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مطالب درج شده در نشريه صرفاً نظريات و ديدگاه هاي نويسندگان   
محترم بوده و نشريه هيچ مسؤوليتي در قبال ديدگاه نويسندگان ندارد.

در تكرار تاريخ هميشه با انواع فهم و برداشت هاي نويني 
مواجه بوده و هستيم، اين مهم پس از جنگ جهاني دوم، شدت 
فراوان تري را هم تجربه كرد و در تقاطع با واژگاني قرار گرفت كه در 
برخي موارد تفكيك و تمييز آن ها كار سهل و مطمئني به نظر نمي رسيد. 
تعادل سياسي دنيا، تبادل هاي تجاري و شكل گيري فضاهاي مجازي در 

مسائل جهاني و آميختگي با آن ها، تا حد زيادي سبب بي مرز و بوم شدن ابعاد و 
تعاريف در علوم مختلف و حتي هنر گرديد. به نظر مي رسيد انقالب بزرگي در حال 
وقوع بود. اين تفكر جديد به ناگاه نام »مدرن شدن« يا »مدرنيسم« يا به قولي 

»نوگرايي« به خود يافت.
در واقع نوگرايي نوعي »درون گرايي و تكنيكي شدن« به نظر مي رسيد. 
مدرنيسم بر ساختار و استخوان بندي صوري تأكيد ورزيد و در عين حال بر تغيير 

بسيار متفاوت جوهره ظاهري تكيه مي كرد.
از مواردي كه نوگرايي را نسبت به گذشته خود شاخص مي كند كوشش براي همراه شدن با 
»سيستم اجتماعي نوين« است. ريشه هاي چنين حركتي را مي توان در انديشه هاي »والتر بنيامين« 
جست وجو كرد كه با طرح »ايمان برنامه ريزي شده« انسان را در يك نظام اجتماعي - فرهنگي و 

به هم پيوسته توليد و مصرف كاال تعريف مي كند.
بسترها و پايه هايي كه نوگرايي را بوجود آورده بود در واقع راه را براي ظهور و سربرآوردن جريان 
نيرومند و چالش برانگيز ديگري فراهم ساخت كه بتدريج توانست حتي مدرنيته و ديگر جريانات سازنده 
آن را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد. اين چالش نيرومند جديد چيزي نبود جز جرياني به نام »پست 
مدرنيسم« كه اصول و مباني آن عمدتاً همان اصول و مباني مدرنيته و فضاي اجتماعي پس از آن 
بود مانند استفاده از جرياناتي چون »شالوده شكني دريدا، روانكاوي الكان، نقدهاي تاريخي فوكو، 
بي اعتمادي ليوتار به فرا روايت ها، سبك هاي ساخت شكنانه و ابداعي جنكز و بارت« و بسياري ابداعات 

و ابتكارات نظري و مفهومي ديگر.
بدين ترتيب »فرانوگرايي« طي سال هاي سه دهه آخر قرن بيستم سر بر آورد و بسياري از 
نظريه پردازان، منتقدان و شارحان پست مدرن در ثبت تاريخي و ريشه يابي زماني و مكاني اين مفهوم، 

به دهه آخر قرن نوزدهم و دهه نخست قرن بيستم اشاراتي دارند.
ويژگي ها و شاخصه هاي بارز نظريه پست مدرن مي توان به »مصرف گرايي و فرايند توليد انبوه، 
ارتباطات گسترده و انفجار اطالعاتي جامعه پساصنعتي يا جامعه سرمايه داري صنعتي پيشرفته متأخر 

اواخر قرن بيستم« اشاره كرد. پست مدرنيسم از احساس پايان يك دوران آكنده است.
اما با گذر زمان و تحوالت تاريخي با تفاوت واژگاني مواجه مي شويم كه شايد در ابتدا خيلي جدي و 
مهم به نظر نمي رسيد اما به مرور تبديل به موضوع روز جهان شد. موضوعي مانند تفاوت ميان »مدرن 
و معاصر« كه نه تنها گروهي از مفاهيم ضد هم را تداعي مي كند، بلكه همزمان گستره اي از مفاهيم 
همگن را نيز بيان مي سازد. اين مفاهيم غالباً شامل آوانگارد، امروزي بودن، آثار زنده، هنر جديد و موج 
نو هستند. تفكري كه جامعه، سرانجام خود را با آن همزمان مي يابد، يعني »معاصر« بودن. واقعيت اين 
است كه عصري كه ما در آن به سر مي بريم دوران مدرنيته و پست مدرن را پشت سر مي گذارد و بدون 
ترديد حتي اگر انديشمندان هم انكار كنند »معاصر« بودن در يك گستره فراگير، تجلي اين عصر و 
تمدن است. جهان معاصر، علم گرا و آينده گراست. از نشانه هاي اين جهان، تن ندادن به »فلسفه« 

براي تعيين هدف است.
اما در بستر جهان معاصر، يكي از مؤلفه هاي بنيادين، جايگاه »مخاطب« است. در دوران 
كالسيك و با تكيه بر آراي ارسطو، آثار چيزي جز تجلي ادراک و احساس خالق آن نبودند. در سير 
تاريخي و در دوران مدرن، اصالت به خود اثر منتقل گرديد و در نهايت با چرخشي جدي در هنر معاصر، 
مخاطب كاركردي كليدي پيدا نمود، به طوري كه در برخي از گرايش ها بدون شراكت و درنظرگرفتن 

مخاطب، اثر ناقص و ناتمام است.
در هر صورت معاصريت اجتماعي در حال پيچيده تر شدن است، هم در روابطش با فرهنگ هاي 

متداوم و هم در روابط ناشي ميان فرهنگ ها. معاصريت دسته اي از نيروها و عملكردهاي 
مداوم و در حال باز تعريف شدن است، به بياني ديگر به تمام معنا ساختارشكنانه 

است.
با مهري زالل و سرشار از ارادت قلبي
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چکيده: امروزه در بيشتر مجامع و وسايل ارتباط جمعي 
را  در رعايت حقوق شهروندي در فضاي مجازي مطالبي 
پرسيده  از خود  شايد  داده ايم،  قرار  مطالعه  مورد  يا  شنيده 
باشيم آيا در فضاي مجازي نيز مفاهيمي همچون شهروند و 
حقوق شهروندي جايگاهي دارد؟ و اگر پاسخ اين سؤال مثبت 
تعيين گرديده  و  تبيين  و چگونه  اين حقوق چيست  است 
است، متولي آن كيست، رعايت آن چگونه است و برخورد با 

متخلفين آن چگونه مي باشد.
حقوق  مجازي،  جامعه  شهروند،  کليدي:  واژگان 

شهروندي، شهروند مجازي 
با توجه به اين كه در اين مقاله كوتاه نمي توان به همه ي 
ابعاد اين سواالت كوتاه اشاره كرد اما با تبعيت از حضرت 

موالنا كه مي فرمايد:
آب دريا را اگر نتوان كشيد / هم به قدر تشنگي بايد 

چشيد
به اختصار در اين باره در جهت تنوير ذهن خواننده محترم 
به آن اشاره مي كنم، اميد است كه با اشاره به اين موضوع، 

ذهن، كنجكاو به جستجو در اين وادي، راهنما باشم.
شهروند واژه اي پارسي در مقابل اصطالح بيگانه »سيتي 
از تركيب دو كلمه»شهر« به معني جامعه  زن« است كه 
انساني )مدرن و بزرگ در مقابل روستا( و پسوند »وند« به 
معني عضو وابسته به اين  جامعه اطالق مي شود بدنيست 
بدانيم كه اولين بار اين لفظ توسط دكتر »حميد عنايت« در 

علوم جامعه شناسي مورد استفاده قرار گرفت.
لفظ شهروند مجازي را مي توان به افرادي تلقي كرد كه 
امروزه خود را عضوي از يك جامعه مجازي تلقي مي نمايند 
در  امروزه  كه  است  مفاهيمي  از  يكي  مجازي  شهروند  و 
مي گيرد.  قرار  ارزيابي  و  استفاده  مورد  مختلف  موضوعات 
اساس همان طور كه شهروند عادي در يك جامعه  براين 
يا  مجازي  شهروند  است،  تكاليفي  و  حقوق  داراي  واقعي 
الكترونيك نيز داراي حقوق و تكاليفي است كه براي برقراري 

نظم در اين  جامعه مجازي ناگزير به رعايت آن است.
ممكن است كساني ماهيت نامعين و هويت مجهول 
برخي كاربران را دليلي براي عدم رعايت حقوق شهروندي 
در فضاي مجازي و مجاز به هرگونه تعدي، تعرض و تخلفي 
يادآور شد، هويت مجازي شايد به روشني  بايد  بدانند كه 
هويت حقيقي افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبكه هاي 
اجتماعي و انتقال تعامالت فردي در شبكه هاي گروهي يا 
ابزارهاي چند رسانه اي مانند فيسبوک و تلگرام و مانند آن، 
موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمايي هويت حقيقي 
خود بر مبناي حدود در دنياي واقعي سوق يابند و خود را 
همانند دنياي واقعي با عناصر هويتي مشخص و همسو با 
خود واقعي شان تعريف كنند و نيز باعث شد براي شهروندان 
مجازي نيز حريم شخصي و خصوصي مانند جامعه واقعي 
در نظر بگيريم، اما اين حريم خصوصي چيست و رعايت آن 
چگونه است، خود مثنوي است بلند كه اگر عمري باقي بود 

در مقاالت بعدي به آن خواهيم پرداخت.
ليكن بايد به اين اصل پايبند بوده و بدانيم كه »جامعه 
به  نسبت  را  افراد  بتوان  آن  در  كه  است  جامعه اي  ايمن، 
نتايج خطرات ممكن و تهديد ناشي از رفتار مجرمانه يا ضد 

اجتماعي ديگران مجهز و آماده بوده و در آن به كساني كه 
اين موارد را تجربه كرده اند، كمك كرد.«

حقوق فردي در اين حريم خصوصي و حريم عمومي 
معنا مي يابد كه در ادامه به آن اشاره شده است. در كل بايد 
اشاره كرد كه برخي از حقوق موجود در اينترنت در راستاي 
همان قوانين سنتي در فضاي مجازي هستند اما برخي ديگر 
به فراخور ماهيت فضاي مجازي خلق شده و نيازمند تعريف 
و قانون گذاري است و همانند جامعه واقعي كه حقوق افراد 

را به سه دسته:
حق آزادي تن ؛ حق آزادي فكر؛ حق آزادي فرهنگي و 
اجتماعي و اقتصادي؛ دسته بندي گرديده، در فضاي مجازي 
نيز رعايت اين حقوق و آزادي ها كه در قوانين مصرحه تعيين 
شده است، رعايت آن ها الزامي است و تخطي از اين امر بنا 
به تعاريف قانوني جرم اطالق، و مستوجب مجازات مي باشد.
به طور مثال توهين، افترا و استهزا در جامعه 

واقعي جرم انگاري شده است در جوامع مجازي 
نيز مورد نظر قانون گذار قرار گرفته شده است 
فضاي  در  موجود  مهم  مسائل  از  يکي  چراکه 
و  رفتاري  آسيب هاي  به  منجر  که  بوده  مجازي 

رواني قرباني شده است.
جسمي،  قومي،  ويژگي  يك  افراد،  برخي  متاسفانه 
رفتاري، اعتقادي، فرهنگي را دستخوش استهزا و تمسخر 
قرار داده و گاه موجب ايجاد حركت ها و موج هاي مجازي 
بدعت هاي  برخي  مي شوند.  مجازي  جوامع  و  اينترنت  در 
فرهنگي و توهين به افراد مشهور و مطرح نيز با همين شيوه 
پيش مي رود. احترام به حقوق انساني و احترام مدني از حقوق 
فرد در دنياي واقعي است اما در فضاي مجازي كمتر مورد 

عنايت و توجه كاربران است و به مقتضاي فضاي ايجاد شده 
به ترويج رفتار نادرست و خاطيانه دامن مي زنند. در اين زمينه 
قانون گزار با استفاده از ابزارهاي قانوني و با بكارگيري از 
فن آوري هاي پيشرفته، به مبارزه با اين معضل پرداخته و با 
متخلفين به شدت برخورد خواهد كرد كه نمونه هاي آن را نيز 

شاهد بوده ايم.
لذا براي كاستن از ابعاد منفي خطرات و آسيب هاي ناشي 
به برجسته سازي حقوق  بايد  از حضور در فضاي مجازي، 
از طرف ديگر  فردي ميان تصميم گيران مبادرت ورزيد و 
با آگاه سازي و اطالع رساني درست، مردم را با حقوق خود 
و ديگران در اين فضا آشنا ساخت و در پايان به برخي از 
استراتژي ها به عنوان پيشنهاد براي بهبود شرايط حقوق فرد 

در اين جوامع مجازي ارائه مي شود:
- آشنا كردن مسؤولين سياست گذار به اهميت پيشگيري 

از جرم يا اقدامات مجرمانه در جوامع مجازي در كشور

- تعيين ميزان و نوع جرم و مجازات در رابطه با جرائم 
در جوامع مجازي 

- جلب مشاركت مردم در معرفي مجرمان 
- آشنا نمودن مردم به اصول حقوق فردي و رعايت آن 
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چکيده:  پيشرفت هاي فناوري و 
ظهور شبكه هاي كامپيوتري، اينترنت 
شد  باعث  مخابراتي  ماهواره هاي  و 
كه جهاني شدن با سرعت، بر زندگي 
با  و  بگذارد  تأثير  انساني  جوامع 
درنورديدن مرزهاي جغرافيايي، امكان 
ارتباط سريع بين افراد جوامع و نظام ها 
شدن  جهاني  واژه  نمايد.  فراهم  را 
براي نخستين بار در اوايل دهه شصت 
بين الملل  روابط  ادبيات  وارد  ميالدي 
شد و از همان آغاز همگان به دشواري 
فهم اين پديده پيچيده اعتراف كردند.

