبه ،پیادهسازی و تدوین و نگارش)
است .در شیوه سنتی تاریخنگاری ما،
حوادث و وقایعی که از قول شفاهی به
کتابت درآمدهاند ،همگی در واقع صرفا
اقوال موجودی بودهاند که مورخ آنها را ثبت
کرده است؛ زیرا وی در پی آن نبوده است
که شاهدان یک حادثه را بیابد و موضوع
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را از زبان آن ها روایت کند .در حالی که
ضبط صوت یا ابزار ثبت تصویر خاطرات
در قالب نوار کاست یا فیلم ویدیویی ،و نیز
کیفیت و کمیت ضبط این ادوات ،همچنین
قابلیت های آرشیو و نحوه ارجاع به آن ها،
تاریخ شفاهی را از وجوه امتیاز خاصی در
گردآوری اطالعات برخوردار ساخته است.
انقالب اسالمی ،همان گونه که درعرصه
پژوهش های اسناد ،واقعا یک انقالب
به وجود آورد ،در عرصه خاطرهنگاری
و پیدایش یا تکامل و نضجگیری تاریخ
شفاهی در داخل و خارج از ایران نیز نقشی
عمده و اساسی ایفا کرد.
مهم ترین وجه تمایز تاریخ های شفاهی
داخل و خارج از ایران ،به هویت و ماهیت
راویان آن ها برمیگردد؛ به این معنا که
راویان تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد یا
تاریخ شفاهی جنبش چپ ایران ،هریک
به گونهای با انقالب اسالمی موضوع
خصمانه دارند و یا از کسانی هستند که
پیش از انقالب در هیات حاکمه پهلوی
جای داشتهاند و یا افرادی هستند که پس
از استقرار نظام جمهوری اسالمی با آن
مشکل اعتقادی و  ...پیدا کردهاند ،حال آنکه
راویان داخل ایران را مردم انقالبی تشکیل
میدهند.
اولین فعالیت ها در راستای پرداختن
به تاریخ شفاهی پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،در قالب انتشار یادنامههایی حاوی
خاطرات شخصیت های موثر در پیروزی این
واقعه بود که در مناسبت های ویژه انقالب
اسالمی منتشر میشدند .نخستین تالش از
این نوع ،که هم به لحاظ علمی و هم عملی
در عرصه تاریخ شفاهی انقالب اسالمی قابل
توجه است ،در مجله «یاد» ـ از نشریات
بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ـ صورت گرفت.
قدم های بعدی مستحکمتر برداشته شد.
مجموعه «خاطرات  15خرداد» شامل نه
دفتر ،و آثاری چون تاریخ های شفاهی
انقالب اسالمی که در مرکز اسناد انقالب
اسالمی به انجام رسید ،از جمله تالش های
بعدی به شمار میروند که مسیر تکاملی
این فرآینده را شکل دادهاند.
جایگاه اسناد در تاریخ شفاهی
میزان اعتبار و نیز تاثیرگذاری اسناد
تنظیم شده توسط نهادهای مختلف
بسته به نوع نهاد و سازمان تولیدکننده،
نزدیکی یا دوری گزارشکننده به حادثه
یا موضوع مورد مطالعه در تاریخ شفاهی،
تعلقات درونی گزارشگر و میزان اشراف
وی بر موضوع گزارش و نیز سطح آموزش

ماموران مرتبط با مساله ،میتواند متفاوت
باشد .بنابراین الزم است که پژوهشگر تاریخ
اشراف کاملی به اسناد داشته باشد و با تکیه
بر بررسی های الزم ،به خوبی واقف باشد
که کدام یک از اسناد واجد یا فاقد اعتبار
هستند تا بتواند در خصوص استفاده یا
عدم استفاده از آن ها در مراحل مختلف
انجام تاریخ شفاهی تصمیمگیری کند .در
کل موارد کاربرد اسناد حائز اعتبار و قابل
استفاده در روایت تاریخ شفاهی را به شرح
زیر میتوان برشمرد:
-1کاربرد اسناد در تاریخ شفاهی باید
برای تعیین دقیق زمان حادثه و مکان وقوع
آن باشد؛ زیرا در تاریخ شفاهی در اغلب
موارد نمیتوان تاریخ دقیق وقوع را از اقوال
مختلف استخراج نمود بلکه روایات موجود
گاه ضد و نقیض دیده میشوند.
 -2پس از مشخص شدن زمان و مکان
وقوع حادثه ،اسناد مکتوب به شناسایی
منابع شفاهی مورد نیاز کمک شایانی
میکنند ،زیرا براساس اسناد است که
مشخص میشود چه افراد یا گروه هایی
در هنگام حادثه حضور داشتهاند .همچنین
از اسناد مکتوب برای شناسایی افراد انجام
مصاحبه( اعم از شفاهی یا مکتوب) میتوان
بهره برد.
 -3در جریان مصاحبه و طرح سوال
از شاهدان حادثه ،باز هم اسناد جایگاهی
ویژه مییابند؛ زیرا با دادههای حاصله
از خالل این اسناد در خصوص کمیت و
کیفیت واقعه ،محقق میتواند زوایای مبهم
و سوالبرانگیز واقعه را روشن کند.
-4همچنین پس از انجام مصاحبه و
مراحل آمادهسازی خاطرات شفاهی جهت
استفاده و تدوین تاریخ شفاهی ،اسناد برای
سازماندهی فصول و مطالب به یاری محقق
میآیند؛ زیرا براساس خاطرات نمیتوان
ترتیب وقوع حوادث را به دقت مشخص
ساخت و چه بسا این تسلسل به هنگام نقل
روایات پس و پیش شده باشد ،در حالی که
در اسناد ،تاریخ دقیق حادثه در اغلب موارد
یافت میشود و لذا به محقق اجازه میدهد
مطالب و خاطرات شفاهی را به گونهای
زمانمند مرتب کند.
-5مهم ترین کاربرد اسناد ،در مرحله
تدوین تاریخ شفاهی است .بیشک چنانچه
محقق از اسنادی که به صحت آن ها
یقین دارد ،استفاده نکند ،حاصل کار او
در تدوین تاریخ شفاهی تاریخ معاصر و به
ویژه انقالب اسالمی ناقص خواهد بود؛ زیرا
خاطرات شفاهی به دست آمده از راویان
مختلف یک موضوع یا واقعه خاص ،در واقع
با نظر به اسناد دور و نزدیک به حادثه و نیز
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دیگر مسایل مربوط به اسناد ،طبقهبندی
و اعتبارگذاری میشوند .به هر حال اثبات
صحت و سقم دادههای شفاهی از راه های
گوناگونی قابل بررسی است که توجه به
اسناد مکتوب و سنجش اطالعات شفاهی
بر مبنای تطبیق با این منابع ،یکی از این
راه ها است و محقق تاریخ شفاهی ناگزیر از
انجام آن خواهد بود.
در تاریخ شفاهی به حوادث قبل از وقوع
(پشت صحنه حادثه) چگونگی شکلگیری،
زمینهها ،ماهیت موضوع ،عوامل تاثیرگذار
در موضوع ،وقوع حادثه (با تسامح در
زمان ،مکان و تسلسل تاریخی آن) و نیز به
پیامدهای آنی و بلندمدت موضوع پرداخته
میشود .همچنین اسناد در کنار این مسایل،
لحظه وقوع حادثه ،کمیت و کیفیت حادثه،
افراد حاضر در صحنه ،پیگیری های صورت
گرفته ،اقدامات انجام شده و عکسالعمل
نهادهای ذیربط را با ترتیب تاریخی روشن
میکنند .عالوه براین ،چنانچه در برخی
موارد حوادث خاصی از یاد شاهدان رفته و
یا کمرنگ شده باشد ،اسناد به تکمیل این
«از یاد رفتهها» میپردازند.
نتیجه
پیروزی انقالب اسالمی تاثیر شگرفی در
شیوههای تاریخ شفاهی ـ چه در داخل و
چه در خارج از کشورـ برجای گذاشت در
داخل ،بازشدن آرشیوهای نهادهایی چون
سازمان اطالعات و امنیت کشور ،شهربانی
کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح
بر روی محققان ،فعالیت چشمگیر مراکزی
چون مراکز اسناد انقالب اسالمی ،سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی
ایران ،مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری
و  ...پژوهش های سندمحور را در وسعتی
غیرقابل قیاس با گذشته رایج گردانید .از
سوی دیگر ماهیت انقالب و نیز مردمی و
معاصر بودن آن ،و همچنین حضور زنده
اغلب عناصر اصلی این حرکت اصیل
اسالمی ،امکان داد خاطرات شفاهی به
شکل بیسابقهای مورد توجه قرار گیرد.
همزمان ،ضرورت تدوین مجموعه هایی
تاریخی براساس خاطرات شفاهی احساس
گردید ،که حاصل آن در سال های اخیر
نزدیکی هرچه بیشتر میان اسناد و تاریخ
شفاهی و ظهور گونه تکاملیافتهتری از
پژوهش های تاریخی است.

منبع:
نیکبخت ،رحیم ،ماهنامه زمانه34 ،
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نگاهی کوتاه بر مفهوم و کاربرد گرافیک کامپیوتری

گرافیک کامپیوتری:
در شماره های گذشته به تعریف
کامل و جامعی از گرافیک و این شاخه
از هنرهای تجسمی به طور کامل
پرداخته شد .در این شماره قصد داریم
تا به تعریف و کاربرد گرافیک کامپیوتری
بپردازیم.
گرافیک کامپیوتری :ایجاد ،ویرایش و
ذخیره سازی اشیای هندسی و چیدمان
آن ها با روش های واقعی سازی صحنه.
به بیان ساده تر ،گرافیک کامپیوتری
تصاویر و فیلم هایی را شامل می شود که
توسط کامپیوتر و به کمک سخت افزار و
نرم افزارهای گرافیکی ایجاد شده است.
گرافیک کامپیوتر حوزه ای گسترده
و جدید در علوم کامپیوتر است و در
سال  1960توسط محققین این رشته به
نام های  Verne Hudsonو William
 Fetterاز شرکت بوئینگ تعریف شد.
به طور کلی گرافیک کامپیوتری
وظیفه نمایش طرح و تصویر به طور
موثر و قابل فهم برای کاربر را بر عهده
دارد و ابداع آن تاثیر بسیاری بر رسانه
های مختلف داشته و باعث تحول در
انیمنیش ،فیلم ،تبلیغات ،بازی ها و
طراحی های گرافیکی شده است.
این رشته به عنوان شاخه ای از علم
کامپیوتر ظهور کرده و به بررسی روش
های تولید دیجیتالی ،دستکاری محتوای
بصری و تولید تصویرسازی در زمینه
علوم تخصصی و متفاوت پرداخته است.
امروزه در بخش های مختلف صنعت،
پزشکی ،هنر ،هوافضا ،فیلم و سینما،
بازی های رایانه ای و  ...از گرافیک
کامپیوتری استفاده می شود.
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گرافیک کامپیوتری:
گرافیک رایانه ای یا گرافیک کامپیوتری
را از قدیمی ترین شاخه های علوم
کامپیوتری می شناسند که به ترسیم ،تغییر
و کار با تصاویر به شیوه های محاسباتی و
کامپیوتری می پردازد و یکی از جذاب ترین
و وسیع ترین کاربردهای کامپیوترها در
بخش گرافیک است و اهمیت آن در تولید
سریع و اقتصادی تصاویر توسط کامپیوترها
است.
نرم افزارهای گرافیکی:
این نرم افزارها شامل دو دسته اصلی
هستند:
 .1نرم افزارهای  Rasterیا نقشه بیتی
که بر اساس پلت های رنگ  Pixelو نقاط
کار می کنندPhotoshop :
 .2نرم افزارهای  Vectorیا برداری که
از فرمول های ریاضی و معادالت دیفرانسیل
برای ایجاد تصاویر گرافیکی بهره می برند.
ساختار کلی این دو دسته از نرم
افزارها کامال متفاوت از هم بوده و گرافیک
 Rasterیا  Bitmapماهیت ویرایش
دارند و نقطه قوت آن ها در ویرایش و
فیلترگذاری بر روی تصاویر و نرم افزارهای
 Vectorماهیت تولیدی و خلق موضوعات
گرافیکی است.
گرافیک دو بعدی:
اشکال و اشیاء بر روی یک صفحه
ترسیم شده و به دلیل پردازش سبک به
قدرت کارت گرافیک نیازی ندارند.
نرم افزارها :فتوشاپ ،فتو ایمپکت ،کورل
دراو ،کورل پینت ...
گرافیک سه بعدی:
از اطالعات سه بعدی داده هندسی به
منظور انجام محاسبات و پرداخت کردن
تصاویر دو بعدی استفاده می کند.
در نرم افزارهای گرافیک کامپیوتری
تفاوت بین  2بعدی و  3بعدی بسیار
کمرنگ شده و هر دو برای تکمیل کردن
و یا نمایش بخشی از خواسته طراح در کنار
یکدیگر به کار گرفته می شوند.
عملیات تولید گرافیک های 3بعدی
کامپیوتری:
مدل سازی /فرآیند تشکیل یک جسم
توسط مهندس یا هنرمند
چیدمان و حرکت /رابطه فضایی بین
اجسام را در یک صحنه (مکان و اندازه)
تعیین می کند.
پرداخت کردن /تبدیل یک مدل به یک

تصویر که با شبیه سازی حرکت نور برای
به دست آوردن تصاویر واقع نما انجام می
شود.
کاربردهای گرافیک کامپیوتری:
مهندسی ،پزشکی ،کسب و کار،
صنعت ،هنر ،تفریحات ،تبلیغات ،آموزش و
طراحی سیستم های مهندسی و معماری،
انیمیشن ،گرافیک نمایشی ،بازی های
کامپیوتری ،مدل سازی های پیچیده گیتی
در علوم فضانوردی ،ایجاد واقعیت مجازی
(شبیه سازی) ،شبیه سازی سبک و روش
انسان ها در کلیه علوم و ...
کاربرد گرافیک کامپیوتری در علم
پزشکی:
همانطور که پیش تر مطرح شد گرافیک
کامپیوتری امروزه در کلیه علوم و صنایع
کاربرد دارد .از آنجا که کامپیوتر بخش
جدایی ناپذیر صنعت به حساب می آید و
در هر گوشه از صنعت و تکنولوژی حرف
اول را می زند ،علم پزشکی نیز از این قاعده
کلی مستثنی نیست و گرافیک کامپیوتری
در خلق تصاویر پزشکی و تصویرسازی های
علمی در این زمینه بسیار مثمرثمر بوده
است.
به عنوان مثال استفاده از کامپیوتری با
پردازنده های گرافیکی می تواند به مطالعه
دینامیک مایعات جاری در رگ ها (مانند
جریان خون در عروق کرونر) بپردازد و
مشکالت احتمالی و حمالت قلبی در
بیماران را پیش بینی کرده و با مدل سازی
های پیشرفته پزشکان را از چگونگی رخ
دادن حمله قلبی و یا بروز لخته (پالکی)
در سطح عروق آگاه کند و جان بیماران را
نجات دهد.

منابع:
 .1محی الدین ،علی( )1396گرافیک کامپیوتری
چیست و چه مفاهیمی را در بر می گیرد؟
mediasoft.ir
 .2محمدی ،مریم( )1396کاربرد گرافیک
کامپیوتری در علم پزشکی ،کتابخانه تحقیق.
http://researchlib.ir
 .3مجیدی ،علیرضا ( )1390چگونه مدل سازی
کامپیوتری به پزشکان امکان پیش بینی حمالت
قلبی را قبل از وقوع آن ها خواهد داد؟
www.1pezeshk.com
 .4گرافیک کامپیوتری چیست؟
?What Is Computer Graphics

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال چهارم  /شماره  / 24مرداد ماه 1397

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . .استاد هوشنگ کاظمی « موسس دانشگاه هنر و پدر گرافیک ایران »
طراحان پیشرو گرافیک ایران بود و برای نخستین
بار رشته گرافیک را به صورت علمی در دانشکده
هنرهای تزئینی ایجاد کرد( ».همان)
طبق گفته های استاد شیوا« :کاظمی با وجود
آنکه در خارج از ایران تحصیل کرده بود آثارش
کامال ایرانی و به روز است .در حالی که  60سال
پیش طراحی شده و او یک ایرانی واقعی بوده و به
فرهنگ کشورش می اندیشید».

هوشنگ کاظمی ()1302-1394

استاد هوشنگ کاظمی سال  1302در تهران
چشم به جهان گشودند .دوران متوسطه را در کالج
آمریکایی در سال  1320رشته ادبی و ریاضی به
پایان رساندند.
استاد لیسانس خود را در رشته ادبیات خارجی
از دانشسرای تهران در سال  1323دریافت کرده و
تحصیالت دانشگاهی خود را در بوزار پاریس آغاز و
سال  1335مدرک فوق لیسانس را در رشته خط و
گرافیک دریافت نمودند.
ایشان در سال  1337به ایران بازگشته،
مسئولیت طراحی و تنظیم اساسنامه دانشگاه هنر
را بر عهده گرفتند و در مهرماه  1339دانشگاه
هنرهای تزیینی (دانشگاه هنر کنونی) را راه اندازی
کردند و به عنوان اولین مدیر آن فعالیت خود را آغاز
و تا سال  1342عهده دار آن بودند .برای نخستین
بار گرافیک توسط استاد کاظمی در دانشگاه هنر
تدریس شد.
از استاد هوشنگ کاظمی به عنوان موسس
1
دانشگاه هنر تهران و به گفته محمدرضا اصالنی
«پدر گرافیک ایران و آورنده گرافیک علمی به
ایران» یاد می شود .اصالنی تأکید داشت که:
«در واقع با احترام به دوستی دیرینه ام با زنده یاد
ممیز که جایش را هنوز خالی می دانم ،مهندس
کاظمی را می توانم پدر گرافیک ایران بنامم.
کارهای گرافیک کاظمی بسیار گم مانده بود اما او
تنها کارهای گرافیکی نکرد بلکه اندیشه گرافیک
را در ایران ساماندهی کرد( ».مراسم بزرگداشت نخستین
دانشآموخته گرافیک ایران)1394 ،

کاظمی در سال  1339آتلیه ای به نام «کارگاه
هنرهای تزئینی» را تاسیس و بخش گرافیک
سازمان سیاحان را راه اندازی کرد.
به گفته قباد شیوا « :هوشنگ کاظمی به عنوان
نخستین ایرانی دانش آموخته رشته گرافیک در
فرانسه بود و قوانین نو را به ایران آورد .کاظمی از
 .1مستندساز ،سخنرانی در مراسم نکوداشت
هوشنگ کاظمی

برخی از آثار برجسته استاد کاظمی

مهم ترین فعالیت های استاد هوشنگ
کاظمی:
 .1استخدام در بخش تبلیغات شرکت
هواپیمایی سلطنتی هلند ۱۳۳۵
 .2برگزاری نمایشگاه دوساالنه تهران در کاخ
گلستان ۱۳۳۸
 .3تأسیس دانشکده هنرهای تزیینی تهران
۱۳۳۹
 .4گرافیک محیطی هتل برکه تهران 1338
 .4مدیر دانشکده هنرهای تزیینی دانشگاه
تهران تا ۱۳۴۲
 .5کارشناس هنری سازمان جلب سیاحان
۱۳۴۲–۴۹
 .6سرپرست گروه گرافیک دانشکده هنرهای
تزیینی و تدریس در دورههای فوقلیسانس
۱۳۴۹–۵۴
 .7تأسیس آتلیه و دفتر کار با نام کارگاه
هنرهای تزیینی در میدان کاخ تهران ۱۳۳۹–۵۴
 .8طراح صحنه گروه نمایشی علی نصیریان در
جشنوارههای بینالمللی ۱۳۳۸–۴۲
 .9طراح تزئینات داخلی سد سفیدرود ۱۳۴۰
 .10برپایی نمایشگاههای متعدد برای جلب
توریسم ۱۳۴۲–۴۹
 .11طراحی نشان جشن هنر شیراز ۱۳۴۷
 .12طراح هنری در کنفرانس های بین المللی
1344-46
ایشان همچنین جوایز بین المللی بسیاری را در
زمینه تبلیغات جهانگردی دریافت کرده و چندین
نمایشگاه از آثارش در کشورهای مختلف برپاشده
است که از جمله آن ها می توان به نمایشگاه
«دو رود ،دو فرهنگ» در گالری شهر «وودریخم»
هلند که جلوه هایی از فرهنگ ،طبیعت ،معماری و
آینده از خوشنویسی و نقاشی را به نمایش گذارده
بود ،اشاره کرد.
ایشان در سال  1359به هلند مهاجرت کرده و
سال  1367به استرالیا رفتند.
استاد هوشنگ کاظمی در روز  4مهر 1394
چشم از جهان بستند.
منابع:
 .1مشاهیر ،هوشنگ کاظمی www.Rasekhoon.net
 .2نمایشگاه هوشنگ کاظمی در هلند برپا شد ،کد خبر 41259
www.honaronline.ir
 .3درگذشت هوشنگ کاظمی از پیشکسوتان گرافیک ایران،
www.Roozrang.com
 .4حامدی خواه ،فاطمه ( )1394خبرگزاری مهر ،هوشنگ کاظمی
پدر گرافیک ایران و ممیز پدر تصویرسازی شرقی است ،کد خبر
www.mehrnews.com ،2962321
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با مراجعه به سایت سازمان سنجش ،بدون کنکور از  22مرداد الی  4شهریور برای تحصیل در مقاطع کاردانی و
کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران در راستای رسالت خود که همانا حرکت در جهت
آگاه سازی اقشار مختلف مردم ،توجه به نیاز مخاطبان آموزش عالی مهارتی ،تربیت تکنسین و کارشناسان
زبده فرهنگی ،بر اساس اصل  44قانون اساسی ،از سال  1381تأسیس شده است.
بیش از  31عنوان کتاب را بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی
کاربردی کشور با تألیف مدرسان مرکز به چاپ رسانده است و تاکنون  4برنامه درسی در مقطع کارشناسی
ناپیوسته را تدوین و در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به تصویب رسانده و در مراکز
آموزشی کشور در حال اجرا می باشد.
این مرکز ماهنامه نگاه نو دانش را از بهمن ماه  1392زیر نظر واحد فرهنگی و دانشجویی و با همکاری
انجمن های علمی دانشجویی ،مدیران گروه ها ،اساتید و دانشجویان منتشر می کند .همچنین انتشار
فصلنامه تخصصی علمی ،پژوهشی و ترویجی کارآفرینی فرهنگی با محوریت تجاری سازی تولیدات
فرهنگی و هنری را با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
دست اقدام دارد.