فناوري،  واژگان کليدي: 
شبكه هاي  اينترنت،  ارتباطات، 

اجتماعي، جامعه مجازي، اطالعات 
ارتباط جمعي  وسايل  ميان  در 
و  است  تأثيرگذارتر  همه  از  اينترنت 
از ميان تمام امكاناتي كه اينترنت به 
مخاطبين خود ارائه مي دهد، استفاده از 

شبكه هاي اجتماعي روبه گسترش است، 
بدين جهت كه در جامعه ي جديد كه تعامالت اجتماعي در 
آن رو به كاهش است و انسان ها به عنوان حيوانات في النفسه 
براي آن هستند، شبكه هاي  به دنبال جايگزيني  اجتماعي، 
اجتماعي تحت عنوان يك تعامل اجتماعي مجازي در سطح 
جهاني مي تواند يك جايگزين براي تعامالت از دست رفته 
انساني باشد. اما به اعتدال، عصر حاضر را مي توان تلفيقي 
از ارتباطات و اطالعات دانست. افراد در هرجايي كه باشند 
مي توانند آخرين اطالعات مورد نياز را در هر زمينه اي دريافت 
كنند. كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش نيز 
سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي مجازي شدن 

سوق پيداكند.
جامعهمجازي

شدن  كوچك  جهاني شدن،  اصلي  ويژگي هاي  از 
فاصله ها و فشردگي در مفهوم زمان و مكان بود و شبكه هاي 
اجتماعي به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي رسانه اي در 
عصر رسانه هاي نوين كمك كرد تا اين مفهوم هرچه بيشتر 
نهادينه شود. هم چنين جهان به سمتي رفت كه مفهوم دولت، 
حاكميت و مرزهاي جغرافيايي معناي سنتي خود را از دست 
دادند و تالش شد تا اين مفهوم القا شود كه جهانيان در 
دهكده اي كوچك به نام جهان! زيست مي كنند. شبكه هاي 

اجتماعي در تحقق اين رويا بسيار مفيد بوده و هستند.
هم چنين با تمركززدايي قدرت از طريق گسترش تعامل 
آگاهانه شهروندان باهم و با سازمان هاي دولتي يا مردم نهاد 
باعث شدند تا چرخ هاي جهاني شدن هرچه سريعتر به حركت 
درآيند و دنيا هرچه بيشتر طعم انحصارزدايي از دولت ها و 
گسترش فعاليت هاي مدني را بچشد. »ما ديگر در حكم افراد 
با يكديگر ارتباط برقرار نمي كنيم، بلكه پيام هايي هستيم بر 

صفحه رايانه ديگران«
فرهنگ هاي مجازي، برخالف برخي نگرش ها، 
ريشه در واقعيت هاي زندگي روزمرة انسان دارند 

فضا و فرهنگ سايبر، پديده و موجودي مستقل از 
دنياي مادي نيست، بلکه در پيوند و تعامل با دنياي 
مادي قرار دارد. هرچند فرهنگ تعيين مي كند كه چه 
اشكالي از فناوري شكل بگيرند و توسعه يابند، اما فناوري ها 
نيز به نوبه ي خود، فرهنگ ها را شكل مي دهند. بنابراين، 

رابطه اي دوسويه ميان اين دو وجود دارد.
مفهومشبكههاياجتماعي

به مجموعه اي از افراد، كه به صورت گروهي با يكديگر 
نيازمندي ها،  اطالعات،  مانند  مواردي  و  داشته  ارتباط 
شبكه هاي  بگذارند،  اشتراک  به  را  خود  افكار  و  فعاليت ها 

اجتماعي مي گويند.
رسانههاينوينوزندگيروزمره

زندگي روزمره ما به هنگام اوقات فراغت و كار، با خانواده 
يا دوستان، بدون فناوري هاي ارتباطي و رسانه ها غيرقابل 
فرهنگ هاي  براي  مكاني  به  ما  خانه هاي  است.  تصور 
شنيداري،   - ديداري  خدمات  كه  شده  بدل  چندرسانه اي 

اطالعاتي و مخابراتي را باهم ادغام كرده است.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه 
نوجوانان و جوانان از اين فناوري ها كه به سرعت در حال 
پيشرفت هستند، استفاده مي كنند و اين ابزار چه تأثيري بر 

زندگي روزمره شان داشته است؟
فناوري هاي اطالعات و ارتباطات به طوركلي و تلفن 
همراه به طور خاص، به فناوري جوانان تبديل شده است. 
جوانان، مصرف كنندگان عمده ي فناوري تلفن همراه هستند 
و اغلب به عنوان پيشگامان اقتباس و تكامل آن محسوب 

شده اند.
تلفن همراه امكان خوداظهاري هويتي را فراهم مي آورد. 
در واقع بخشي از عناصر مادي و معنوي هويت فردي را 
تشكيل مي دهد. به عبارتي »من فرد در تلفن همراه ديگري 
هويت و تشخص پيدا مي كند.« افزايش توليد وسايلي از قبيل 
تلفن همراه و اينترنت و... در نهايت سهولت دسترسي سبب 

شد گروه هاي كثيري از افراد جامعه با سنين مختلف به اين 
دنياي مجازي راه پيدا كنند به طوري كه در قرن 21 داشتن 

تلفن همراه يك كودک 6 ساله براي كسي عجيب نيست.
مزاياوكاركردهايمهمفضايمجازي

- ارتباطات و انتشار سريع و آزادانه اخبار و اطالعات:
سايبرنتيك  فضاي  در  مشاركت كنندگان  اوليه  هدف 
است. تعريف سنتي از اجتماع، معمواًل داراي قيد و بندهاي 
نظر  از  معمواًل  مجازي  اجتماع هاي  اما  است،  جغرافيايي 
جغرافيايي پراكنده هستند. امكان عبور از مرزهاي جغرافيايي 
فراهم گرديده با اين حال، ميزان شباهت اجتماعات واقعي و 
اجتماعات مجازي، بسيار زياد است و هر دوي آن ها امكاناتي 
ايجاد رابطه  از اعضا، گردش اطالعات و  مانند: پشتيباني 
دوستي را فراهم مي آورند. گسترش اين شبكه ها، فضاي 
آزادانه  بيان  مناسبي براي بيان هويت گروه هاي پراكنده، 
ايده ها، افكار و سليقه هاي ديگران را فراهم آورده و امكان 

تبادل فرهنگي را ميسرتر كرده است.
- شکل گيري و تقويت خرد جمعي:

از شاخصه هاي مهم اين شبكه ها، پديدار شدن  يكي 
خرد جمعي است كه به جريان سيال و پوياي قوه تفكر و 
ذهن كاربران حاضر در چنين محيط هايي اطالق مي شود كه 
به مثابه يك پردازشگر عظيم، اطالعات را پردازش و پايش 
مي كند. اين مطلب به خوبي ضرب المثل بزرگمهر را كه گفته 

است: »همه چيز را همگان دانند« در ذهن تداعي مي كند.
- تحصيل، افزايش سرعت در فرايند آموزش و ايجاد 

ارتباط شبانه روزي ميان استاد و شاگرد:
دچار  مجازي  فضاي  با  رسمي  تحصيالت  تنها  نه 
آموزش  نوعي  رفته  فراتر  بسيار  بلكه  مي شود،  دگرگوني 

لذت بخش همراه با سرگرمي است، ايجاد مي شود.
- تفريح و سرگرمي:

فضاي مجازي، تفنني بديع و هيجان انگيز است، چه 
به طور مستقيم و چه به وسيله ابزار آنالين سرگرمي و چه 

به وسيله بازي هاي رايانه اي.
- تسهيل امور وکارکرد تبليغي و محتوايي:

پژوهش،  دور،  راه  از  ارتباط  امكان  با  مجازي  فضاي 
نامه نگاري، انجام معامالت و حتي كار كردن، به تسهيل امور 

روزانه افراد مي پردازد.
- تجارت الکترونيك:

ازجمله  الكترونيكي،  بانكداري  و  الكترونيكي  خريد 
مهم ترين انواع اين تجارت هستند كه پيش تر، با اين كيفيت 
امكان پذير نبود. از منظر اقتصادي، شبكه هاي اجتماعي قادر 

به ايجاد پول هستند.
- تبليغ و توسعه ارزش هاي انساني و اخالقي در عرصه 

جهاني 
- توسعه مشارکت هاي مفيد اجتماعي 

پيامدهايمنفيشبكههاياجتماعي
- شكل گيري و ترويج سريع شايعات و اخبار كذب 

- تبليغات ضدديني و القاي شبهات 
- نقض حريم خصوصي افراد

- انزوا و دور ماندن از محيط هاي واقعي اجتماع 
- مقايسه كاذب 

شهروند يقحقو
درجامعهمجازي

شماره فرهنگی
پانزدهم
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اما مرگ به كوروش مجال نداد تا به ضرب سكه در ايران 
بپردازد و اين عمل را جانشينش داريوش هخامنشي براي 
اولين بار در ايران انجام داد و سكه هاي طال و نقره را به نام هاي 

»دريك daric و سيگلوي siglos« ضرب كرد.
نقوشسكههايشاهي

نقوش حكاكي شده بر روي اين سكه ها در بيشتر موارد 
عبارتند از تصوير شاه هخامنشي به شكل كماندار پارسي كه به 
نشانه نيايش خداي بزرگ اهورامزداست كه زانو زده و كماني 
را در حال كشيدن زه است و در دست ديگر نيزه اي دارد. در 
پشت اين سكه نيز چند فرورفتگي ايجاد شده است كه به 
سكه هاي شاهي معروف بود. ازجمله مسكوكات جالب كه 
تحت نظر پادشاهي هخامنشي و توسط پادشاهان قبرس و 
فينيقيه با استقالل و اختيارات داخلي ضرب مي شد سكه هاي 
صيدا بودند. نقوش اين مسكوكات به اين صورت بود كه در 
يك طرف سكه نقره كشتي جنگي و در طرف ديگر نقش 
اردشير سوم هخامنشي سوار برگردونه بسيار زيبا حك شده 

بود. )326 - 358 پ. م(
نقوشسكههاياسكندر

سكه هاي اسكندر داراي تنوع و نقوش جالب توجهي است. 
سكه هاي از جنس طال كه داراي نقش مردي با كالهخود است 
و در يونان و مقدونيه ضرب شده است. البته گفته مي شود اين 
نقوش مربوط به تصوير واقعي اسكندر است. تصوير سكه هاي 

اسكندر اكثراً داراي نقش نيم تنه و به شكل هركول كه مظهر 
قدرت و توانايي و يكي از قهرمانان افسانه اي يونان است كه 