کاردانی :روابط عمومی  /امور فرهنگی  /گرافیک  /عکاسی  /کتابداری و اطالع رسانی /
مترجمی زبان انگلیسی (آثار مکتوب و متون رسمی)

کارشناسی :عکاسی (تبلیغاتی)  /مدیریت تبلیغات تجاری  /تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری  /مدیریت
امور فرهنگی (برنامه ریزی فرهنگی)  /روابط عمومی (رفتاراجتماعی و افکارسنجی)  /مدیریت اسناد و مدارک
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عالم خلسه در تقابل اثر هنرمند و ناخودآگاه
( بخش اول)

چکیده:
نگاه منحصر به فرد و خاص و خالق
است که رشد جامعه و پیشرفت فرهنگ
و ساخته شدن آنرا ایجاد می کند .این
امر ،مسأله اصلی محققان و متخصصان
مربوطه بوده است
اگر باور داشته باشیم هنر آن چیزی
است که تاکنون «خوانده» »،شنیده» و
«دیده» نشده باشد پس بررسی وجوه
اشتراک این آفرینش است که بسیار
مهم است و آن شرایط رسیدن به این
عالم است.
دور شدن انسان معاصر از عالم
ناخودآگاه ،رویا و خیال است که در عالم
خلسه آن را مبهم و دور از آن واقعیتی
که خود ساخته است می داند؛ لذا هنر و
خالقیت بجا مانده در تاریخ مصور نسل
ها هویتی را پدید آورده است که بسیار
مهم ،عمیق و سازنده است .لیکن زبان
رمزگشایی آثار در هاله ابهام باقی است
و این جاودانگی و جدایی از عنصر زمان
و مکان که هم در کهن الگوها و هم در
هنرهای معاصر ،مشترک دیده می شود،
در تحقیقات پژوهشگران و متخصصان
بطور قطعی و روشن قرار نگرفته است.
دستاوردها و جستجوی جنون آمیز
هنرمندان معاصر فضا و دنیای ناشناخته
ای با توصل به ریشه های کهن آشکار
کرده است که اشتراکاتی را میان آن ها و
هنر نیاکان نشان می دهد.
بزرگ ترین و باارزش ترین دستاورد
هنرمندان به معنای واقعی کلمه که به
جرأت می توان آنان را «پیامبران عالم
ناب ذهن» خواند ،سلوک و عرفان می
باشد که در اینجا نوع درست زیستن
است که با خلوص و شعور واالیی همراه
می باشد که ساده بدست نیامده است و
به راحتی آشکار نمی شود« .خلسه» در
عالم ماده همچنان ما را به معنای واالی
سرشت انسانیت نزدیک می کند هر چند
چه بسا ممکن است بر خالف تصور حتی
دور کند.
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مقدمه
جادو ،بازیِ سحرآمیز نه تنها کهن
الگوها در تاریخ بوده است بلکه در جوامع
مدرن معاصر مورد توجه قشری از مردم می
باشد.
این مرموز بودن و خطر جادو یک
روی سکه است آن سوی آن بسیار مفید
و سازنده است آنچنان که ناخودآگاه نیز
چنین است.
تحقیقات جامع و فراوانی در این زمینه
وجود دارد که در مکتب «کارل گوستاو
یونگ» روانشناس سوییسی()۱۸۷۱-۱۹۶۱
و بسیاری از متخصصان و پیروان او مطرح
بوده است این تحقیقات و در مهم ترین
اثر یونگ (انسان و سمبول هایش) حوزه
ناخودآگاه و تداعی رویا مطرح شده و شکل
تکامل یافته آن ،خالقیت هنری است .هنر
در ابتدا نه برای تفنن و دکوراسیون بلکه
یک ضرورت بوده که جریان زنده ماندن
را میسر می کرده است .انسان ابتدایی با
جادوی طبیعت و همسو شدن با آن تمثیلی
از نیازش را به روی دیواره غار منعکس می
کرده است.
همانگونه که در کتاب انسان و سمبول
هایش ،یونگ از خطرناک بودن رویه دیگر
ناخودآگاه می گوید و در تحقیقات کهن
الگوها بدان اشاره می کند» دو جنبه و رویه
می تواند به شخصیت تحولی جانبخش
و خالق بدهد یا موجب تحجر و مرگ
جسمانی شود ( ».یونگ ،1380 ،ص)۳۳۴
اهمیت ناخودآگاه و بازی سحرآمیز و
جادو در هنر معاصر هم چه در متون ادبی
از جمله ادبیات آمریکای التین از جمله
«مارکز در رمان صد سال تنهایی» و چه
در هنرهای تجسمی نمود و رویکرد دوباره
انسان معاصر به جادو را نشان می دهد.
جورجو دکریکو نقاش ایتالیایی (-۱۹۷۸
 )۱۸۸۸در مقاله هنر ماوراالطبیعی (پاریس
 )۱۹۱۳می نویسد :هنر هر چند دو وجه
دارد :وجه رایج که تقریبا همیشه آن را می
بینیم و مردم عادی می بینند و وجه شبح
گونه و ماوراالطبیعی که تنها افراد نادری در
لحظات نابی از بصیرت و در «خلسه ای»
معنوی و ماورالطبیعی می توانند ببینند.
اما فرانتس مارک ( )۱۸۸۰-۱۹۱۶که در

سال  ۱۹۱۱به اتفاق کاندینسکی و پل کلی
در مونیخ گروه سوارکاران آبی را شکل می
دهند در بیانیه خود در سال  1912نظر
متفاوتی را ارایه می کند« :بگذارید عالم
هستی خود سخن بگوید» آیا برای هنرمند
تصوری اسرار آمیزتراز این وجود دارد که
چگونگی طببعت را از دریچه چشم یک
حیوان دریابد؟ اینکه اسب دنیا را چطور می
بیند یا عقاب یا گوزن ماده یا سگ؟ آیا می
توانید معنایی ،چه منطقی و یا حتی هنری
برای این امر بیاید که ما بیاییم و یک گوزن
ماده را مطابق با نگاه پرسپکتیوی خود
نقاشی کنیم یا به شکلی کوبیستی  ...و در
قسمتی دیگر از این مقاله بدین گونه اضافه
می کند :من می توانم تصویری بکشم :یک
گوزن نر پیزانلو چنین چیزی کشیده است.
اما به هر حال می توانم در تمنای کشیدن
تصویری دیگرگونه باشم :گوزن نری که
احساس می کند» واقعا چه هوش فوق
العاده و سرشاری طلب می کند ،مصری
ها این کار را کرده اند» (مارک)79:1380،
البته تنها مصری ها نبوده اند ،انسان
های اولیه در ابتدای تاریخ بر روی دیواره
غارها نشان دادند برای رسیدن به آن
تصاویر راهی بجز نزدیک شدن به نگاه و
روحیه حیوانات نداشتند ،از دریچه یک
حیوان و طبیعت به خواسته خود که زنده
ماندن بود به نوعی از آن با احترام اجازه
می گرفتند ،نگاه پیش شرط یک حیوان
آن را منعکس کرده اند .آن ها راهی یافتند
که خود طبیعت و حیوانات به آنها آموخته
است و برای رسیدن به آن از وجود خود
به ناچار خارج می شدند تا بتوانند به آن
منطقه اسرارآمیز نزدیک شوند و آن حالت
«خلسه» بود .اما در زندگی معاصر و امروزه
چرا باید این موضوع دارای اهمیت و ویژگی
خاصی باشد؟
همانگونه که در تحقیقات بسیار مهم
روانشناسان مدرن در رویکرد ناخودآگاه
صورت پذیرفته است  -که چون صرفا
در این بخش مقصود نگارنده پرداختن
صرف به مطالعات روانشناسی نیست به
آن نمی پردازیم -و چه بسا این تحقیقات
متخصصان حوزه ناخودآگاه بسیار نمودار
تجسمی قویی در هنرهای معاصر گذاشته
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است.
« آنیه ال یافه» از پیروان یونگ در
بخشی از کتاب انسان و سمبول هایش به
اهمیت این حوزه پرداخته است او شباهت
هنر کهن در آثار هنرمندان معاصر از جمله
مارسل دوشان ،پیکاسو و پل کلی ،رصد
و تحلیل کرده است .هربرت رید منتقد
بزرگ انگلیسی پیرامون سخنرانی پل کلی
(درباره هنر مدرن) آورده است :هنرمند
باید به چشمه های نیروبخش زندگی رخنه
کند  -به نیروگاهی که زمان و مکان را
می گرداند -تنها در آن مرحله است که
نیرو و آزادی الزم برای آفرینندگی را به
دست خواهد آورد ... ،او در قسمتی دیگر
به توصیف آثار کلی اشاره می کند :مغز او
انباشته از اندیشه های ماوراالطبیعه بود.
وقتی پرتوهای نورانی که در ذهن
هنرمند به صورت آنی و اتفاقی در یک
لحظه ناب و ارزشمند آشکار می شود و
روی سطح سفید کاغذ یا بوم ویا در وسعت
یک شئ حجمی به حالتی هماهنگ همراه
خطوط  ،فرم و رنگ شکل می پذیرد؛ یعنی
یک رویداد بسیار مهم رخ داده است .وقتی
رویایی در جهان درون پدیدار می شود:
رویایی در طول آرام زمان در لحظه خلق
اثر هنری ،هنرمند گویی در خواب عمیق
و تعلیق ناخودآگاه ،گوهری ناب و ارزشمند
یافته است مهم یافتن است حتی بدون
ادراکات منطقی و استداللی آن و می توان
گفت در این زمان است که مهارت و زیبایی
شنایی (استتیک) در لفاف خاص صداقت
هنرمند جان می گیرد و جاودانه می شود.
«عشق» جاودانگی و فهم و ادراک آنچه
خلق شده را با نجابت و سکوت ذهن برای
ما روشن خواهد کرد.
عشق زمینه گویش رهایی در غبار ولی
تنفس در آگاهی است؛ هدف روشن و نابی
که اثر هنرمند در آمیزش منطقه تاریک
ناخود آگاه با منطقه خودآگاه رشد یافته و
تکامل به آفرینش می رسد .عشق همانند
باد ما را با خود خواهد برد .گاهی در
سکوت و گوش سپردن به موسیقی
طبیعت و گاهی در عمق درد یا فریاد
سکوتی را شنیدن .این چنین است که
معانی هنر معاصر در شکل و فرمی خاص ما
را مجذوب خود می کند و این یک ضرورت
اجتماعی است ،جامعه در ابهام معنای هنر
معاصر میدان بی انتهای ذهن و لزوم رهایی
در فکر ،خیال و رویا را فرا می گیرد .بدعت
در هنر مهارت استادکار نمی طلبد لیکن
شجاعت ،عشق و تفکر رهایی بخش و
خیال را در ضرورت میدان» ذهن» جستجو
می کند .آثار تجریدی و برآمده از منطقه

ناخودآگاه عمیقأ با خیال و اعتماد به آن
میسر است ولی موتور رهایی و حرکت و
رشد آن «عشق» است .پابلو پیکاسو معتقد
است بیشتر اوقات که مشغول آفرینش اثر
جدید روی بوم سفید است آن را همچون
شب ،تاریک و سیاه می بیند؛ لیکن با
صبری امیدوار چراغی می یابد که راه را
بر او روشن و پیدا می کند و آن «عشق»
است.
شهود هنرمند و دریافت پوشیده در راز
و ابهام شکل و خیال منحصر به فرد اثر
هنری  ،جان و زندگی خارج از میدان عقل
و استدالل است ،اما با فرایند فردیت و لعاب
انبار ذهنی و تجربیات شاعر تصاویر در پس
پرده حضور فیزیکی ،پیدا و آشکار می شود
و تعابیر فردی هنرمند به تعابیر متفاوتی
تبدیل می گردد  .اسرار و شگفتی ژرف در
اعداد ،سکوت ها در موسیقی و فضای خالی
در آثار تجسمی وجود دارد که می تواند
چالشی برای ذهن جستجوگر و رها از تقید
استداللی آن وجودی کامال مستقل بیابد و
تداعی گر و رمزآمیز باشد.
در عرفان و هنر شرق برای این موارد
مثال های فراوانی وجود دارد که در هنر
های معاصر تاثیر بی اندازه مهمی داشته
اند .به طور مثال فرم دایره از بی انتهایی
زمان سخن می گوید و همچنان در سیالیت
خود جاری و زنده است ،این بار جادویی
عناصر مجرد در هنرهای تجریدی،همانند
موسیقی در ذهن تزریق شده و مسیر پر
از معانی را روشن می کند .لذا این کنش،
دریافتی تأثیر گذار (اکسپرسیو) دارد .در
دایره المعارف های تجسمی دو دنیای کامأل
متفاوت و کالن «ذهن» و «عینیت» بیشتر
خودنمایی می کند ،اولی حتی در دوران
ماقبل تاریخ نیز تجسم بخش اوراق و اسناد
مصور تاریخ بشریت بوده است لیکن معانی
جامع تر و عمیق تری در آینده می یابد،
انسان ما قبل تاریخ سعی می کند خود را
با تالش و مراقبه به روح متصل کند و خلق
اثری که مبهوت در آفرینش آن است( ،آثار
دیواره غارها در دوران هزاره های قبل) به
هیچ وجه لحظه خودآگاهانه ای را در زمان
اجرا نشان نمی دهد « ،خلسه» را راهی
برای مدد گرفتن از نیروی عمیق ارواح
نگهبان و نیاکان و رهایی و امنیت از ارواح
خبیث می دانستند و تولید آثار نقاشی
تولید تداوم زندگی و لذا پنهان نگاه داشتن
اسرار آن بود .و اما دومی با تجسم عینیت
بنظر می رسد خیال مادی تری می یابد .در
واقعیت پردازی (رئالیسم) بزرگ ،هنرمند
شور و حرارت و عشق به جریان زندگی و
خیال و تجسم آنرا با زیبایی تکامل یافته تر
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و آرمانی دوران کالسیک همانند نقاشانی
چون جوتو ،لئوناردو داوینچی و رافائل
به تماشا نمی گذارد چرا که معتقد است
استناد و وفاداری به عین واقعیت اجتماعی
و شور توجه داشتن به آن باید به دور از
ابراز هر گونه احساسی باشد ،اجبار این
مهم حتی نشان دادن چهره را مردود می
دانست ،تابلو «سنگ شکن ها» اثر گوستاو
کوربه» نمونه بارز این مدعاست.
در نگارگری ایرانی استدالل و تناسبات
بصری نشان از کنارگیری از تخیل نیست
بلکه از ضروریات استحکام خیال هنرمند
است ،فضای خالی حضور انرژی بخش و
تخیل برانگیزی برای مخاطب و تداعی
وسعت فضا در برابر ذهن است و در عرفان
شرق اهمیت ویژه ای دارد و این ویژگی
خاصی است در هنر نقاشی مدرن که
هنرمندان زیادی از قرن نوزدهم آنرا یافته
اند و وسعت سطح یا خالء (القاء فضا) را
درآثار خود جای داده اند .بیان غیر توصیفی
عناصر مجرد تجسمی (نقطه،خط ،سطح،
حجم ،نور و تاریکی ،رنگ و )...ذهن و فضای
فکری مخاطب را به چالش می کشاند و
همچون قطعات پازل در خیال مخاطب ،او
را با خود به کنه درون به پرواز و اکتشاف
می کشاند ،وسعت و فضای خالی ذهن را به
«خلوت» دعوت می کند تا در آن جایگاه
به «جلوت» خیال ورود پیدا کند.
ادامه دارد . . .
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فناوری و فرهنگ ( قسمت پنجم )

اصطالح شناسی؛ تجدد و تجدد
گرایی

اگر چه امروزه تفکر تجدد (مدرنیته) و
تمدن متجدد با بحران هایی جدی مواجه
است و به عقیده برخی ،دوران جدیدی با
نام پست مدرن (پساتجدد) در حال شکل
گیری است؛ اما بنا به دالیلی ،شناخت و
راهیابی به این تفکر هم چنان بر ضرورت
خود باقی و پا برجاست که از جمله این
دالیل می توان به شناخت اندیشه پست
مدرنیسم و دوره پست مدرن که به شدت،
منوط و مشروط به فهم و شناسایی اندیشه
مدرنیسم (تجدد گرایی) است اشاره کرد
 .چرا که در واقع پست مدرنیسم و پست
مدرن چیزی جز نقد و چالش با مدرن و
مدرنیسم نیست.
بنابراین اگر بپذیریم که دوران تجدد
در غرب به طور کامل رو به سپری
شدن است (که این فرض ،خود مخالفان
زیادی دارد) اما از آن جا که بسیاری از
کشورهای غیر غربی ،در بدایت راه مدرن
سازی ،رشد و توسعه هستند و حتی گاه
در نزد بسیاری از این جوامع دستاوردها و
مؤلفه های جهان متجدد و حتی آداب و
1
رسوم آن جزو آرمان ها ،آرزوها و انگاره
ها محسوب می شود؛ اما ،باز هم شناخت
دقیق و ژرف کاوی تجدد و تجددگرایی و
عناصر آن و جدا کردن سره و ناسره آن
کامال ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

 .1در زبان عامیانه به معنی طرح  ،نقشه  ،عقیده  ،بینش و
مانند آنها است.
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مفهوم تجدد (مدرنیته)
اصطالح مدرن ( )modernرا با مفاهیمی
چون جدید ،نو و امروزی می توان معادل
دانست .واژه مدرنیته ( )modernityرا
نیز معموال با مفهوم تجدد و واژه مدرنیسم
( )modernismرا با تجدد گرایی و نو
گرایی برابر می دانند .با وجود این که این دو
مفهوم گاه هنگام کاربرد به جای هم به کار می
روند ،اما واقعا دو مدلول متفاوت  -و در عین
حال مرتبط با هم  -دارند .در تعریف اصطالح
مدرنیته یا (تجدد) ،اختالف نظرهای فراوانی
وجود دارد .از این رو اکثر تعاریف ،مدرنیته را
یک «دوره تاریخی» و در نتیجه یک پدیده
زمان مند و مکان مند می دانند.
«آنتونی گیدنز»  -جامعه شناس مشهور و
معاصر  -در یک تعریف مقدماتی و ابتدایی،
مدرنیته را این گونه معرفی می کند« :مدرنیته
به شیوه زندگی اجتماعی ،تشکیالت و سازمان
های اجتماعی اشاره دارد که از قرن هفدهم
به این طرف در اروپا ظاهر شد و دامنه تاثیر
و نفوذ آن نیز کم و بیش در سایر نقاط جهان
بسط یافت ».بنابراین به طور خالصه می توان
گفت که مدرنیته ،یا تجدد ،یعنی «شیوه
زندگی جدید و امروزی» و به عبارتی مشخص
تر می توان گفت :مدرنیته ،یا تجدد عبارت
است از «مجموعه اوصاف و ویژگی های تمدن
جدید که در طی چند قرن اخیر در اروپا و
امریکای شمالی ظهور کرده است» .پس باید
توجه کرد که مفاهیمی از قبیل جهان جدید،
تمدن جدید ،تمدن مدرن یا انسانی مدرن و ...
همگی با مفهوم مدرنیته در ارتباط تام هستند.
شناخت مدرنیته ،عناصر و مؤلفه های
آن در واقع مساوی است با شناخت تحوالت
و چرخش های فکری ،اجتماعی ،فرهنگی
 ،سیاسی و  ...که در قرون اخیر اتفاق افتاده
است« .گئورگ زیمل » فیلسوف و جامعه
شناس آلمانی نیز در یک تعریف ،مدرنیته را
«شکل عینیت یافته و مجسم شده فرهنگ
مدرن» می داند .به عقیده وی اوج عینیت و
تجسم فرهنگ مدرن در پول و با پول است.
مدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش
با کهنگی ،کهنه پرستی ،رکود ،عقب افتادگی،
توسعه نیافتگی و نیز در ستیز با هر گونه
قدمت و سنت قرار می دهد و در واقع کشش و
تمایل آن به سوی آینده است .به همین خاطر،
تمدن جدید  -علی رغم بسیاری از جزمیت
ها و مطلق اندیشی هایش  -مدعی است که
دستاوردهای خود را نیز به عنوان جریان هایی
سیال و غیر قطعی تلقی می کند و آنها را فقط
تا اطالع ثانوی معتبر می شمارد.
قلمرو زمانی و مکانی
اگر تجدد ،یا مدرنیته را عبارت از یک دوره