كالهي از پوست شير نيز بر سر دارد.
در پشت اين سكه خداي بزرگ يونان )زئوس( بر روي 
تخت نشسته و عصاي قدرت را به دست گرفته كه نام اسكندر 

به خط يوناني كنار آن نوشته شده است.
نقوشسكههاياشكاني

نقوش اين سكه ها بيان كننده تاريخ 500 ساله شاهنشاهي 
ايران و وضعيت معيشتي و اقتصادي مردمان آن دوره بوده 
است. در آن زمان دادوستد به وسيله سكه هاي نقره و مس و 
برنز انجام مي شده و نقوش آن نشان دهنده آن است كه شاهان 
اشكاني به آرايش مو و ريش خود بسيار اهميت مي دادند. بر 
گردن تمام آن ها گردنبند مرواريد از 1 تا 4 رديف آويخته بوده 
است، هم چنين به روي سكه ها تصاوير نيم رخ يا تمام رخ شاهان 
اشكاني حكاكي شده بود و پشت سكه، نقش »ارشك موسس 
سلسله اشكاني« نشسته بر روي سكويي و كمان به دست 

گرفته حك گرديده است.
»سكه هاي  به  كه  دوران  اين  سكه هاي  از  بعضي  در 
درهمي« نيز معروف بود شاه نشسته بر تخت و فرشته بالداري 

حلقه سلطنت را به او مي دهد.
اما در سكه هاي پارتي اين دوره عالمت اختصاري وجود 

حسين قاسم پوراقدم 
دانشجوي كارشناسي گرافيك

شماره گرافيک
پانزدهم

تاريخچهنقوش

چکيده: بشر نخستين زماني كه نتوانست همه نيازهاي 
خود را به تنهايي برآورده كند راه چاره را در مبادله كاالها با ديگر 
هم نوعانش جستجو كرد و به اين  ترتيب تا مدت ها به شيوه مبادله 
كاال به كاال به زندگي و امرار معاش پرداخت. اما اين شيوه نيز 
به زودي نواقص خود را هويدا كرد چراكه مقياس مشخصي براي 
اين مبادله نبود و گاهي اوقات حق خود را زايل شده مي دانست. با 
پيدايش فلزات تمدن بشر متحول شد و وجود فلزاتي چون مس، طال 
و نقره بشر را به فكر اختراع سكه انداخت، وسيله اي كه مي توانست با 

يك مقياس معين تبادل كاالهاي بيشتري را در بر بگيرد.
واژگان کليدي: سكه، تاريخ، سلسله پادشاهي، نقوش، 

ايران، طال، نقره 
نقوشي كه بشر بر روي سكه ها به وجود آورد، بيشتر بيانگر 
آداب و رسوم، مذهب، وضعيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
موارد ديگر بود كه محققان سكه هاي قديمي را معتبرترين سند 
براي شناسايي فرهنگ و تمدن اقوام و ملل گذشته مي دانند. 
بشر، نخستين بار براي داد و ستد خود از فلزاتي چون مس و طال 
و نقره به صورت حلقه، استوانه، چهارگوش و در بعضي موارد 
به صورت تبر استفاده كرد همچون فلزاتي در چين كشف شد 

كه به صورت كارد يا ميله هاي باريك ساخته شده بود.
در  محققان  توسط  كه  كاوش هايي  طبق  هم چنين 
»موهنجوداروي پاكستان« انجام شد، ميله هايي از جنس مس 
كشف شد كه متعلق به 3000 پيش از ميالد مي باشد و اين 

قديمي ترين وسيله مبادله قبل از اختراع سكه است.
»اقوام  يوناني  تاريخ نگار  و  تاريخ  علم  پدر  »هردوت« 
ليديايي« را نخستين انسان هايي مي داند كه اقدام به ضرب 
سكه كردند. »ليديه« پادشاهي باستاني در دوره آهن در غرب 
آناتولي مطابق با استان هاي امروزي ازمير و مانيسا در تركيه 
است. پايتخت ليدي شهر سارد بوده است. قوم ليديا به دليل 
موقعيت خاص جغرافيايي كشورشان و وجود ذرات طال در 
شن هاي رود پاكتول كه از منطقه سارد پايتخت ليدي عبور 

مي كرد، به فكر تجارت و ساختن سكه افتادند.
از  پهن،  و  نامنظم  به شكل  تاريخ،  قديمي ترين سكه 
مخلوط نقره و طال ساخته شد و شيارهاي موازي روي آن و 
چند فرو رفتگي در پشت آن اولين نقوش تشكيل شده بر روي 
آن سكه ها بوده اند. در بعضي موارد به دليل پرستش »روباه« 
توسط قوم ليد، نقش اين حيوان بر روي سكه ها حك مي شده 
»اژين  در  ليدي  قوم  توسط  كاربردي شدن سكه  با  است. 
egine« از جزاير يوناني كنار درياي اژه، سكه هاي زيبايي با 

نقش الک پشت دريايي ضرب شد.
 »artemis الک پشت دريايي در يونان مظهر »آرتميس
الهه انديشه بود. هم چنين در شهرهاي ساحلي كنار درياي اژه، 
مانند »ميله milet« و »افز ephose« سكه هايي با نقوش شير، 
گاو، گوزن و خوک ضرب مي شد كه سمبل شهر يا خدايان 
محلي بودند. نقش الک پشت كه مظهر آرتميس دختر ژوپيتر 
است از نخستين سكه هاي يونان مي باشد كه در شهر اژين 

ضرب شده است . 
نقوش روي سكه هاي ممالك يوناني و آسياي صغير كه 
در تصرف ايران بودند اغلب نقش خدايان افسانه اي بود كه 
اين نقوش كمك زيادي به روشن شدن مذاهب گذشتگان 
مي كرد. نقوش سكه هاي يوناني بيشتر متاثر از خدايان مشرق 
زمين است و اغلب بر روي سكه ها نقش حيوانات بالدار مثل 
ابوالهول در مصر و گاوميش بالدار حكاكي شده است. در نقوش 
سكه هاي شهرهاي فينيقيه نقش رب النوع داگون مركب از 

صورت انسان و بدن ماهي ديده مي شود.
نقوشسكهدرايران

به سال 546 پيش از ميالد مسيح، كوروش بنيانگذار سلسله 
هخامنشي كشور ليدي را تسخير كرد و مناطق يوناني نشين را 
به زير سلطه خود درآورد به مناطقي كه در آن ها به ضرب سكه 
مي پرداختند، اجازه داد مانند گذشته ضرب سكه هاي محلي 

ادامه داشته باشد.

داشت كه معرف محل ضرب شهر آن سكه است و عبارت بود 
از شهر نيسا، دارا )دره گز كنوني(، صد دروازه )نزديك دامغان(، 

تمبراكس )ساري(، هگمتانه )همدان( و....
نقوشسكههايساسانيان

نوشته سكه هاي پارسي در دوره ضرب سكه هاي ساساني 
از سال تاجگذاري اردشير اول 224 ميالدي آغاز و تا سال 652 

ميالدي يعني زمان سقوط اين سلسله پايان يافت.
نقوش روي سكه ها بيانگر وقايع و آداب و رسوم اين دوره 
است. ازجمله چهره شاهان، انواع تاج ها، تزيينات لباس، آرايش 
مو و چهره، خط و تحول آن. هم چنين اسامي مراكزي كه سكه 

در آن ضرب شده بود.
پس از شاهنشاهي ساساني و كشته شدن يزدگرد سوم 
شبيه  سكه هايي  عرب  فرمانروايان  ميالدي   625 سال  به 
تصاوير  كه  تفاوت  اين  با  كردند  ساساني ضرب  سكه هاي 
خود را بر روي آن حك نكردند. بلكه تصاوير شاهان ساساني 
مانند گذشته بر روي سكه حك شده بود. خلفاي راشدين نام 
پادشاهان ساساني را بر روي سكه هاي عرب ساساني ضرب 
كردند كه بيشتر تصاوير خسرو دوم ساساني و نام فرمانروايان 
صدر اسالم با خط پهلوي و كوفي در متن سكه بود هم چنين 
نام ضرابخانه و تاريخ آن نيز سال يزدگردي يا هجري در پشت 

سكه به خط پهلوي ضرب مي شد.
نخستين »درهم« اسالمي به عنوان سكه با امر عمربن 
الخطاب در سال 20 هجري قمري ضرب شد. روي اين سكه ها 
صورت شاه ساساني و كلمات بسم اله و بسم اله ربي به خط 
كوفي و نام پادشاهان ساساني با حروف پهلوي بر پشت سكه ها 
ديده مي شود. بعد از سال 79 ه. ق سكه هاي اسالمي بدون 
تصوير جايگزين شد. كه تنها تاريخ و محل ضرب سكه بر روي 
آن و طرف ديگر سوره مباركه اخالص، بدون كلمه قل به شكل 
اهلل احد اهلل صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد ضرب 
مي گرديد. در اوايل قرن سوم هجري و با ظهور حكومت هاي 
نيمه مستقل در ايران مثل طاهريان و صفاريان روند نقوش 
سكه نيز تغيير كرد. به طوريكه بر روي نقره كلماتي مثل النصر، 
الظفر، اليمن و السعاده حك شد كه روي سفال هاي لعابدار 

ايراني نيز به چشم مي خورد.
سكههايآلبويه

در دوره آل بويه سكه هاي ضرب شده و نقوش روي آن 
براي محققان حاوي منابع اطالعاتي با ارزشي است چراكه 
القاب و اسامي زيادي از شاهزادگان آل بويه و ارتباط آن ها با 
شاخه هاي متعدد ديگر هم چنين وسعت قلمرو آن ها مشخص 
شده است. بر روي مسكوكات آل بويه لقب شاهنشاه به چشم 
مي خورد.هم چنين سوره مباركه قرآن كريم در حاشيه آن چك 

شده است.
جالب توجه آنست كه بدانيد بر روي سكه هاي اسالمي 
ايران تا زمان سالجقه صورت انسان يا حيوان ديده نمي شود 
بلكه تصاويري چون شمشير - هالل - و ستاره و شير و 

خورشيد - گنبد و گلدسته بر روي سكه ها نقش بسته بود.
نقوشسكههايقاجاريان

نوشته هاي روي بعضي از سكه هاي اين دوره مانند سكه 
آقا محمدخان بسيار ساده و فقط نام وي به صورت يا محمد بر 
باالي اسامي شهرهايي كه سكه در آن ضرب شده قرار دارد. 

پشت سكه نيز يك بيت شعر نوشته شده است.
سكه هاي افشاريان، زنديان و قاجاريان بيشتر عناويني 
با توجه به موقعيت سياسي - جغرافيايي و مذهبي به تصوير 
كشيده شده است. قابل توجه اين كه سكه هاي خطي و بدون 

تصوير تا زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار معمول بوده است.
منابع :

دورويسكه/سكههايجمهورياسالمي/عبدالعزيزحقصفت/ -
سيبالهنر

دورويسكه/سكههايپهلوي/عبدالعزيزحقصفت/پازينه -
راهنمايسكههايضربي)چكشي(ايران/هوشنگفرخبخش/نشرفرخبخش -

تاريخايران/حسنپيرنياوعباساقبالآشتياني/انتشاراتبهزاد -
بانكاطالعاتيسكهواسكناسايران -

صنعتي، داخلي و... برگزار مي كند. در اين مسابقه كه با رويكرد 
برگزار مي شود، شركت كنندگان  آينده  زندگي  براي  ايده هايي 
مي توانند پروژه هاي اجرا شده و يا دانشجويي را در هر بخش مطرح 

كنند، سه پروژه منتخب به عنوان رتبه اول معرفي مي شوند.
پروژه ارسالي شما براي اين مسابقه چه بود و شامل چه 

ويژگي ها و کانسپت هايي بود؟
كشور،  واليبال  ملي  تيم  برند  معروج،  ورزشي  فروشگاه 
پروژه اي مي باشد كه در آن سعي بر توجه به تأثير روند و پروسه 
طراحي صنعتي و مبلمان در طراحي داخلي شده و ايده و كانسپت 
اصلي طراحي داخلي از مبلمان طراحي شده الهام گرفته است. 
آنچه در اين پروژه حائز اهميت مي باشد، نمايش حركت و حس 

زندگي در طراحي داخلي يك فروشگاه ورزشي بوده و به طبع 
آن، خطوط، فرم ها، مبلمان و رنگ فضا نيز بر اين اساس انتخاب 
گرديد. در گام بعدي، بر اساس نياز پروژه و خواسته كارفرما، 
برنامه ريزي هاي مربوطه جهت طراحي مبلمان و نيازهاي فضا 
انجام پذيرفته و طراحي كلي فضا نيز بر اساس اين ايده به وجود 

آمده است: »از طراحي صنعتي به طراحي داخلي«.
برندگان سال هاي قبل اين مسابقه چه کساني بوده اند؟

برندگان اين مسابقه در سال 2015 از كشورهاي نيوزلند، 
پرتغال و اسپانيا بوده و برندگان امسال نيز بنده از ايران با پروژه 
طراحي داخلي فروشگاه ورزشي معروج، »كريل اسليدز از اكراين 

ي
ار
م
مع شماره 

پانزدهم

با تقديم سالم و خسته نباشيد آقاي دکتر ايرجي و عرض 
تبريك براي کسب افتخار جديدتان در مسابقه بزرگ بين المللي 
معماري IDSA2016 و آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي حضرتعالي، 
ما  مخاطبان  بيشتر  آشنايي  براي  لطفاً  اول  سؤال  به عنوان 
مختصري از تحصيالت، کار و شرايط زندگي خودتان بفرماييد 

و اين که در کجا مشغول به فعاليت هستيد.
با سالم و خسته نباشيد خدمت شما و همكاران محترم.

بنده جواد ايرجي، معمار، عضو هيئت علمي دانشگاه هستم.  
تحصيالت آكادميكم را در دكتراي تخصصي معماري از دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد تهران مركزي دريافت كرده ام. طي دوره دانشجويي 
هم زمان با انجام كار حرفه ايي معماري در دفاتر معماري و مهندسين 

مشاور اساتيد خود، با ارائه مقاله و سخنراني در كنفرانس هاي 
بين المللي در كشورهاي ايتاليا، هلند، اتريش، آلمان، مالزي و... ضمن 
مشاهده و يادگيري از معماري كشورهاي گوناگون، به كسب تجربه 
در زمينه هاي تئوريك نيز پرداختم. بعد از فارغ التحصيلي در مقطع 
كارشناسي ارشد به مدت دو سال در شركت معماري تركيه 
ايي »سائونادكور« به عنوان طراح معمار شروع به فعاليت كرده 
و بعد از كسب تجربه كار و طراحي در سطح بين المللي، دفتر 
معماري شخصي خود »استوديو ايرجي« را در شهر استانبول 
تأسيس كردم. بعد از پذيرش در مقطع دكتري به ايران بازگشته 
و همزمان با ادامه فعاليت در دفتر شخصي خود به تدريس در 
دانشكده هاي هنر و معماري دانشگاه هاي تهران، من جمله مركز 

علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 47 پرداختم.
شما نفر اول مسابقه طراحي معماري شده ايد، لطفاً در مورد 

اين مسابقه و قسمت هاي مختلف آن توضيحي بفرماييد.
مسابقه بزرگ بين المللي معماري  IDSA2016 كه همه ساله در 
35 بخش متفاوت و بين 80 كشور دنيا برگزار مي گردد، امسال نيز 
در ماه آوريل 2016، توسط مؤسسه بين المللي  RTF برگزار گرديد 
كه در بخش طراحي داخلي - بخش تجاري، بنده از ايران با پروژه 
»فروشگاه ورزشي معروج« رتبه اول اين مسابقه بين المللي را كسب 
كردم. RTF) Rethinking the Future( مؤسسه ايي بين المللي مي باشد كه 
همه ساله در راستاي  ترويج و تشويق معماران و طراحان، مسابقه هاي 
بين المللي طراحي در بخش هاي فرهنگي، تجاري، اداري، ورزشي، 

با پروژه طراحي تكنوپارک« و »آدوايت پاتل از هندوستان با پروژه 
طراحي داخلي مركز توسعه كارآفريني و سرمايه گذاري« مي باشند.

آقاي دکتر ايرجي براي دانشجويان جوان ما که خواهان 
موفقيت هايي نظير شرايط شما هستند چه توصيه هايي داريد؟ 

به نظر شما مسير صحيح رسيدن به اين هدف چگونه است؟
به عقيده بنده »خواستن، تمرين و پشتكار« سه كليد 
اصلي موفقيت در هر زمينه ايي است. هيچ فردي مادرزاد 
موفق به دنيا نمي آيد. حتي در صورتي كه فردي كاماًل در 

يك زمينه اي مستعد باشد ولي نخواهد، تمرين نكند و پشتكار 
نداشته باشد به هيچ جايي نمي رسد. هميشه بيشترين ها را 
خواستن، خوب است و تمرين و پشتكار براي رسيدن به اين 

اصل خوب، خوب تر است حتي اگر به بيشترين نرسيد.
به عنوان سؤال آخر، از آشنايي و همکاريتان با مرکز 47 

علمي کاربردي فرهنگ و هنر بفرماييد.
بنده در يك پروژه پژوهشي با »جناب آقاي دكتر قباديان«، 
كه از اسطوره هاي معماري معاصر كشور مي باشند، همكاري 
داشتم كه ايشان نيز از دوستان صميمي جناب آقاي دكتر اسعدي، 
از مدرسين دلسوز و بي نظير واحد 47 بودند و بدين وسيله آغاز 

همكاري بنده با اين واحد به وقوع پيوست.
صحبت پاياني:

بنده نزديك به 6 سال سابقه تدريس در دانشگاه هاي متفاوت 
آزاد، دولتي، پيام نور و... در شهرهاي گوناگون را دارا هستم ولي به 
جرأت عرض مي كنم واحد 47 فرهنگ و هنر تهران، از واحدهاي 
موفق مي باشد كه نه تنها در زمينه معماري بلكه در ساير رشته ها نيز از 
فعاليت هاي بي نظيري برخوردار بوده و دانشجوياني بسيار موفق آموزش 
داده و وارد بازار كار حرفه ايي مي نمايد. جا دارد از همين جا، مراتب تقدير و 
تشكر خود از رياست محترم اين واحد، جناب آقاي دكتر فرزانه، مديرگروه 
معماري سركار خانم مهندس معدوليت، جناب آقاي دكتر اسعدي كه 
باعث آشنايي بنده با اين مجموعه شدند و سركار خانم انصاري كه استادي 

دلسوز بوده و زحمات نشريه نيز به عهده ايشان مي باشد را اعالم دارم.
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در تاريخ، قابل توجه هستند، موضوع حفاظت و مرمت به شيوه 
سنتي براي آنان قابل اجرا نخواهد بود و در واقع ماده اي از اثر 
هنري باقي ماند كه توسط مرمت گران مورد حفاظت و مرمت 
قرار گيرد. ضروري است بيان شود، حفاظت و مرمت بر طبق 
نظر بيشتر متخصصان اين حوزه، بر روي ماده اثر هنري انجام 
مي گردد و لذا امكان مرمت و حفاظت، بر روي ماهيت هنري اثر 
وجود ندارد و لذا با توجه به اين كه در بسياري از گونه هاي هنر 
معاصر، ماده اثر هنري بالفاصله از ميان مي رود و يا دگرگون 

مي شود مانند فردي كه پرفورمنس را اجرا مي نمايد و تمام 
مي كند، در تمامي اين گونه هنري، با از ميان رفتن و دگرگوني 
در ماده اثر هنري، شرايط حفاظت و مرمت آن از ميان مي رود 
و دقيقاً از همين جاست كه چالش جدي براي موزه هاي هنر 
معاصر شروع مي شود كه در اين موزه ها براي اين موضوع 
بايستي روش هايي در جهت حفاظت و مرمت بوجود بيايد. 
بنابراين به نظر مي آيد كه همانظوري كه هنر معاصر دنياي 
اجتماعي و فكري و هنر را به چالش مي كشد، بنياد دانش 

حفاظت و مرمت را نيز به چالش دعوت كرده است.

در اينجاست كه موزه ها، به عنوان مكان ثبت خاطرات 
اجتماعي و يادآوري كننده يادها به انسان ها در ارائه فرهنگ 
گذشته، نيز با چالش جدي مواجه مي شوند و امكان ثبت و 
نگهداري آن را ندارد، لذا الزام مي يابد تا از روش هاي ديگري 

در مقوله حفاظت و مرمت ميراث هنري بشر استفاده نمايند.
در جمع بندي بحث حاضر، مي توان بيان نمود، با توجه 
به دو وجهي بودن شاخصه تاريخي بودن يك پديده ميراثي، 
بايستي ضمن توجه به وجه تاريخي آن و اين كه اثري مهم در 

تاريخ است و يا داراي سن و سال تاريخي مي باشد، در راستاي 
تاريخي بودن آن نتيجه گرفت، مبحث ديگر اين كه، همه 
آثار هنري دوران معاصر، امكان حفاظت و مرمت به شيوه 
مرسوم را ندارند و بنابراين الزم است تا از شيوه هاي ديگري 
مانند مستندسازي دقيق از اين هنرها، بازنمايي آن در قالب 
ويدئوهاي نمايشي، عكس هاي موجود از حين اجراي اين 
آثار و روش هاي مشابه آن، به حفاظت و مرمت آنان و بقاي 
آن ها در خاطره فردي و جمعي مخاطبان آتي، جهت حفاظت 

و مرمت آن اقدام شود.

كيلومترمربع   24.091 با  مازندران  استان  چکيده: 
مساحت و حدود 200.0000 نفر جمعيت از استان هاي سرسبز 
شمال فالت ايران است و در كرانه درياي مازندران قرار دارد. 
اين استان در غرب استان گرگان و مشرق استان گيالن 
مي باشد و از جنوب با استان هاي سمنان، تهران، قزوين هم 
مرز است. درياي مازندران نيز مرز شمالي اين استان را كاماًل 
در بر گرفته است. تعداد 15 شهرستان، 36 شهر، 38 بخش و 
104 دهستان در مازندران وجود دارد كه 43 درصد از شهرها 
در طول نوار ساحلي واقع شده اند. مازندران تنها استاني است 
كه با سه محور هراز، كندوان و سوادكوه با مركز كشور مرتبط 
مي باشد و چهار فرودگاه ارتباط هوايي آن را با بقيه نقاط برقرار 
راه آهن  از شعبه هاي اصلي  راه آهن شمال، يكي  و  ساخته 

سراسري نيز از آن عبور مي كند.
از  اندكي  با  تا  در اين مجال اندک تالش شده است 
فرهنگي،  ميراث  و  قوم شناسي  مردم شناسي،  ويژگي هاي 

هنري و معنوي مازندران آشنا شويم.
خانههايباستاني
خانهنيمايوشيج

علي اسفندياري متخلص به نيما يوشيج در دهكده يوش 
از بخش بلده شهرستان نور متولد شد. او مبتكر سبكي نو در 
شعر پارسي است كه به نام »شعرنو« معروف شده است. خانه 
نيما يوشيج، اين شاعر بلند پايه و نوپرداز معاصر، در روستاي 

يوش واقع شده است.
خانهفاضلي

داراي  و  واقع  نو، ساري  انبار  آب  محله  در  خانه  اين 
دو عمارت مسكوني متعلق به دوره قاجار و پهلوي است. 
به  پهلوي  از دوره  الحاقاتي  قاجاري،  بناي  بدنه شرقي  در 
چشم مي خورد كه متشكل از حياطي چهار گوش و مجموعه 

بناهايي در طرفين حياط است.
خانهاحمدعليخانهزارجريبي

اين خانه در روستاي سرخ گريه از بخش يانه سر شهرستان 
بهشهر قرار دارد. بناي آن آجري با پالن مستطيل شكل و 
سقف سفال پوش به شيوه معماري دوره قاجار و داراي دو 

ورودي در طرفين ساختمان است.
معرفيمشاهيرمازندران

نيمايوشيج
به  نيما در سال 1276 هجري شمسي در دهكده اي 
نام يوش، واقع در مازنداران چشم به جهان گشود. خواندن 
و نوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت و پس از آن به تهران 
رفت و در مدرسه عالي سن لويي مشغول تحصيل شد، سپس 
با تشويق يكي از معلم هايش به نام نظام وفا به شعر گفتن 
مشغول گشت و در همان زمان با زبان فرانسه آشنايي يافت 
و به شعر گفتن به سبك خراساني مشغول گرديد. در سال 
روزنامه  در  كه  سرود  را  رنگ پريده  قصه  منظومه   1300

ميرزاده عشقي به چاپ رساند.