تاریخی بدانیم  ،مسلما آغاز و تولد ،قلمرو
و محدوده و چه بسا مرگ و پایانی خواهد
داشت .در مورد آغاز این دوره نیز آرای ناهمگرا
و ناهمگونی وجود دارد  .گیدنز  -هم چنان
که گذشت  -تولد و شروع آن را از قرن 17
می داند ،اما بیشتر محققان شروع رسمی آن
را از قرن  - 18هم زمان با دوره روشنگری -
به حساب می آورند  .عده ای دیگر نیز آغاز
تدریجی این دوره و این شیوه از زندگی را
از اواخر قرن  - 15مقارن با دوره رنسانس -
دانسته اند.
در مورد مکان این پدیده ،یا فرآیند
تاریخی آن نیز جوامع غربی (اروپا و امریکای
شمالی) در واقع موطن و مولد تجدد بوده اند
و به صورت نشانه و مظهر مدرنیته درآمده اند.
بنابراین تعابیری ،چون جهان جدید ،فرهنگ و
تمدن مدرن می تواند نام دیگری برای تمدن
کنونی غرب باشد .اما در عین حال باید توجه
داشت که این سخن به معنای محدود کردن
جغرافیای تجدد نیست.
در مورد پایان و زوال عمر مدرنیته و
تمدن مدرن نیز آرا مختلف و متفاوتی ارایه
شده است .برخی از محققان غربی ،بحران های
جدی و نابسامانی هایی را که امروزه ،روند
تجدد  -عملی و نظری  -با آن ها مواجه شده
است ،نشانه های کهولت و بلکه احتضار و رو
به زوال رفتن آن تلقی کرده از به وجود آمدن
دوران جدیدی به نام پسامدرن ،یا پست مدرن
( )postmodernخبر می دهند .کسانی نیز
با پذیرفتن بسیاری از بحران ها و چالش ها
معتقدند :تمدن مدرن قادر است با بازنگری و
بازسازی مؤلفه های فکری و تمدنی اش ،خود
را از ورطه بحران و هالک برهاند« .هابرماس»
یکی از اندیشمندان مشهور معاصر ،طرفدار
جدی این تفکر بوده و برای نجات ایده و
فرهنگ مدرن تامالت فراوانی دارد .کسانی
نیز اساسا دوره پست مدرن و اندیشه پست
مدرنیسم را مولود و زاییده مدرنیته و مدرنیسم
و الزمه نوآوری و باز اندیشی آن تلقی می کنند
و با در مقابل قرار دادن آن دو با هم مخالفند.
بدین حساب پست مدرنیته ،یا پست مدرن،
شکل و شمایل جدید و سازوکاری نوین از
مدرنیته و مدرنیسم خواهد بود.
عرصه های تجدد
اگر مدرنیته و تجدد را نامی برای خصایص
و ویژگی های تمدن و فرهنگ جدید غرب
بدانیم ،پس می توان نتیجه گرفت که تمامی
عرصه های حیات غربی در واقع جزو قلمرو
و حوزه استحفاظی مدرنیته است ،به عبارت
دیگر فرآیند مدرنیته تمام عرصه های زندگی
و تمدن جدید را تا آن جا که توانسته فتح
کرده است .در واقع عرصه و سیطره مدرنیته
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شامل حوزه های گوناگون فکری و عملی؛ از
قبیل فلسفه ،علم ،معرفت شناسی ،جامعه
شناسی ،روان شناسی ،دین ،اخالق ،سیاست،
هنر ،ادبیات و  ...می شود .از این رو پروژه و
طرح مدرنیته مدعی بوده است که در همه این
حوزه ها ،و همه عرصه های زندگی فردی و
اجتماعی بهترین تفکر و «بهترین شیوه زندگی»
را به ارمغان خواهد آورد .در واقع نوید قطعی و
جازم تمدن متجدد ،از ابتدا این بوده است که
با زدودن خرافات ،موهومات ،سنت ها ،اسطوره
ها و  ...و با پیروی از عقل و خرد ( )reasonو
با اتکای به علم ( )scienceانسان را به آرمان
شهر ،مدینه فاضله ( )utopiaو به امنیت ،رفاه،
نیک بختی و سعادت خواهد رساند.
تجددگرایی (مدرنیسم)
در مورد معنای این واژه نیز اختالف نظرهای
فراوانی وجود دارد .هم چنین باید دانست که
این مفهوم در حوزه های مختلفی به کار می
رود ،در یک معنای عام  -صرف نظر از معانی
خاص آن  -می توان گفت :تجدد گرایی ،یا
مدرنیسم عبارت است از «فرهنگ و فلسفه
تمدن مدرن » ،یا به تعبیری می توان آن را
«جهان بینی ،یا شیوه نگرش و گرایش انسان
متجدد و عصر جدید» دانست.
در واقع مدرنیته یا تجدد ،تبلور عینی و
تجسم یافته دنیای جدید است و مدرنیسم یا
تجدد گرایی ،تبلور عقیدتی و احساسی این
دنیا است .مدرنیسم ،ایده ها و تئوری های
خود را جهان شمول دانسته و آن را برای
سعادت بشریت ،الزم و با کفایت تلقی می کند
 .به عبارتی ،این تفکر ،تحقق مدرنیته غربی در
سراسر جهان را ،ممکن ،یا ضروری و به هر حال
مطلوب می شمارد  .به همین خاطر است که از
ابتدا داعیه های جهانی و جهان شمولی را در سر
می پرورانده است .
متجددسازی (مدرنیزاسیون)
متجدد سازی ،یا مدرن سازی
( )modernizationعبارت است از سیاست
و فعالیتی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی که به
طور آگاهانه و با هدف تشابه و نزدیک سازی
جوامع غیر مدرن به اوصاف جوامع مدرن
صورت می گیرد .به عبارت دیگر ،مدرن سازی
عبارت از فرآیندی است که بر اساس آن جوامع
سنتی به سوی همه ،یا بعضی از شاخص های
جوامع مدرن (مانند پیشرفت علمی ،رشد
اقتصادی ،توسعه های سیاسی و تحوالت
فرهنگی و فکری) حرکت می کنند .بنابراین
اگر فرآیند متجدد سازی بخواهد به صورت تام
1
و کامل صورت پذیرد ،مسلما با غربی سازی
( )westernizationnمساوی و هم معنا
خواهد شد.
زمینه های شکل گیری تمدن متجدد
ناگفته پیداست که زمینه ها و بسترهای
 .1غربی سازی (لیبرالیسم ) ریشه در تحوالت فکری و مادی غرب
دارد؛ یعنی درغرب متولد می شود و در آنجا تکامل می یابد ،و طی یک
دهه اخیر ،با شتاب در جهت جهان شمول کردن ارزش ها و نهادهای
غربی ،گستره جهانی می یابد.

متعددی الزم است تا تحول بزرگ تمدنی
به وجود آید ،از عوامل و زمینه های فکری و
فلسفی گرفته تا عوامل اجتماعی و سیاسی  .با
این حال می توان همه این عوامل و زمینه ها را
در چهار رویداد بزرگ خالصه کرد:
 .1جنبش و عصر رنسانس (نوزایی)
 .2جنبش اصالح دینی (رفرماسیون)
 .3جنبش و دوره روشنگری
 .4انقالب صنعتی
در واقع این چهار رویداد هم عامل شکل
گیری پروژه و پدیده تجدد بوده اند و هم عامل
تثبیت ،تداوم و تکامل آن.
 .1جنبش و عصر رنسانس :این جنبش
تقریبا از قرن  14و در واکنش به تفکرات،
رفتارها و سنت های قرون وسطایی شکل گرفت.
در اواخر قرون وسطا ،روحیه و رویه اصحاب
کلیسا ،دنیا طلبی و فساد آنها و نیز خشونت
گرایی و فشارهایی که بر اندیشمندان می
آوردند ،زمینه را آماده بروز یک انقالب سهمگین
فکری و فرهنگی کرده بود .از همین رو از قرن
 14گرایش شدیدی به فرهنگ انسان گرایانه
یونان باستان پیدا شد که این گرایش با عناصر
و آموزه های مسیحیت اولیه نیز پیوند خورد و
فرهنگی نوین و عصری جدید به نام رنسانس را
به وجود آورد  .خصیصه بسیار مهم این دوران
که جزو مبانی و عناصر مدرنیته و جهان مدرن
تا به امروز می باشد ،بروز جنبش و تفکر انسان
گرایی ،یا اومانیسم ( )humanismبوده است .
بر این اساس در جهان جدید «انسان»
و حقوق او در مرکز تامالت و تالش ها قرار
می گیرد .عصر رنسانس تا قرن  16ادامه یافت
و میراث فراوانی برای دوره های بعد و تمدن
جدید باقی گذاشت.
 .2جنبش اصالح  )reformationاین
جنبش در قرن  16به رهبری «مارتین لوتر»
آغاز شد .در واقع این جنبش با انگیزه های
دینی و برای اصالح کلیسا سر بر آورد و با
عقاید رسمی کلیسا از جمله معصومیت پاپ ها
و مرجعیت کلیسا برای تفسیر دین ،متون دینی
و نیز با مسایلی چون فروش عفو و بخشش الهی
و فروش غرفه های بهشت ،و با فساد موجود
در میان اولیای کلیسا  -در افتاد .نتیجه این
نهضت منجر به تشکیل مذهب پروتستانتیسم
( )protestantismو کلیسای پروتستان شد.
 .3جنبش و دوره روشنگری:
( )enlightenmentباید مهم ترین عامل در
تثبیت و تئوریزه شدن مدرنیته و تمدن مدرن را
در همین دوره؛ یعنی قرون  17و  18دانست .و
در واقع به نظر بسیاری ،شروع رسمی مدرنیته و
حتی اوج آن از همین دوره به حساب می آید.
جنبش و دوره روشنگری ،یا عصر خرد ،ادامه
منطقی دو جنبش پیشین است  .این جنبش
به طور عمده جنبه فکری ،فرهنگی ،علمی و
فلسفی دارد .اومانیسم که از دوره رنسانس شروع
می شود ،در این دوره صبغه 2فلسفی و تئوریک
می یابد و تمامی عروق و شریان های فکری،
 .2صبغه  :رنگ ،فام ،گون ،لون ،امت ،ملت ،نحله
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فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تجدد را مشروب
می کند.
دو شاخصه اصلی این دوره تاکید و تکیه
مصرانه بر عقل و علم است که از آن با عنوان
عقل گرایی و عقل بسندگی ،یا راسیونالیسم
( )rationalismو علم گرایی 3و علم زدگی،4
یا سیانتیسم ( )scientismیاد می شود .در
این دوران انسان مدرن  ،با نخوت و غرور بیش از
حدی مدعی می شود که دو عنصر «عقل و علم
» برای رساندن بشر به سر منزل مقصود و وصول
به امنیت و سعادت (بهشت زمینی) کفایت تام
دارند و نیاز به هیچ نیروی بیرونی از قبیل وحی
نیست .در این عصر دین خدا و خداشناسی نیز
در ابتدا به صورت یک خداشناسی عقالنی و غیر
وحیانی( 5االهیات طبیعی) در می آید و در
مقطعی نیز به طور کلی حذف و طرد می شود
(ماتریالیسم) اکثر اندیشمندان و معماران فکری
و اندیشگی مدرنیته مربوط به همین دوره اند
که از جمله این متفکران می توان به دکارت،
هیوم ،المارک ،6لکلرک ،7دیدرو ،داالمبر ،روسو،
آدام اسمیت ،جان استوارت میل ،هولباخ و کانت
اشاره کرد.
 .4انقالب صنعتی :تحوالت برق آسای
صنعتی  -که در طول یک قرن ،یعنی از 1750
تا  1850به طول انجامید  -به قدری چشمگیر
و پرگستره بود که از آن با عنوان انقالب یاد می
شود .تحوالت صنعتی در واقع نمود عینی علم
جدید است .البته این تحوالت تنها مربوط به
حوزه تکنولوژی نشد؛ بلکه تمامی حوزه ها و
عرصه های زندگی فردی و اجتماعی را دچار
دگرگونی و تحوالت مهیب ساختاری کرد ،در
واقع اختراعات جدید و نیل به ابزار آالت پیشرفته
صنعتی و گسترش کارخانه های بزرگ و ...
موجب بروز لوازم و پیامدهای فرهنگی عظیمی
شد که خود را در زیر و روشدن ساختارهای
جمعیتی و در شهر نشینی ،ارتباطات ،مناسبات
انسانی ،سبک زندگی اخالقی ،خانوادگی دینی
و  ...نشان داد .به نظر پژوهشگران علی رغم
دستاوردهای عظیم این تحوالت بحران ها و
خسارت های جبران ناپذیر فراوانی را نیز در پی
داشت( .الئونورا باربیری ماسینی ،1390 ،ص.)15
ادامه دارد . . .
 .3علمگرایی یا اثبات گرایی (به انگلیسی(  scientismدیدگاهی
فلسفی است که روشهای علوم طبیعی را برتر از تمامی روشهای
جستجویی انسانی میداند .علمگرایی تنها روشهای تجربی و
استداللی را جهت توضیح تمامی ابعاد فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی
و روانی قابل قبول میداند
 .4علم زدگی  :بدون شک نیمی از دردهای انسان جز با علم با چیز
دیگری چاره نمی شود ولی انسان دردهای دیگری هم دارد كه همان
دردهای انسانی اوست یعنی دردهایی كه مربوط به ابعاد انسانی انسان
است ،مربوط به مرحله ی تكامل معنوی انسان است نه تكامل ابزاری
یا تكامل اداری .اینجاست كه علم قاصر است و دانشمندان به اینجا كه
می رسند می گویند علم بی طرف و بی تفاوت است ،علم برای انسان
ارزش وسیله ای دارد ،علم برای انسان هدف نمی سازد ،علم هدفهای
انسان را باال نمی برد ،علم به انسان جهت نمی دهد ،بلكه انسان در
جهتی كه در زندگی انتخاب كرده است از نیروی علم استفاده می كند.
 .5غیر وحیانی  :محتوا و معانی آن از سوی خداوند وحی نشده است
6. Lamarck
7. Leclerc
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ایران زمین گهواره تاریخ و تمدن بشری (بخش پایانی)