وي بعدها بنيان گزار سبكي در شعر گرديد كه »شعر نو« 
خوانده شد و تا امروز پيروان بسيار داشته است. از معروف ترين 
شعرهاي نيما مي توان به شعرهاي افسانه، آي آدم ها، ناقوس، 
مرغ آمين اشاره كرد. نيما در 13 دي 1328 چشم از جهان 

فروبست.
دكترپرويزناتلخانلري

 1292 سال  ماه  اسفند  در  خانلري  ناتل  پرويز  دكتر 
دوره  آمد.  دنيا  به  مازندران  نور  شهرستان  در  خورشيدي 
متوسطه را در تهران )دارالفنون( به پايان برد و تحصيالت 
عاليه را در دانشسراي عالي و دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
به تحصيل پرداخت و موفق به اخذ مدرک ليسانس شد. وي 
دكتراي خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي گرفت. خانلري 
در سال 1344 خورشيدي بنياد فرهنگ را تأسيس كرد كه 
در مدت فعاليت اين بنياد بيش از سيصد عنوان كتاب چاپ 

و نشر شد.
وي يكي از پيشگامان دستور زبان فارسي بود. دستور 

زباني كه وي نوشته است از معتبرترين دستورهايي است كه 
در زبان فارسي نگاشته شده و در زمان خود تحولي بزرگ 

ايجاد كرد.
در  بنيادي  تحقيق  به  مي توان  خانلري  دكتر  آثار  از 
عروض و قافيه و چگونگي اوزان غزل، وزن شعر فارسي، 
تاريخ زبان فارسي در 5 جلد، دستور زبان فارسي،... و حدود 
سيصد مقاله در مجله سخن نام برد. دكتر پرويز ناتل خانلري 
اين شخصيت ممتاز ادبي ايران كه خدمات او به فرهنگ، 
ادب و زبان فارسي انكارناپذير است. در شهريور سال 1369 

خورشيدي چشم از جهان فرو بست.
آيتاهللجواديآملي

سال  در  آملي  جوادي  عبداهلل  شيخ  حاج  آيت اهلل 
ميرزا  نهاد. پدرش  به عرصه گيتي  پا  آمل  1312ه .ش در 
ابوالحسن جوادي از عالمان و واعظان پرهيزكار شهر بود و 
اجدادش نيز تا چند نسل، از واعظان آنجا بودند. پس از پايان 
ابتدايي در سال 1325 شوق آموختن معارف  دروس دوره 
اسالمي و علوم الهي وي را به حوزه علميه آمل كشاند. در 
امالي شيخ  قوانين، شرايع،  ادبيات، شرح  لمعه،  اين حوزه، 

صدوق و... را آموخت.
در سال 1329 به تهران رفت و با راهنمايي آيت اهلل حاج 
شيخ محمد تقي آملي، تحصيالت خود را در مدرسه مروي 
تهران ادامه داد. در سال 1334 براي تكميل تحصيالت، به 
حوزه علميه قم هجرت كرد. در آنجا مدتي از درس خارج 

فقه آيت اهلل العظمي بروجردي استفاده كرد و بيش از دوازده 
سال در درس خارج فقه آيت اهلل محّقق داماد و حدود هفت 
حضور  امام خميني)ره(  حضرت  اصول  خارج  درس  در  سال 
يافت. وي هم چنين حدود پنج سال در درس خارج آيت اهلل 
ميرزاهاشم آملي شركت كرد. اّما به دليل عالقه وافر به علوم 
رابطه علمي  قم  به  ورود  ابتداي  از همان  قرآني،  و  عقلي 
بزرگ قرن، عالمه طباطبايي  مفّسر  و  فيلسوف  با  را  خود 
آغاز كرد كه اين ارتباط تا آخرين لحظات عمر ُپربركت آن 
فعاليت هاي  اتمام تحصيالت،  از  يافت. پس  ادامه  بزرگوار 
ايشان بر تدريس و نشر معارف الهي متمركز گرديد و در 
شرح تجريد،  شرح اشارات،  مختلف،  دوره هاي  و  سطوح 
كامل  دوره  شفا،  التحصيل،  شواهدالربوبيه،  شرح منظومه، 
مصباح األنس،  شرح فصوص الحكم،  تمهيدالقواعد،  اسفار، 
درس خارج فقه، تفسير موضوعي قرآن، تفسيرترتيبي قرآن را 
تدريس نمود. اكنون نيز درس هاي تفسير قرآن، خارج فقه و 

خارج اسفار ايشان ادامه دارد.
استادحبيباهللبديعي

ايراني،  برجسته  موسيقيدان  بديعي  حبيب اهلل  استاد 
آهنگساز و ويلونيست به تاريخ 4 فروردين 1312در سرزمين 
اسپهبدان در شهر سوادكوه در خانواده اي هنردوست به دنيا 
آمد. بديعي دو سال اول ابتدايي را در ساري گذراند و پس 
از آن به تهران رفته و در رشته زمين شناسي دانشگاه تهران 
ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ ليسانس مي گردد. از سال 
1326 نزد دكتر لطف اهلل مفخم و استاد صبا، آموزش ويلون 
مي بيند و يك سال هم نزد چينگوزيان از ارامنه قفقاز به 
آموزش موسيقي كالسيك مي پردازد. حبيب اهلل بديعي در 
نواختن دستگاه ها و گوشه هاي آواز، قدرت و توانايي قابل 

مالحظه اي داشته است.
سال 1343 به عضويت شوراي موسيقي راديو انتخاب 
شد، از سال 1346 تا 1351 رياست اداره موسيقي راديو را 
به عهده داشت. سال 1458 به عضويت شوراي واحد موسيقي 
درآمد كه به غير از او مرتضي حنانه، علي تجويدي و حسينعلي 
مالح هم در آن عضو بودند. بديعي رهبري اركسترهاي 4،2 و 
6 و اركستر باربد و نكيسا را هم به عهده داشت. بديعي در سال 
1371 بر اثر بيماري قلبي درگذشت و در جوار امامزاده طاهر 

كرج به خاک سپرده شد.
هنرهايسنتي

اعتقادي  ويژگي هاي  تبلور  مازندران  سنتي  هنرهاي 
و آداب و فرهنگ مردم اين مرز و بوم است و بر اثر نياز 
آنان شكل پذيرفته است و ازجمله آن ها مي توان به صنايع 
چوبي )الک تراشي( اشاره كرد كه مجموعه اي است از وسائل 
روزمره زندگي همچون دانه پاش، كفگير و مالقه و عصا 
و غيره. نمد مالي، حصيربافي، جاجيم بافي، ابريشم بافي، 
جوراب بافي و غيره ازجمله صنايعي است كه روستاييان به 
هنگام فراغت از كشت و كار بدان روي مي آورند. قاليبافي 
نيز يكي از صنايع دستي اين سامان است كه با ويژگي هاي 

خاص هنري هر منطقه بافته مي شود.
از ديگر صنايع دستي اين منطقه صنايع چوبي، حصير، 
گليم، جاجيم، جوراب بافي، موج بافي، پارچه )چوغا، باشلق، 

وازشمد(، نمد و سفال.
انواعغذاهايمحلي

به رشته،  ُگندلِه، رشته  آغوز نون، پشِت زيك، پيسن 
شكر قرمز، آغورمسما، ته چين ترش،  تره دوپَتي، اسپناساک، 
آش كدو، ناز خاتون، اسفناج مرجي، كهي انار، قليه، خورش 

آلو، مارغانه انار.
انار،  و  آلبالو  نارنج،  بهار  شربت هاي  هم چنين 
يارسي،  بيجار،ترشي  هفت  سيرترشي،  بادمجان ترشي، 

مرباي پرتقال.

چکيده: امروزه حفاظت و مرمت آثار هنري در ميان 
گرايشات علمي مرتبط با حوزه ميراث فرهنگي و هنر، نقش 
مؤثري يافته است و در اين راستا، ازجمله وجوهي كه در اين 
مقاله به آن پرداخته خواهد شد، موضوع حفاظت و مرمت و 

رابطه آن با هنر معاصر مي باشد.
واژگان کليدي: مرمت، حفاظت، ميراث فرهنگي،هنر 

معاصر، اثر هنري 
يكي از ويژگي هاي مهم و شاخص، كه تعيين كننده يك 
پديده وابسته به امر حفاظت و مرمت مي باشد، وجه تاريخي 
اين رابطه  در  و  اينجا  در  حال  است.  هنري  اثر  يك  بودن 
مي توان اين سؤال را مطرح نمود كه چه پديده ها و آثاري 
تاريخي اند و اصواًل تاريخي بودن يك اثر هنري در چيست؟ 
يكي از مباحث مهم در اين بحث، همين موضوع تاريخي 
بودن يك پديده و ويژگي هاي يك اثر تاريخي مي باشد. در 
فرهنگ هاي واژگان انگليسي واژه تاريخي با دو معنا مرتبط 
است كه در زبان فارسي كمتر به آن توجه شده است. عمدتًا 
وجه تاريخي يك اثر هنري در زبان انگليسي در دو شكل 
بيان  »historic« و »historical« در فرهنگ هاي واژگان 
شده است كه همين موضوع در بيان ارتباط با اشياء موضوع 

هنر معاصر داراي اهميت مي باشد.
دو وجه بيان شده در ارتباط با ويژگي تاريخي بودن يك 
پديده، در فارسي يكي  historical به معناي تاريخي است كه 
به اشياء و آثاري اطالق مي گردد كه داراي سن و عمر باال 
مي باشند و در دوران تاريخي قرار گرفته و داراي ارزش تاريخي 
مي باشند. اما وجه ديگري كه در واژه historic در ارتباط با اشياء 
و آثار حوزه ميراثي بيان مي گردد، مربوط به ميراثي مي شود كه 

تاريخي است با توجه به اهميتي كه در تاريخ ما دارد.
پس مي توان بيان نمود كه در هنگام بحث از تاريخي بودن 
يك پديده، با دو وجه آثار »مهم در تاريخ« و آثار »داراي قدمت 
تاريخي« روبه رو هستيم. دانستن اين موضوع به ما در جهت 

آگاهي از وجوهي كه يك اثر ميراثي دارد، كمك مي نمايد.
حال بايد پرسيد كه آثار هنري دوران معاصر بيشتر در كدام 
وجه قرار مي گيرند، يعني آثاري با وجه مهم در تاريخ اند و يا 

آثاري داراي قدمت تاريخي؟
به نظر مي آيد كه آثار هنر معاصر، عمدتاً از وجه با اهميت در 
تاريخ، داراي اهميت و ارزش اند، پس اين آثار از اين منظر داراي 
ارزش اند كه در تاريخ هنر ما مهم اند، هر چند كه ممكن است 
به لحاظ سن و سال تاريخي، عمر بااليي نداشته باشند. مانند آثاري 
كه در موزه هنرهاي معاصر تهران قرار گرفته و داراي ارزش 
تاريخي اند، ما ملزم به حفاظت و نگهداري از اين آثار هستيم، 
نه به دليل اين كه اين آثار، آثار با قدمتي هستند، بلكه به خاطر مهم 
بودنشان در تاريخ هنر معاصر. و اين مهم بودن در تاريخ، عمدتًا 
به خاطر يگانگي و منحصر به فرد بودن آثار هنري هست كه در 
ساير آثار حوزه ميراث فرهنگي كمتر وجود دارد. پس عمده اين 

آثار از وجه مهم بودن در تاريخ مستلزم حفاظت و نگهداري اند.
مبحث ديگري كه در اين ارتباط قابل بحث مي باشد، اين 
است كه با توجه به اين كه برخي از آثار در هنر معاصر وابسته 
به يك مكان خاص اند؛ مانند آثاري كه در قالب هنر اجرا و هنر 
مفهومي و هنرهاي نزديك به اين جنبش ها اجرا مي شوند و 
هم چنين برخي آثار آن كه فاقد عمر و طول زمان مشخص 
هستند و بالفاصله پس از پيدايش از ميان مي روند و اصواًل از 
بين رفتن آن ها بخشي از اجرا و پديدار شدن آن ها به عنوان اثر 
هنري مي باشد. حال با توجه به اين كه مقوله حفاظت و مرمت 
ميراث فرهنگي، متعهد به حفاظت از ميراث بشري مي باشد، 
چه رهنمودي براي اين دسته از آثار مي توان داشت، با توجه 
به اين كه بسيار از اين آثار هنري، آثاري بسيار متعهد به جامعه 
انساني و مسائل اخالقي جهان معاصر مانند موضوع حفظ 
محيط زيست و چالش هاي اجتماعي هستند و از منظر اهميت 

غالمرضا  ساالرنژاد
دانشجوی كارشناسی مديريت فرهنگی

قاسمي نژاد رايني 
دكتراي مرمت آثار تاريخی

شماره فرهنگی
پانزدهم

شماره فرهنگی
پانزدهم
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چکيده: عكاسي معاصر، همانند ساير رشته هاي هنري، 
در طول ساليان متمادي، خصوصاً در چند سال اخير با توجه 
به شرايط اجتماعي، امكانات و رواج تفكرات پست مدرن و... 
سير تكاملي خود را طي كرده و دستخوش تغييراتي در عالقه 
به  كار عكاسان، سليقه ي مخاطبان وعالقه مندان  و روش 
هنرهاي تصويري شده است. هنرعكاسي در ايران نيز همپاي 
تغييرات هنري كه در دنيا رخ داده، دچار دگرگوني و تحول شده 
است.كم كم عالقه هنرمندان به ثبت واقع گرايانه موضوعات 
اطرافشان، تبديل به بيان انديشه ها و كلنجارهاي ذهن آنان 
با مخاطب شده است. رواج و گسترش »عكاسي صحنه آرايي 
شده« به جاي عكاسي »صريح« كه »استيگليتز« مدافع آن 
بود امكان آنرا يافت تا توجه تعداد زيادي از هنرمندان را به 
خود جلب كند. مقاله ي پيش رو تالشي است در جهت بررسي 

داليل گرايش و رواج اين شيوه از عكاسي در ايران.
پست  صحنه آرايي شده،  عكاسي  کليدي:  واژگان 

مدرنيسم، عكاسان ايراني، ژانر عكاسي، فرم گرايي 
حدود يك دهه از رواج »عكاسي صحنه آرايي شده« در 
ايران مي گذرد. برخورد ويژه عكاسان ايراني در حال به وجود 
آوردن يك جريان هنري متفاوت با آن چه در غرب به عنوان، 
 )staged photography ( يا  صحنه آرايي شده«  »عكاسي 
معرفي شده، مي باشد. اين شيوه ي عكاسي يكي از ژانرهاي 

مهم عكاسي است كه در آن، عكاس مانند كارگردان فيلم 
بر حسب موضوع ذهني خود، نور، صحنه، دكور، كادر، اجزاء 
ويژه،  چيدماني  با  را  ديگر  چيزهاي  همه  و  انساني  عناصر 

كارگرداني مي كند.
که  در گذشته  رايج عکاسي  بر خالف شکل 
فرم گرايي داراي اهميت اوليه بود و سپس محتوا از 
دل فرم بيرون مي آمد، در عکاسي صحنه آرايي شده 
هم  با  ثانويه  محتوامحوري  و  اوليه  فرم گرايي 
ترکيب شده و حتي فرم جاي خود را به محتوا داده 
است. گرچه جدا کردن فرم و محتوا اساساً کاري 

بيهوده است.
رويكرد آوانگارد، در مورد عكاسي صحنه آرايی شده در 
مقابله با نگرش عكاسي »پيكتورياليست«ها قرار دارد. اين 
روش عكاسي كه بيشتر اتكا به مفهوم دارد تا ساختار داستاني، 
استفاده مي كند. عكاسي  از موضوعات جدي و عميق تري 

صحنه آرايی شده اشكال مختلفي دارد.
نخستين شکل آن چيدن و آرايش مدل ها در برابر دوربين 

براي رسيدن به تابلويي روايي است.
شکل دوم عكاسي صحنه آرايی شده، خيلي پيچيده نيست 
و هنرمند را در مقام بازيگري يا مدل اصلي نشان مي دهد و 

اغلب تمركز بر مسايل هويتي دارد.

شکل سوم، بيشتر بر پايه ي اجرا قرار دارد و عكاسان، 
خود بخش هايي از ماجراهاي طراحي شده را در برابر دوربين 

بازي مي كنند.
محدوديت  به دليل  ايران  در  صحنه آرايی شده  عكاسي 
فضاي عكاسي در كشور شكل گرفت، بر خالف غرب كه 
عكاسي صحنه آرايي شده در پي تفكر پست مدرن و از رواج 
عكاسي  كلي  طور  به  آمد.  بوجود  صريح  عكاسي  افتادن 
صحنه آرايی شده، عالوه بر جلب نظر هنرمندان به اين نوع 
آنان به  انديشه ها و مسايل  بيان تصويري  نگرش و جاذبه 
داليلي مانند سختي كار عكاسان مستند و خياباني و عدم 
اشتياق ناشران و گالري داران نسبت به ژانر مستند رشد و 

توسعه پيدا كرد.
گرايش  نيز  مخاطبان  سليقه ي  تغيير  حال  عين  در 
هنرمندان به اين حوزه را افزايش داد. اين تغيير سليقه حتي 

روي كار عكاسان خبري و مستند نيز تأثيرگذار بوده است.
دراين مسير هم چنين، تأثير بيش از پيش تلويزيون و 
انواع ديگر هنرهاي تصويري، برخي از كاركردهاي فرهنگي 
و سنتي رسانه را نيز، زير سؤال برد. اين تحوالت مستلزم 
بازنگري در فرضيات سنتي درباره ي عكاسي مستند اجتماعي 
و فتوژورنالسيم، توسط منتقدان و متخصصان اين نوع عكاسي 

بوده است.
در سال هاي اخير چگونگي و نوع فعاليت گالري ها نيز تأثير 
بسزايي در هنر معاصر ايران به خصوص عكاسي و رسانه هاي 
جديد داشته اند. افزايش ميل مخاطبان به »عكاسي هنري 
صحنه آرايی شده« و نيز اشتياق گالري داران براي حمايت و 
توليد اين ژانر از عكاسي، افزايش روزافزون هنرمندان اين حوزه 

و رشد و بالندگي اين ژانر را در پي داشته است.
اخير،  دهه ي  در  عكاسي صحنه آرايی شده  گسترش  با 
موقعيت تازه اي براي عكاسان فراهم شد كه به نمايش دغدغه 
هاي خود بپردازند. ديگر ثبت واقع گرايانه و مستند جذابيت خود 
را براي عكاسان و هم براي مخاطبان از دست داده بود و از 
آن طرف، با گسترش تفكرات هنر پست مدرن و مقبول شدن 
شيوه هاي آن در تركيب مدياهاي مختلف با يكديگر، عكاسان 

به عنوان هنرمندان تصويرساز جايگاه قوي تري پيدا كرده اند.
تعطيل شدن بسياري از نشريات و مجالت و هم چنين 
انزواطلبي هنرمندان در اجتماع، درپديدار شدن آثار اين دوره 
بي تأثير نبوده است. بجاي حضور در جامعه و برداشت عكس، 

عكاسان به ساختن عكس ها روي آوردند.
امروزه درايران اين نوع عكاسي بسيار گسترده ترشده و 
مخاطبان بيشتري پيدا كرده است. گالري ها، نشريات، منتقدان، 
جامعه ي هنري ايران و.... اشتياق زيادي نسبت به اين نوع 

عكاسي پيدا كرده اند.
اخالقي،  آزاده  گوهردشتي،  چون:  هنرمندي  عكاسان 
شادي قديريان، سروش ميالني زاده و.... از عكاسان فعال و به 
نام در اين عرصه هستند و بسياري از دانشجويان و عالقه مندان 

اين رشته، مشغول به تجربه در اين گرايش شده اند.
بديهي است تا چند سال آينده و با شناخت بيشتر از اين 
گرايش و به نمايش در آمدن اين گونه تصاوير، شاهد افزايش 
تعداد هنرمندان، مخاطبان، گالري داران و نشريات اين حوزه از 

عكاسي باشيم.

پي نوشت:
پيكتورياليسم جنبش هنري در زمينه عكاسي مربوط به 
ميانه قرن نوزدهم است. جنبشي كه هدف آن تأكيد بر وجه 
هنري عكاسي بود و سعي و تالشش بر آن بود كه عكاسي 
را به عنوان شاخه اي از هنر معرفي و در نهايت تثيبيت كند. 
عكاسي از آن زمان احتماال از ثبت وقايع صرف گذشته و وارد 
عرصه زيبايي شناسي به معناي متداول هنري شده است. اساسًا 
اين سبك عكاسي، اعتقاد به خلق رخدادهاي تصادفي داشت.

علي فتحي 
دانشجوی كاردانی عكاسی

شماره عکاسی
پانزدهم

چکيده: هنگامي كه تاريخ نگاران هنر از مدرنيسم ياد 
مي كنند از جرياني صحبت مي كنند كه در فاصله سالهاي 
1890 تا 1940 ميالدي شكوفا شد. تحوالت اجتماعي اواخر 
قرن 19 و تزلزل ايمان مذهبي، مطرح شدن افكار نيچه و 
تغيير ارزش ها، جنگ جهاني اول و دوم، انقالب در هنرها 
همگي باعث شكل گيري هنر مدرن يا نوگرا شد. البته در اين 
دوران، اختراعات، اكتشافات و پژوهش هايي صورت گرفت 

كه چهره جهان را به كلي دگرگون ساخت.
كاوش ها،  اختراعات،  مدرنيسم،  کليدي:  واژگان 

نوگرايي، توليدات ماشيني، تمدن 
شولتز،  توسط  تحرير  ماشين  اختراع  مورس،  تلگراف 
فيلم  حلقه  اختراع  اديسون،  فونوگراف  بل،  گراهام  تلفن 
عكاسي توليد ايستمن، اولين نمايش عمومي برادران لومير، 
موشك،  پرتاب  تلويزيون،  برق،  روشنايي،  اتومبيل،  راديو، 
علمي  پژوهش هاي  و  كامپيوتر  اتم،  شكافتن  الكترونيك، 
)پيوند اعضاء، شناخت عوامل وراثتي و بيماري ها و...( ؛ كاوش 
انسان به وسيله فرويد، آدلر، يونگ، تحقيقات ستاره شناسان و 
آشكار شدن اسرار مريخ و زهره و... هر كدام از اين پژوهش ها 

نقش مهمي را در تحوالت كشورها بازي كرد. 
با رشد جوامع شهري و خفه كردن احساسات و گسترش 
با  كه  گرديد  تلقي  وسايلي  ازجمله  هنر  ماشيني،  توليدات 
صدمات وارده از تمدن ماشيني مي جنگيد و هنرمند درصدد 
بها و ارزش دادن به هنر و صنعت هنري در مقابل توليدات 

ماشيني بود. از اينرو براي التيام روح بيقرارش دست به خلق 
اثر هنري زد كه از بند سنت ها رها شده بود. هنر مدرن و 
نوگرا در جستجوي نوگرايي و كسب ماهيت جديد به كشف 
راه هاي تازه اي رسيد و مكاتب يا ايسم هاي مختلف هنري 

را ايجاد كرد.
همان طور كه رويدادهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي در اروپا و آمريكا زمينه ساز شكل گيري هنر نوگرا 
در آن كشورها شد، در ايران هم تحوالت مدرنيستي با موارد 
كارخانجات  تأسيس  مدرن،  فنون  اخذ  گرفت:  شكل  ذيل 
ايران و  به  اروپاييان  ديپلماتيك  ماموريت هاي  و چاپخانه، 
ايراني به فرنگ، اصالحات امير  بالعكس، اعزام محصلين 
كبير، تأسيس دارالفنون، ايجاد مدارس جديد، انتشار روزنامه، 
معماري،  و  نقاشي  الگوهاي  اخذ  سينما،  و  عكاسي  ورود 
گسترش آثار و انديشه هاي سياسي جديد، ظهور روشنفكران، 

مدرن سازي عصر رضا خان و تأسيس دانشگاه ها و...
يكي از مسائلي كه در شكل گيري هنر نوگرا در جوامع 
مختلف تأثيرداشته پيدايش رسانه ها مانند: عكاسي، سينما، 
رسانه ها  اين  از  كدام  هر  تولد  با  است.  تلويزيون  و  راديو 
مي بينيم كه به سرعت در كشورهاي ديگر رخنه مي كند و 
به دنبال آن تأثيراتي را به جا مي گذارد كه منجر به موج فراگير 