ایران پیش از اسالم :
در ادوار تاریخی ،ایران خاستگاه و
سرزمین آریانی ها بوده و چنانکه گفته
شد نام ایران از همین ملیت گرفته شده
است .نام مادها اول بار در  836ق .م
در تاریخ آمد و این قوم در اوائل قرن
هفتم ق .م اولین دولت ایرانی را تاسیس
نمودند .از پادشاهان بزرگ این سلسله
هوخشتره یا کواکسارس را می توان
نام برد .او با دولت بابل متحدا دولت
آشور را مقهور و مملکت آشور را بین
خود تقسیم کردند و قدرت دولت ماد نه
فقط بر ایران بلکه بر ارمنستان عربی و
کیدوکیه بسط یافت .دولت ماد در 550
ق .م به دست کورش بزرگ منقرض شد
و سلطنت ایران میان پارس و ماد تقسیم
شد .در زمان داریوش بزرگ امپراطوری
هخامنشی به منتهای خود رسید .و از
هند و پامیر تا دریای آدریاتیک و از
دریای عمان تا کوه های قفقاز و دریای
کاسپین و ماوراء سیحون منبسط بود.
جنگ های ایران و یونان در زمان او آغاز
گردید.

دولت هخامنشی سرانجام در  330ق.م
به دست اسکندر مقدونی منقرض شد .تخت
جمشید در آتش سوخت .داریوش سوم به
قتل رسید و ایران جزیی از امپراطوری
مقدونی گردید .پس از مرگ اسکندر 323
ق.م ممالک مفتوحه او بین جانشینانش
تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که
ایران هسته آن بود ،به سلوکوس اول رسید
و ایران تحت حکومت سلوکیان درآمد .این
سلسله از سال  312تا  64ق.م در ایران
سلطنت کردند و در این دوره تمدن یونانی
در ایرن نفوذ نمود .سلطنت سلسله سلوکی
را در ایران قوم آریائی پارت منقرض کرد و
ایران بزرگ و متحد بار دیگر شکل گرفت .از
 250ق.م تا  226ق.م سلسله اشکانیان در
قسمت هایی از ایران و سرزمین های مجاور
آن سلطنت کردند و امپراطوری اشکانی در
دوره عظمت آن از رود فرات تا هندوکش
و حدود پنجاب و از دریای عمان و خلیج
فارس تا رود جیحون و دریای کاسپین و
کوه های قفقاز انبساط یافت.
در عهد اشکانی جنگ های ایران و
روم آغاز گردید .سلسله اشکانی در اثر
اختالفات داخلی ضعیف شد و سرانجام
به دست اردشیر اول ساسانی منقرض
گردید و وی سلسله ساسانیان را تاسیس
نمود که تا  652م در ایران سلطنت کردند.
ساسانیان حکومتی ملی و متکی به دین
و تمدن ایرانی تاسیس کردند .جنگ های

روم و ایران در دوره ساسانی ادامه یافت.
امپراطوری پهناور ساسانی که زمانی از رود
سند تا دریای سرخ ممتد بود سرانجام بر
اثر نبردهای پی در پی با رومیان و گرفتاری
های داخلی ضعیف شد و آخرین پادشاه
این سلسله یزدگرد سوم مواجه با حمله
اعراب بدوی گردید .در جنگ های قادسیه
 13ه.ق مداین ،جلوالء و نهاوند  21ه.ق
ایرانیان مغلوب شدند و دولت ساسانی
منقرض شد و عراق که بخشی از ایران بود
نخست به دست اعراب افتاد و سپس کل
ایران کنونی با نبردهای بزرگ و قتل عام
های مختلف به دست اعراب افتاد.
تمدن ایران پیش از اسالم
فرهنگ عصر حجر قدیم ایران به وسیله
کاوش های سال  1318ه.ش هیئت اعزامی
دانشگاه پنسیلوانیا در نزدیکی کرمانشاه
و کنار دریای مازندران شناخته شد .آثار
انتقال به زندگی ده نشینی همراه با ساختن
ظروف سفالی و کشاورزی در باکون و در
غاری در مشرق شوش به دست آمده است.
رفته رفته با پیشرفت کشاورزی و اهلی
کردن حیوانات ،دهکده های فراوان پیدا شد
و در منطقه ،دو فرهنگ مشخصی در این
سرزمین ظاهر گردید ،یکی در شمال شرقی
سیلک کاشان ،ری ،حصار ،آنو و دیگری در
مغرب و جنوب غربی گیان شوش ،باکون،
مشخص فرهنگ شمال شرقی سفال های
سرخرنگ و مشخص فرهنگ غربی و جنوب

غربی سفال های زردرنگ است ،که هر دو
هنرمندانه با اشکال هندسی نقاشی شده
است .این دو فرهنگ در الواح خود ،از لوازم
زندگی شهرنشینی برخوردار بوده اند چرخ
و کوره کوزه گری ،آالت و ظروف ریختگی
با مسی چکشی و تشریفات خاصی برای
مردگان داشتند و مجسمه های سفالی
انسان و حیوان از آن زمان بدست آمده
است .در اوایل هزاره چهارم ق.م فرهنگ
های جدیدی جانشین فرهنگ کهن شد.
دو فرهنگ متوالی همراه با ظرف های
سفالی بی نقش در شمال غربی روی کار
آمده که در حدود  2000سال ق .م از
میان رفته است .در خوزستان نیز آثاری
به دست آمده که با فرهنگ باستانی عراق
ارتباط دارد .نوع تازه ای از سفال منقش
نماینده فرهنگ غربی از آن به بعد ایران
است (گیانشوش و تل شغال نزدیک تخت
جمشید).
از آن زمان تا آغاز تسلط سلسله
هخامنشی ،عیالم شوش ایالت متمدن
و خط و نوشته دار ایران است و از لحاظ
فرهنگ شبیه سومر و بابل بود .در هزاره
دوم ق.م دو فرهنگ بر مغرب ایران،
میان کرمانشاه و شوش ،سایه گسترد .که
مشخص اولی آن تابوت های سنگی در دار
و ظرف های منقش شده و مشخصه دومی
آن کوزه های دو دست های تصویر دار بود.
به استثنای قبرستانی از عصر آهن در
سیلک و ظروف خوش نقش آن ،که حاکی
از ارتباط آن ها با قفقاز و فریگیا است .آثار
باستانی شناخته شده اوایل هزاره اول ق.م
همه منحصرا از مغرب است.
ایران بعد از اسالمی :تاریخ ایران بعد
از اسالم از واقعه نهاوند در حدود سنه 21
یا  22ه.ق آغاز می شود .در این نبرد که

دنباله جنگ قادسیه و جنگ مداین و جنگ
جلوالء بود ،یزدگرد پادشاه سلسله ساسانی
پس از چندین نبرد با اعراب بربر از مقاومت
و مدافعه منظم مایوس گردید و ناچار به
داخل کشور کنونی ایران عقب نشینی کرد
و سرانجام به استان مرو _خراسان بزرگ_
که امروزه در ترکمنستان قرار دارد رفت و
در آنجا توسط آسیبانی کشته شد.
از آن پس اعراب به فتح بالد ایران
و بسط اسالم در اطراف اهتمام کردند و
به دلیل مقاومت ایرانیان تقریباً بیش از
صد سال طول کشید تا تمام بالد ایران به
استثنای کابل و مکران بدست مسلمانان
افتاد .خصوصاً در خراسان و سیستان که از
مراکز دستگاه خالفت دور بود .در این دوران
تجدید لشکرکشی همواره الزم می شد
چنانچه در عهد معاویه که عبداله بن عامر
بار دیگر والی بصره شده بود ،عبدالرحمان
بن سمره را به امارت سیستان فرستاد
و نیز نایب خود قیسبن هیثم را به فتح
خراسان و تسخیر هرات و بلخ روانه نمود و
چون امارت بصره به زیادبن ابیه رسید مرو
پایگاه لشکر عرب گشت و نزدیک 5000
خانوار از اعراب در خراسان سکونت کردند
و این کوچ کردن وضع عرب را در خراسان
مستحکم نمود .از آن پس حجاج بن یوسف
به خراسان لشکرکشی های متعدد و خونین
کرد .نکته ای که باید بدان اشاره کرد آن
است که گرویدن عامه اهل یک والیت به
دین اسالم نظیر آنچه در باب قزوین روایت
کرده اند ،بندرت اتفاق افتاده است و با آنکه
در بالد جنوبی و غربی ایران از همان آغاز
فتوح بعضی عناصر بومی اسالم آوردند؛
لیکن بعضی بالد خاصه بالد فارس و جبال
و گیالن و دیلم تا یک چند همچنان از
قبول استیالی عرب خودداری نمودند و در

بعضی نقاط دیگر نیز که عرب به فتح آن
ها نایل شدند خاصه در آذربادگان و پارس
قسمتی از مردن آیین اسالم را نپذیرفته
با قبول جزیه و خراج اهل ذمه شدند و بر
آیین سابق خویش همچنان باقی ماندند.
معذالک به سبب فشار و تحقیر و آزار ،عده
ای از زرتشتیان به سیستان و مکران رفته
از آنجا به هند مهاجرت کردند.
بالدی که مفتوح می شد اراضی آنها
به تملک مسلمین در می آمد و مهاجرت
و سکونت اعراب در این بالد سبب تامین
استیالی عرب و موجب نشر و توسعه
و ترویج اسالم در آن بالد می شد .البته
مزایایی که در دارالسالم مسلمین نسبت
به سایر اهل کتاب می داشتند به اضافه
اهتمام و مجاهده ای که آن ها در نشر و
تبلیغ اسالم می ورزیدند سبب شده که
اندک اندک آن عده ای هم از اهل والیات
و قرای ایران که اسالم نیاورده بودند به
دیانت اسالم درآیند و بعد از مدتی تقریبا
اکثریت عمده مردم ایران به دیانت اسالم
در آمدند و میراث تمدن و فرهنگ ایران
که از عهد ساسانیان باقی مانده بود برای
آنکه محو نشود و برای آیندگان باقی بماند
رنگ اسالمی گرفت .درحالی که این امر در
کشور هزاران ساله مصر محقق نشد و مصر
کام ً
ال کشوری عربیزه شد .جای شگفتی
است که ایران زمین در طول قرون متمادی
هیچگاه دچار نابودی فرهنگ نشده ودر
هجوم فرهنگ های بیگانه و متفاوت همواره
آنها را در خود مستحیل نموده است.