نوگرايي مي شود.
در سال 1822 ميالدي نخستين عكس توسط »ژوزف 

ويليام  فردريك  »سرجان  و  گرديد  ثبت  نيپس«  نيسفور 
هرشل« در سال 1839 ميالدي به صورت رسمي و علني 
تولد عكاسي را اعالم و ثبت كرد. از آن پس واژه عكاسي 
از دو واژه يوناني نور و  )PHOTOGRAPHY( كه مشتق 
ثبت كردن بود، متداول گشت. سه سال بعد از ابداع 
جهاني اين پديده نوظهور، به درخواست محمد 
دستگاه  انگليس  و  روسيه  دولت  از  قاجار  شاه 
ايران  به   )DAGUERREOTYPE( داگرئوتايپ 
 1842 تاريخ  در  عکس  نخستين  و  مي رسد 
ميالدي در تاريخ ايران به ثبت مي رسد. در اين 
دوران ناصرالدين ميرزا وليعهد جوان و خواهرش 
اولين افراد خاندان سلطنتي بودند که عکس شان 
بر صفحه تاريخ ثبت شد و همين موضوع دليلي 
و  عکاسي  به  شاه  ناصرالدين  شيفتگي  بر  شد 

شکل گيري عصر طاليي عکاسي در ايران.
زيادي  حمايت  جديد  پديده  اين  از  ناصرالدين شاه 
و  تحريف  بدون  آينه اي  بود، عكس  برده  پي  چراكه  كرد 
منعكس كننده واقعيت جهان است؛ لذا از آن به عنوان سندي 

براي  او  دستور  كرد.  استفاده  حقايق  نمايش  براي  معتبر 
عكسبرداري از شرايط جغرافيايي و اوضاع احوال سياسي و 
اجتماعي و... اولين قدم در ايجاد عكاسي خبري در ايران بود.

برنامه هاي  جزوه  عكاسي  رشته  كه  نگذشت  چندي 
آموزشي مدرسه دارالفنون قرار گرفت و در همين زمان در 
سال 1275ه.ق عكاسخانه مباركه همايوني؛ اولين عكاسخانه 
دارالفنون  عكاسخانه  سپس  شد.  نهاده  بنياد  ايران  رسمي 
تأسيس گرديد. به تدريج عكاسخانه هاي عمومي و عكاسي 
عكاسان دوره گرد رواج پيدا كرد و راه براي دستيابي طبقات 
متوسط و پايين جامعه به اين هنر باز شد. نكته ديگر كه بايد به 
آن اشاره كرد مسأله عكسبرداري از زنان در فضاي بسته آن 
زمان است كه خود نشان از تغييرات تدريجي جامعه دارد. اين 
موضوع زمينه ساز مطرح شدن زنان در جامعه، حتي به صورت 
كمرنگ شد. در اين راستا برخي از زنان دربار به حرفه عكاسي 

روي آوردند و با ناصرالدين شاه همكاري مي كردند.
با اين اوصاف، عكاسي زبان هنري غالب اين دوران شد 
و بر نقاشي قاجاري تأثير ژرفي گذاشت. نقاشي قاجاري از 
دوره زنديان شروع شد و تا دوره قاجار و كمي پس از آن ادامه 
يافت. اين هنر وابسته به دربار و شاهان قاجار، شاهزادگان، 
وزراء و ديگر وابستگان شان بود. نقاشي سبك قاجار انواع 
گوناگوني داشت چون شمايل كشي، چهره نگاري، مينياتور، 
نقاشي گل و بوته، نقاشي گل و مرغ، نقاشي الكي، نقاشي 

روي شيشه، نقاشي قهوه خانه اي.
آن را  كه  بود  قاجاري  نقاشي  از  گونه اي  چهره نگاري 
در تقابل با عكاسي قرار مي داد و از موضوعات پر اهميت 
نقاشي قاجاري محسوب مي شود. مسلم است محور اصلي 
چهره نگاري قاجاري، كشيدن پرتره بود. به عنوان مثال نقش 
ايستاده  صندلي،  روي  نشسته  مختلف؛  حاالت  در  چهره 
چهره نگاري ها  اين  معمواًل  و...  نشسته  زانو  دو  قد،  تمام 
اماكن رسمي و دولتي پرداخته مي شد. در  براي نصب در 
اين چهره نگاري ها پرداختن به جزييات چهره و نيز توصيف 
شخصيت در درجه اول اهميت قرار داشت. حال اين هنر با 
اين خصوصيات در مواجه با هنري قرار گرفت كه هدفش 

ثبت واقعيت بود و بازنمايي دقيق جهان خارج.
نقاشان با توجه به شرايط موجود از عكاسي و عكس 
براي خلق آثار هنري خود بهره بردند. بدين شكل كه آن ها 
در آموزش و پياده سازي نقاشي به شدت به اصول و قواعد 
نقاشي واقع نما پايبند شدند و در نقش كوچك ترين جزييات 
را  آثار عكاسي  نقاشان،  با عكاسي مي پرداختند.  رقابت  به 
كپي مي كردند چون باور داشتند نقاشي خوب، بايد همچون 
عكس باشد، كپي از طبيعت مثل دوربين عكاسي، اين باور 
تنها زاده شرايط موجود نبود بلكه استاد كمال الملك در اين 
مورد نقش بسزايي داشت، كسي كه از عكس براي نقاشي 

پرتره ها استفاده مي كرد.
نتيجه آن كه شكوفايي عكاسي، مقارن با تعامالت بيشتر 

ايرانيان و اروپاييان با يكديگر بود. عكس به عنوان يكي از 
مظاهر تجدد و مدرنيته دوره ناصري، بستري براي شكوفايي 

هنر نوگرا را فراهم كرد.
غالباً هر پديده جديدي كه به جامعه سنتي وارد مي شود 
با خود سهمي از نوگرايي به همراه مي آورد كه باعث تغيير 
سليقه در يك نسل مي شود و نتيجه آن را مي توان در آثار 
ادبي و هنري آن دوره ديد. از طرف ديگر اين تغييرات بستري 
براي حركت هاي نسل آينده فراهم مي آورد. در اين خصوص 
در سال هاي بعد مصادف با دوران پهلوي همچنان محصلين، 
هنرمندان و روشنفكران ايراني جهت ادامه تحصيل به فرنگ 
اعزام مي شدند. آنان با تحصيل علم و آشنايي با انديشه هاي 
اروپايي و تكنيك و ابزارهاي جديد به شناخت مكاتب جديد 
آن  از  استفاده  با  ايراني  هنرمندان  مي شدند.  نائل  هنري 
تكنيك ها، شاهكاري خلق مي كردند كه با ويژگي هاي سنتي 
و فرهنگي ايران پيوند خورده است. در اين راستا مي توان از 
روشنفكر و اديب، صادق هدايت و هنرمند نقاش، ايران درودي 

اشاره كرد كه هر دو از مكتب سوررئاليست تأثير گرفتند.
منابع:

ابوالفتحي،مهدخت.تاريخمستندعكاسيدورانناصري.نشرعلي.چاپ
اول1394

احمدي،بابك.مدرنيتهوانديشههايانتقادي.نشرمركز.چاپدوم1374
احمدي،بهرام.مروريبرعكاسيدورانقاجاروتأثيرآنبرهنرنقاشي.

www.ensani.ir

عكاسي
پيشدرآمديبر

تانيا آقامحمدصادق
كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی
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ايران  معاصر  معماري  تحوالت  چکيده: 
نگاه  از  سطحي  برداشت  ميان  سردرگمي،  در 
تا غرق  ايراني  به سنت گذشته ي  حسرت آميز 
شدن در الگوهاي غربي به سر مي برد. معماري 
گذشته ايران كه همواره با تكيه بر خالقيت و 
خصايص پايدار، از جايگاه ويژه اي برخوردار بود 
در عصر حاضر در اثر مواجهه با مدرنيته، صورتي 
تصنعي پيدا كرده است و صادرات معماري روز 
اروپا و آمريكا به كشورهاي شرقي ازجمله ايران 

ناهنجارهايي را همراه داشته است .
واژگان کليدي: سنت، مدرنيته، معماري 

سنتي، ايران، جامعه، معماري مدرن 
گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن به صورت 
شبكه اي در تمام دنيا در حال وقوع است و امروزه 
روند رو به رشد ساخت و ساز در ايران، بدون الگوي 
خاصي منظر شهر را دست خوش هرج و مرج 
كرده است و معمار معاصر ايراني چنديست در 
به در هويتش را مي جويد و نشانه هايش را صرفا 
در موتيف هاي ظاهري و شكلي كاوش مي كند 
و به كار مي بندد. ازاواخر دوره قاجاريه، معماري 
فرنگي كه از معماري غربي و روس اقتباس شده 
بود مورد تقليد معماران ايراني قرارگرفت، دردوره 

پهلوي اول، معماري مدرن توسط معماران ايراني تحصيل كرده 
خارج از كشور گسترش يافت و اين چنين بود كه معماري سنتي 
ايران مورد بي مهري قرارگرفت و در دوره پهلوي دوم پيروي از 
معماري مدرن و سبك بين المللي بيش ازپيش گسترش يافت.

معماري ايراني جايگاه خود را از دست داد ولي، خال نبود 
آن بعد از گذشت چند دهه هنوز احساس مي شود در اصل آنچه 
در معماري معاصر ما اتفاق افتاد »تعويض« به جاي »ترميم« 
بود و ديگر بازگشت كامل به معماري سنتي نه عملي است 
و نه مطلوب. كلمه ي »سنت« كه معمواًل به عنوان معادلي 
براي واژه ي »tradition« به كار مي رود دال بر نوعي حركت 
و سياليت است. در لغت نامه دهخدا سنت راه و روش، طريقه، 
قانون، آيين، رسم و نهاد معني شده است. در يك كاربرد متداول 
و عادي، سنت عبارت است از عقيده، باور يا آداب و رسومي 
كه به صورت شفاهي يا عملي، از گذشتگان به آيندگان به ارث 
رسيده است و اما »مدرن« در تقابل با سنت در لغت نامه دهخدا 
با ريشه فرانسوي تازه، نو، جديد، تازه باب شده، مد روز، باب روز 
و در فرهنگ فارسي عميد )modern(، هر آنچه به زمان حال و 

دوره ي معاصر مربوط است.
بدين منظور سنت حوزه وسيعي از خصوصيات فرهنگي، 
طبيعي، اجتماعي حاكم بر زمان و يا مكاني خاص و مدرن 

شيوه اي نو در عصر جديد است.
تعارض بين »سنت« و »مدرن« ابتدا در عصر رنسانس 

از  برخاسته  مي رسد  نظر  به  ليكن  شد،  مطرح 
زيستن درحال براي ابداع روش هايي نوين و ابتكار 
در بعدهاست. مفهوم مدرن اين كلمه مدرنيته دال 
بر تمام آن چيزهايي كه براي شخصي است كه 
مي خواهد در حال و معاصر زندگي كند، مهم، 

ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي روند.
با پيدايش مصالح جديد و تحوالت علمي 
معماري جهان با بيان وسيع تري به جريان افتاد. 
معماري سنتي و گذشته ي متداول و مرسوم از 
خشت، آجر و سنگ در چهارچوب بسته و سنگيني 
آشكار  و  باز  شفاف،  معماري  به سوي  تدريجاً 
حركت كرد. در واقع مي توان منشاء تمام جريانات 
معماري مدرن را گونه اي از رشد و ميل به پيشرفت 
از ميان بردن حصارها و محدوديت هاي تاريخي 
دانست اولين چشمه هاي اين درهم آميختگي را 
مي توان در زمان ناصرالدين شاه در بناهايي چون 
»شمس العماره« ديد. مدرنيته كه مانند قرار دادن 
آگاهانه  تعيين  و  تاريخ  خودآگاهانه شخص در 
هويت و جايگاه خود در تاريخ مي تواند اشكال 
خوش بينانه يا بدبينانه اي به خود بگيرد، اگر خارج 
از چارچوب عرف و سنت عمل كند، تا حدودي 
معناي كنايي و استعاري آن مي شود كه: اگر خود 
را به آينده متعهد و پايبند داند، از روي بي پروايي و بي احتياطي 
است؛ يا براساس قوه پيش بيني اي است كه به وي مي گويد 

تاريخ چگونه بايد مسير خود را رو به پيش طي كند.
نبايد فراموش كرد كه عقل گرايي به عنوان اصل بنيادين 
مدرنيسم كيفيتي ويژه دارد. در اين دوران عقل مداري و عقل 
تك ساحتي محور قرار گرفت و جنبه هاي ديگر زندگي فراموش 
گرديد و عده اي واژه »مدرن« را با عادت مقدم دانستن اهداف 
بر ابزار، ترجيح دادن ماشين آالت فعال بر انسان هاي راكد، يكي 
دانستند. عليرغم دغدغه هاي فكري روح مدرن، آرمان مدرنيته 
هم چنان به قوت خود باقي مانده و جاذبه هاي خيره كننده خود 
را دارا است. معماري معاصر ايران در بستري شكل  گرفته است 
كه از جريان هاي مدرنيته، صنعتي شدن و جهاني شدن به طور 
مداوم تأثير پذيرفته است. فناوري شيوه زندگي مردم و متعاقب 
آن كالبد و محيط زيست وي را تغيير داده است، معماري محيط 
نقش غيرقابل انكاري در شكل دهي به تعامالت و روابط ميان 
انسان ها ايفا مي كند و انسان ها براساس نقشه شناختي كه متاثر 

از شكل و فضاي معماري است با هم تعامل برقرار مي كنند.
محصول اكثر گفتگوها از سنت تا مدرنيته اين است كه 
مدرنيته آنچه را كه آسماني بود به زمين فرود آورد و در ميان 
عامه مردم رواج داد. انسان معاصر در ايران سعي دارد كه از اين 
نيمه بگذرد و مي توان اين گونه تعبير كرد كه دوران معاصر و 

مدرنيته به معناي آگاهي از شروع دوران تازه است.