گردآوری  :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
.1391
تخت جمشید
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بررسی رابطه نگرانی و فرانگرانی با
نارضایتی زناشویی در زنان متاهل ( بخش پنجم )

عوامل فرهنگی
در فرهنگ های مختلف ،ازدواج
الگوهای فرهنگی خاص خود را دارد .برای
مثال ازدواج برای زوج های آمریکایی در
مرحله اول ،درگیر شدن در یک رابطه
صمیمانه ،در میان گذاشتن احساسات
به طور آشکار و انجام فعالیت ها به
طور مشترک است .بر عکس صمیمیت
زناشویی اولویت خانواده های ایتالیایی
نیست (موسوی.)1382 ،
براین اساس صاحب نظران عقیده
دارند که ازدواج اصوالً به جای پیوند میان
دو نفر به عنوان پیوند دو خانواده و سنّت
های مربوط به آنها مفهوم پردازی می
گردد (کار.)2000 ،
با این وصف زوجینی که از نظر زمینه
فرهنگی ،قومی و نژادی با هم تفاوت
دارند ،انتظارات و باورهای شان در مورد
روابط زناشویی نیز متفاوت است .این
تفاوت ها در پیش فرض ها ،مفروضات
و باورهای آنها می تواند در مطلوبیت و
یا عدم مطلوبیت رابطه زوجین بسیار
تاثیرگذار باشد بنابراین دو طرف
می بایست بتوانند عاقالنه نقاط ق ّوت و
تفاوت فرهنگی شان را در نظر بگیرند.
زیرا ازدواج و روابط مشابه با آن در داخل
یک بافت فرهنگی رخ می دهد که این
بافت چگونگی ازدواج را تعیین می کند
(هالفورد.)1384 ،

20

مذهب
کیفیت زناشویی اثر
بر
که
دیگری
بُعد
ّ
می گذارد ،سیستم های ارزشی و عقیدتی
همسران و تشابهات و تفاوت های باورها
و ارزش ها در این زیر نظام زوجی می
تواند باشد .پژوهشگران دریافتند ارتباط
معنی داری میان مذهبی بودن و رضایت
زناشویی وجود دارد و نقش مذهب قطعی
است ،زیرا مذهب به خودی خود مولّفه
های بسیاری از جمله روش های زندگی،
سیستم های اعتقادی ،ارزشی ،انتظارات و
غیره را در بر می گیرد .همچنین مذهبی
بودن به عنوان رویدادی آرام کننده ،برای
زوج های مذهبی در حین تعارض عمل می
کند ،بدین نحو که عبادت کردن ،هیجانات
خصمانه و تعامالت هیجانی را کاهش می
دهد( .هانلر و جنکاز.)2005 ،
در پژوهشی دیگر محققان دریافتند
مهمی در
توافق در مسایل مذهبی عامل ّ
پایداری روابط زناشویی است( .میرسعدی زاده
و همکاران.)1382 ،

رویدادهای زندگی
رویدادهای زندگی به تح ّوالت رشدی و
موقعیت هایی که زوجین با هم
تغییر یافتن
ّ
و یا به صورت فردی با آن مواجه می شوند
اشاره می کند .به احتمال زیاد در دورانی
که نرخ تغییر و حوادث استرس آور زندگی
زیاد می شود ،مشکالت ارتباطی نیز بیشتر
می شود .به عنوان نمونه در دوره زناشویی؛
بارداری و فرزند پروری؛ موارد مشکل و مورد
اختالف در فرزند پروری؛ بیماری شدید یا
مرگ فرزند یا خویشاوندان؛ دوره نوجوانی
فرزندان؛ ترک کردن خانه توسط فرزندان و
جدایی و بازنشستگی که یک انتقال عمده
دیگر برای زوجین است ،با آشفتگی در
رابطه همراه است (هالفورد.)1384 ،
رضايتمندي زناشويي از ديدگاه اسالم
اسالم براي تنظيم روابط زن و شوهر،
براي هر يك از آن ها توصيههايي دارد كه
متناسب با ابعاد روانشناختي آنها است.
در كلمات اولياي دين ،به دو نكتة مهم
روانشناختي دربارة زن اشاره شده است:
اولين نكته ،به تفاوت رواني زن با مرد

بازميگردد .ويژگيهاي رواني و شخصيتي
زن ،با مرد متفاوت است .بنابراين ،مرد
نبايد بر اساس ويژگيهايي كه در خود و
ساير مردان ميبيند ،زن را بسنجد و انتظار
داشته باشد كه از لحاظ رواني كام ً
ال با او
هماهنگ باشد .اگر مرد براين شيوه ،اصرار
ورزد ،به شخصيت زن ضربه زده و موجب
آسيب رواني او ميشود.
دومین نكتة ،توصيف زن در كلمات
اولياي دين به ريحانه است .اين واژه به
لطافت ،آسيبپذيري ،عاطفي و احساسي
بودن زن اشاره دارد .در مقابل ،صفت
قهرماني از زن نفي شده است .از تقابل اين
دو كلمه ميتوان برداشت كرد كه عناصر
زيباشناختي ،آرامشبخشي و عاطفي ،در
زن غلبه دارد و كمتر بايد از او سخترويي
و استواري را انتظار داشت(.فتحی آشتیانی
،حسینی سده )1388،

يكي از دستورهايي كه براي
رضايتمندي زناشويي ميتوان در آيات و
روايات جستوجو كرد ،اعتقادات و باورهاي
مذهبي و ديني است .متون ديني مؤلفههاي
مؤثري را در اين زمينه ارايه ميدهند.
براي مثال ،يكي از مؤلفههاي رضایمندي
زناشويي در متون ديني ،نقشهايي است
كه هر يك از زوجين بايدايفا كنند.
قرآن كريم نقش اصلي مرد را
قوامبخشي به زندگي ميداند« .ال ِّر ُ
جال
َق َّوا ُمون َ َعلَي النِّساءِ 1»...اين قوامبخشي بيشتر
در دو حوزه تأمين معيشت زندگي و حسن
معاشرت و ارضاي نيازهاي عاطفي همسر
«عاشِ ُرو ُه ّن َب ِال ْ َم ْع ُروفِ » 2نمود پيدا ميكند.
همچنين قرآن كريم و متون روايي
نقش اصلي زن را در زندگي ،مهرورزي به
شوهر و خانواده ميداند.
« َو َج َع َل ب َ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة» . 3نقش
مهرورزي در خانواده ،چنان با اهميت است
كه امامان معصوم (ع) سفارش ميكنند كه
زناني را به همسري برگزينيد كه «ودود»
باشند« .ودود» به كسي گفته ميشود كه
محبتش را به شوهر علني كرده ،او را خيلي
دوست ميدارد( .سيدمحمدحسین طباطبایی،
 .1سوره نساء  /آیه 34
 .2سوره نساء  /آیه 19
 .3سوره روم  /آیه 21
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تفسیرالمیزان)

بنابراین دين اسالم با تأكيد بر انجام
آموزههايي مانند احكام ،آداب و رسوم و
اخالقيات ،بهويژه در بُعد روابط خانوادگي،
اين مهم را يكي از روشهاي ايجاد
سازگاري و رضايت ميداند كه پژوهشهای
مختلف نيز براین موضوعات صحه گذاشته
است .براي مثال ،نتايج تحقيقي كه با
هدف بررسي رابطة تقيدات مذهبي و
سازگاري زناشويي انجام شد ،نشان ميدهد
تقيدات مذهبي زوجين با سازگاري
كه ّ
زناشويي رابطة همبستگي معناداري دارد.
همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان
سازگاري زناشويي در بين زوجيني بيشتر
تقيدات مذهبي آنها پس از ازدواج
است كه ّ
بيشتر شده است .به اين معنا كه با افزايش
تقيدات مذهبي ،ميزان سازگاري زناشويي
ّ
نيز بيشتر مي شود و اين رابطه احتما الً
دوجانبه است .به عبارت ديگر ،افزايش
سازگاري زناشويي نيز موجب افزايش
تقيدات مذهبي در بين زوجين ميشود.
با نگاهي كلي به توصيههاي اخالقي
اسالم كه با هدف كارايي بيشتر خانواده و
در نتيجه رضامندي زناشويي مطرح شده
است ،به مفاهيم زير دست مييابيم:
صداقت :صداقت از صفات مؤثر در
روابط خانوادگي است كه زمينة اعتماد
و برقراري رابطه به شمار ميرود .عدم
صداقت در زن يا شوهر ،فضاي خانواده را
به بياعتمادي و بدبيني ميكشاند و زمينة
اختالف را فراهم ميسازد .اولياي دين به
دليل تأثير دروغگويي در تخريب اعتماد
در روابط بينفردي ،بر صداقت و دوري
از دروغ تأكيد دارند .راستگويي زمينة
اعتماد متقابل و در نتيجه ،رابطة دوستانه و
صميمي را فراهم ميكند.
خوشبيني :خوشبيني به مسایل
زندگي و تبيينهاي خوش بينانه از
حوادث ناخوشايند ،بر توانايي رويارويي با
مشكالت تأثير ميگذارد .در متون ديني،
بر خوشبيني به برادران ديني و تفسير و
تعبير رفتار آن ها به بهترين وجه تأكيد
شده است.
خوشزباني :اسالم درباره رابطه
كالمي سفارشهاي زيادي به زن و شوهر
كرده است .در حديثي اميرالمؤمنين(ع)
ميفرمايد« :در هر حال با زنان سازش و
مدارا كنيد؛ با آن ها گفتار خوش نشان
دهيد ،باشد كه آنان نيز كردار خوش نشان
دهند»
همچنين در حديث ديگري ،امام سجاد
(ع) ميفرمايد« :گفتار خوش ،مال را زياد و
رزق را فراوان ميكند؛ موجب محبوبيت در
خانواده و ورود به بهشت است».

در مورد رابطة كالمي مناسب ،اسالم به
زنان نيز سفارش كرده است و نمونة آن در
سخنان حكيمانة پيغمبر اسالم (ص) آمده
است؛ حضرت ميفرمايد« :زني كه شوهرش
را بيازارد ،نماز و هيچيك از اعمال خيرش
پذيرفته درگاه خدا نيست ،تا او را راضي
كند؛ هر چند شب و روز به نماز و روزه
بگذراند و برده آزاد كند و مالها در راه خدا
انفاق نمايد و اين شخص سرانجام وارد آتش
مي شود».
گذشت و عفو :زن و شوهر ممكن است
گاهي دربارة يكديگر مرتكب خطا و اشتباه
شوند؛ چه بسا زن در مسأله خانهداري،
پختوپز ،توجه به فرزندان و رعايت حق
شوهر دچار خطا گردد .مرد نيز ممكن است
در رفتار و كردار ،اخالق و روش ،كارگرداني
منزل و قضاوت در حق زن دچار اشتباه
شود؛ اشتباه و خطايي كه از هر دو طرف
قابل گذشت و اغماض و عفو است .عفو و
گذشت از موارد احسان و آراسته به احسان،
به تعبير قرآن محبوب خداست .در حديثي
از امام صادق(ع) آمده است كه سه چيز از
مكرمتهاي دنيا و آخرت است« :گذشت
از كسي كه بر تو ستم كرده ،صله رحم
با رحمي كه از تو بريده و بردباري نسبت
به آنكه در حق تو به ناداني رفتار كرده
است».
مهرورزي و محبت :از وظايف مردان
نسبت به زنان ،دوستداشتن و مهرورزي به
اوست .امام صادق (ع) فرمودند« :كوشش
دربارة زياد كردن محبت نسبت به همسر،
به حقيقت كوششي براي افزودن مراتب
ايمان است» .همچنين در ابراز احساسات
و عواطف ،اسالم سفارشهاي زيادي كرده
است .رسول گرامي اسالم (ص) فرمودند:
«سخن مرد به زن كه تو را دوست دارم،
هرگز از دل بيرون نميرود» (فتحی آشتیانی
،حسینی سده.)1388،

نارضایتی زناشویی
نارضایتی زناشویی ،کاهش تدریجی
دلبستگی عاطفی است که شامل کاهش
توجه نسبت به همسر ،بیگانگی عاطفی و
افزایش نوعی احساس بی عالقگی و بی
تفاوتی نسبت به همسر است .نارضایتی
زناشویی به درجه پایینی از سازگاری
یا ناکامی در یک رابطه اشاره می کند و
مطمئناً زوجینی که نارضایتی را تجربه
می کنند نارضایتی را به همراه دارند ،اما
نارضایتی از نظر ارتباطی می تواند زودگذر
و موقتی باشد و همزمان با آن احساس
عالقه وجود دارد (بوت و همکاران.)1983،
آمار طالق که معتبرترین شاخص
نارضایتی زناشویی است (هالفورد.)2001،
نشانگر آن است که رضایت زناشویی
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به آسانی قابل دست یابی نیست
گراندون،مییرز،هاتیه )2004،و اکثر زوجینی
که از هم جدا شده یا از هم طالق
می گیرند ابتدا یک دوره آشفتگی رابطه را
تحمل و سپس به جدا شدن فکر می کنند
(راسن

(گاتمن.)1993،

هالفورد ()2001در مورد آشفتگی
روابط زناشویی به توصیف نارضایتی مهم
و مداوم در این رابطه پرداخته است و می
گوید از لحاظ روانی ،اکثر افراد تعارض را بی
نهایت تنش زا تجربه می کنند .درمانگران
سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر
تصاحب پایگاه ها و منابع قدرت و حذف
امتیازات یکدیگر می دانند (براتی .)1375،
اضطراب ،نگرانی وفرا نگرانی
انسان ها در طول زندگی خود نگرانی و
اضطراب را تجربه می کنند و بطور طبیعی
هنگام مواجهه با موقعیت های تهدیدکننده
و تنش زا مضطرب می شوند .امروزه به
دليل وجود مشكالت و پيچيدگي هاي
زندگي كنوني اضطراب و نگرانی بر زندگي
بسياري از افراد و به خصوص در محيط
هاي خانوادگي سايه افكنده است .اضطراب
باعث خستگي مداوم افراد و در مواردي نيز
سبب اختالالت شديد مي شود كه ممكن
است به پرخاشگري و رفتار نادرست منجر
شود و از همه مهم تر باعث تبديل محیط
زندگي به جهنمي مي شود كه در آن اثري
از آرامش نيست .عالوه بر اين در بسياري
از موارد ناراحتي هاي قلبي ،خستگي هاي
بدون دليل و ترس هاي بي معنا و بسياري
از اختالالت ديگر از اضطراب نشأت مي
گيرند .ازاین رو صاحب نظران عقیده دارند
تمام بیماری های روانی از اضطراب نشات
می گیرند (آزاد.)1384،
اضطراب و اختالل اضطرابی به لحاظ
اهمیت ده ها سال است که دست مایه
مطالعات آسیب شناسی روانی ،روان
شناسی بالینی و روان پزشکی است اما هنوز
اطالعات موجود در مورد این نوع از اختالل
بسیار اندک است (رومر واورسیلو.)2002،
با توجه به یافته های جدید در مورد
اختالالت اضطرابی ،مهم ترین شاخص
این نوع اختالل ،نگرانی معرفی شده است.
(انجمن روان پزشکی آمریکا )2002،اما با توجه به
محدودیت اطالعات وداده های موجود
لزوماً نیاز به مفهوم سازی جدید برای درک
رابطه بین اضطراب ونگرانی احساس می
شود.

ادامه دارد . . .
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مروارید (Pearl

انَ ،فب َِأ ِّي َ
آلء
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َما ال ُّل ْؤل ُ ُؤ َوال ْ َم ْر َج ُ
ان  -الرحمن 22و 23
َرب ِّ ُك َما ت َُك ِّذب َ ِ

حس زیبا دوستی و قدرت طلبی در
انسان به عصر خاصی محدود نمی شود
و در همه دوران ها بشر برای برتر بودن
خویش کوشیده است و برای رسیدن به
این آرزو از هر دستاویزی مدد جسته تا با
آن قوی تر و زیبا تر به نظر آید و توجه و
تحسین دیگران را معطوف خود سازد .از
جمله عواملی که در زیبایی و حس اعتماد
به نفس انسان جایگاه خاصی دارد ،استفاده
از گوهرها و زیورآالت است.
مردم باستان با شنیدن راز سنگهای
گران بها و درخشنده که در بدن جانداران
به وجود می آمدند ،بهت زده شده و
این گونه می اندیشیدند که مرواریدها
هدایایی از جانب خداوند هستند» (نیکول
نوئل.)8:1389،

ویژگی خاص مرووارید ها آن بود که
برخالف سنگ های گران بها ،دارای جال
و درخشندگی ذاتی بوده و نیازی به تراش
کاری نداشتند( .همان)

تصور می شود کلمه مروارید ( )Pearlریشه
التین داشته و از کلمه پرنا( )Pernaکه نوعی
صدف است و یا سفاروال( )Sphaerulaبه
معنای کروی شکل مشتق شده باشد .مروارید
بوسیله جانوران نرم تن و به ندرت توسط حلزون
ها به وجود می آید(.ادیب.)621:1389
مروارید( :Lao Tzuبه نام مروارید اهلل نیز
معرف است) این مروارید که بزرگ ترین مروارید
شناخته شده جهان است از یک صدف عظیم به
دست آمده و قطری حدود  24سانتیمتر دارد.
وزن این مروارید  6/4کیلوگرم است(.همان)629
تشکیل مروارید در داخل صدف به این صورت
است که یک یا چند دانه ماسه راه نفوذی خود را
به بدن نرم تن می یابند ،جانور که نمی تواند خود
شر مزاحمین خالص کند شروع به ترشّ ح ماده
را از ّ
ای از غدد اپیتلیال به دور آن ها می نماید ،گاهی
نیز کرم هایی از گونۀ سستودس خود را به گوشت
متصل می کنند که بعدها می تواند به
نرم تن ّ
مروارید تبدیل شود .برخی محقّقین مرواریدهای
حاصله از گونۀ پینکتادا را ناشی از نوعی الرو می
دانند(.اسکندری ،شهرکی،کهدویی)9:1396
درگذشته فکر می کردند مرواریدها اشک
های خدایانند( .توکلی بزاز.)100:1380 ،
مروارید به رنگ های سفید مرواریدی
تا نقره ایی ،زرد ،صورتی ،سیاه و  ...دیده می
شود .سختی آن 4است .چگالی آن  8/2در نمونه
های تازه صیدشده و حدود  6/2در نمونه های
خشک است .موجودات سازنده مروارید عمدتاً از
خانواده های خاصی از نرم تنان هستند(.پیش بین،
)21:1382

امروزه مروارید هایی با شکل های بسیار
متنوع به روش های مصنوعی ساخته می شوند
که البته نسبت به نمونه های طبیعی ،چگالی
بیش تری دارند(.همان)
عمر مروارید بیش از صد و پنجاه سال نیست
و خشکی و رطوبت هردو برای دانه های مروارید
مضر است .همچنین آتش و حتّی گرمای بیش از
اندازه بدن می تواند سبب شود تا آب موجود در
ماده کنچولین از بین برود و عمر مروارید کوتاه
شود .همچنین برخورد سطح مروارید با اجسام و
تماس آن با کثیفی ،اسیدها ،مواد آرایشی ،اسپری
و عطرها در دوام و جالی مروارید اثر منفی می
گذارد و سبب می شود مروارید مات و بی جال
گردد و سپس ترک بخورد و سرانجام پوسته
پوسته شود ،لذا سفارش می کنند که مروارید
را همراه با دیگر جواهرات به کار نگیرند(.موحد
ابطحی.)67:1391 ،

در قدیم بعد از استخراج  ،مرواریدها را از
چند غربال با سوراخ های تنگ تا فراخ عبور می
دادند و آنها را از نظر اندازه تفکیک می کردند و با
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)

این سایزبندی کار وزن کشی نیز سهل تر می شد
و بعداز آن ،برای مروارید با در نظر گرفتن رنگ
،شکل ،اندازه و ...قیمت تعیین می کردند.
مرواریدهای آب شیرین در رودخانه های
اسکاتلند ،ایرلند ،فرانسه ،اطریش ،آلمان و میسی
سیپی آمریکا هم پرورش داده می شوند(.هال،

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

.)138:1392

برنامه ریزی درسی پودمانی و مهارتی/
علی ابراهیمی

مروارید سنگ متولدین ژوئن است و همواره
مظهر تواضع ،پاکدامنی و معصومیت وسمبلی
برای یک ازدواج شاد وموفق نیز محسوب می
شود .مروارید در زبان یونانی باستان به معنای
خلوص کامل است و در زبان رومی ،شیرینی و
مایه لذت و آرامش معنا می دهد .مرواریدهایی
که از داخل صدف ها به دست می آیند ،به اندازه
وشکل های مختلف اند .اگر درشت و مدور باشند
آن ها را مروارید غلتان می نامند .این نوع بهترین
و مرغوب ترین مروارید است .گاهی به شکل
گالبی است که به آن مروارید «امرودی» می
گویند .عالی ترین نمونه این مرواریدها درموزه
جواهرات سلطنتی ایران موجود است .هرگاه
مرواریدی به دست آید که درشتی و آب و رنگ
بی همتا باشد به آن «دریتیم» می گویند(.ارجمند

اطالع رسانی و تبلیغات فرهنگی /
محمدعلی جهانبخش

اینالو)144:1387،

توصیه هایی در نگهداری مروارید:
مرواریدها شدت ارتعاشات افراد حامل را
دریافت و با نیروی خود آنها را خنثی می کنند.
بهتر است این سنگ ها را در نمک خالص دریا،
یک بار در ماه حمام کنید؛ و هرگز آنها را در
صندوقچه های تاریک قرار ندهید ،زیرا درخشش
و زیبایی شان را از دست می دهند( .الندرهر،

شیوه نگارش در روابط عمومی /
سوسن فیضی گیالنده

.)131:1388

عده ایی بر این باورند که مرواریدها الهام
بخش آرامش و دورکننده نگرانی ها و استرس
هستند.
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