در اين ميان معماراني چون هوشنگ سيحون )آرامگاه 
مديريت(،  آموزش  )مركز  اردالن  نادر  بعدتر  و  سينا(  بوعلي 
كامران ديبا )موزه ي هنرهاي معاصر(، حسين امانت )برج آزادي 
تهران( در پي پيوندي عميق تر در يك جريان تاريخ گرا در 

معماري معاصر ظهور كردند.
پس از آن جرياني نو با توجه به تجربيات دوره هاي قبل، در 
معماري ايران شكل گرفت كه در صدد ايفاي نقش در معماري 
معاصر جهان، با تكيه بر ميراث بزرگ معماري اين سرزمين 
است. كارهايي كه در آن ها تنها به اصول و مباني معماري ايران 
و الگوهاي بكار گرفته شده در آن اكتفا نشده و با توجه كلي تر 
به فرهنگ ايران، كه شامل اسطوره ها، مفاهيم، مضامين و 
خاطره هاي فرهنگي نيز هست، از ساير زمينه هاي هنر، همچون 
شعر و ادبيات، به عنوان دست مايه هاي خالقيت معمارانه استفاده 
گرديده است، مانند سه طرح ارائه شده براي كتابخانه ملي، اثر 

سيدهادي ميرميران، كامران صفامنش و فرهاد احمدي.
هم اكنون نيز معماران جواني همچون هومن باال زاده )كافه 
اسپريس(، فرشاد مهدي زاده )ساختمان ترمه(، ليال عراقيان )پل 
معماري  تلفيق  بهبود  در جهت  تحولي  توانسته اند  طبيعت( 
گذشته و معاصر ايفا كنند. اميد است كه در اين ميان با تبيين 
راهكارهاي درست، معماري معاصر ايران بيش از پيش بتواند 

معماري جهان را به چالش بكشد.
منابع:

ايراني مسكوني معماري با »آشنابي )1373(، غالمحسين، معماريان، 1-
گونهشناسيدرونگرا«دانشگاهعلموصنعتايران،چاپاول،فروردين.
2-اختركاوان،مهدي)1386(»بحراندرمعماريوانديشهمعاصر«مجله

معماريوساختمانزمستان85وبهار86
ايراني-اسالمي،دانشگاهتبريز 3-پاكدلفرد،مرتضي،معماريمسكن

دانشكدهعلومانسانيواجتماعيگروهجغرافياوبرنامهريزيشهري.

شماره معماري
پانزدهم

ليال مبين
كارشناسی ارشد معماری

ازكوررنگينترسيم
اخيراً طبق نظريه اي كه »هوگو ماگنس« ارائه كرده، 
حس انسان از رنگ ها، طي پنج هزار سال اخير تكامل يافته 
است، پيش از اين، انسان فقط تيره و روشني را در مي يافته 
است. شواهدي كه در دست است نشان مي دهد كه در قديم، 
رنگ ها را كمتر از امروز دقيق مي شناخته اند. همين دليل را 
مي توان امروزه در مورد بچه ها به كار گرفت و گفت كه آن ها 
توانايي تشخيص رنگ هاي محدودي دارند. تحقيقات نشان 
مي دهد كه بسياري از افراد با درک ناقصي از رنگ ها به دنيا 
مي آيند. در بعضي از آن ها اين عيب جزئي است و به ندرت 
خود را نشان مي دهد، در حالي كه در بعضي ديگر، مسأله 

جدي است و اشتباهات عجيبي مشاهده مي شود.
اين نقص بينايي اغلب از پدر و مادر به ارث 
مي رسد، قابل توجه است که زنان، اغلب مصون 
از اين عيب هستند حتي اگر در خانواده اي متولد 
شده باشند که پدر يا مادر،کوررنگي داشته باشند. 
»سي بك« در تحقيق خود، دريافت كه از ميان 41 مرد 
ژيمناستيمك پنچ نفرشان كوررنگ هستند وي طي تمام 
دوران تحقيق خود توانست فقط يك زن پيدا كند كه دچار 

چنين نقصي باشد.
کوررنگي ها،  معمول ترين  از 
قرمز کوررنگي است و بعد از آن 

سبز کوررنگي، چنين افرادي بين 
فرقي  سبز  و  آبي  و  زرد  و  قرمز 
فقط  طيف،  در  آن ها  نمي گذارند، 
آبي مي نامند.  و  را زرد  و آن ها  دو رنگ مي بينند 
آن ها قرمز و نارنجي، زرد و سبز را زرد به حساب 
مي آورند و آبي و بنفش را آبي مي دانند. براي آن ها 
وسط طيف منطقه خنثي يا خاکستري به حساب 

مي آيد که رنگي ندارد.
جالب است بدانيد، ممكن است افراد سال ها از كوررنگي 
خود بي اطالع باشند و يا بر اين باورند اختالف نظرهايي در 

نامگذاري رنگ ها دارند.
به هر حال افراد زيادي وجود دارند كه قادرند نت هاي 
موسيقي را تشخيص دهند ولي نه استعداد موسيقي دارند و 
نه عالقه به آن. از طرف ديگر اشخاصي را مي شناسيم كه 
از كودكي نقص شنوايي داشته اند با وجود اين موسيقي دان 
بودن،  بي نقص  بتهوون.  مثل  شده اند  آهنگساز  حتي  يا 
به هيچ وجه شرط اوليه نيست و مي توان ثابت كرد كه حتي 
نقاشاني كه واقعًا نسبت به رنگ قرمز كوررنگ بوده اند، با 
مختصري كمك از بيرون يا حتي بدون كمك، نقاشي هايي 
مي آفرينند كه از نظر زيبايي در رنگ آميزي تحسين جهانيان 
را بر مي انگيزد، ميدان عمل آن ها البته محدودتر است و آن ها 

مجبورند از تركيبات بخصوصي از رنگ ها احتراز كنند.
نتيجه اين كه، پديده رنگ و اشكال نقص رنگ بيش 
از آن كه آناتوميك يا فيزيولوژيك باشد، جنبه رواني دارد 
و با توجه به اين كه تاكنون درمان قطعي براي كوررنگي 
يافت نشده است مي توان با ممارست و پشتكار به نتايج 

دلخواه رسيد.

مي شوند. نور سفيد خورشيد يا المپ، حاوي همه رنگ هاي 
طيف نور است. وقتي نور سفيد روي يك شي مي افتد، شي ء 
را تشكيل مي دهند. مثاَل يك شي ء سبز رنگ، شيء است 
كه فقط پرتوهاي سبز را منعكس و بقيه را جذب مي كند. 
را منعكس كند سفيد  نور  شی ء كه همه رنگ هاي طيف 
ديده مي شود. شی ء كه هيچ رنگي را منعكس نكند سياه 

ديده مي شود.
پديدآوردنرنگتوسطموادروانگردان

هم چنين نتايج گرفته شده از مواد شيميايي روان گردان 
مواد،  اين  تأثير  تحت  است.  تكان دهنده  ال اس دي  نظير 
دنيايي درخشان و نوراني و رنگ هاي سيال در ذهن تجربه 
مي شود. با مصرف مواد شيميايي توهم زا مكتبي از نقاشي 
پديد مي آيد كه در آن، فرم ها آبستره و خيال انگيز ديده و 

ضبط مي شود.
دوامتأثيررنگبرشبكيه

در ميان شكل هاي متفاوت آتشبازي، هيچ چيز مهيج تر 
و تحسين برانگيزتر از چرخ هاي دوار آتشين به رنگ هاي 
سرخ درخشان، زمردي درخشان، كبود درخشان و يا تركيب 
عجيب آن ها نيست كه غالباً به نحوي سحرآميزي شبيه گل 

رز، ميخك و ساير گل هاست. كاماًل مي توان اين جريان را 
طوري تنظيم كرد كه با حركت سريع جسم آتشين ديدي آني 
و پيوسته بوجود آورد. وقتي اين كار صورت مي گيرد مشاهده 
مي شود كه بيشتر زيبايي آن بر پايه تصور است و مي توان با 
حركت آهسته جسم آتشين اين پيوستگي متوقف نمود كه 
به هيچ وجه زيبايي خاصي ندارد. بنابراين حضور اين اشياي 
درخشان، بر يك تصور استوار است و آن به خاطر اين اصل 
است كه احساس ديدن هميشه پس از اين كه تأثير نور متوقف 

شد، باز ادامه يابد.
قديمي  تجربه اي  در  را  حقيقت  اين  حالت  آشناترين 
بررسي مي كنيم كه بدون شك پدر همين آتشبازي دوار فعلي 
است، اگر چوبي را كه انتهاي آن از آتش سرخ شده است 
به سرعت به چرخش درآوريم حلقه اي از آتش در شب به 
وضوح ديده مي شود كه كاماًل به هم پيوسته است. نور حاصل 
از حركت ذغال روي شبكيه چشم مي افتد و تصوري از آن 
بوجود مي آيد، لحظه اي بعد به خاطر حركت آني به مكاني 
جديد، تصوري جديد در شبكيه چشم بوجود مي آيد و مجدداً با 
حركت هاي بعدي تصور جديد پديد مي آيد و نهايتًا تمام مسير 
بيننده حلقه اي  نتيجه چشم  دايره شكل ديده مي شود، در 
اينجا دريافتيم،  تا  پيوسته است. پس  ميبيند كه  را  نوراني 
رنگ، صرفًا نمي تواند ماده يا پيگمنت هاي قابل لمس باشد 
و مي توان به طرق مختلف رنگ را حتي به صورت ذهني و 
مجازي بوجود آورد البته روش هاي ديگري هم مانند تجزيه، 

جذب، انعكاس نور و... وجود دارد.

هادي شيرازي 
دانشجوي كارشناسي گرافيك

شماره گرافيک
پانزدهم

چکيده: از نظر علمي، رنگ عبارت است از امواج نور 
كه به كمك حس بينائي تشخيص داده مي شود. مي توان 
چنين گفت كه رنگ احساس است و جدا از دستگاه عصبي 
است  شده  سعي  مقاله  اين  در  ندارد.  وجود  زنده،  موجود 
پديدآوردن رنگ ها را بر خالف تعاريف مرسوم و آكادميكي 
كه گفته مي شود، با انجام چند آزمايش ساده به مخاطبين 

معرفي شود.
واژگان کليدي: نور، رنگ، چشم، كور رنگي 

پديدآوردنرنگتوسطنورخورشيد
ابتدا چشم خودتان را مدتي به كاغذ سفيدي كه روي 
كاغذ مي تابد  اين  به  نور خورشيد  و  دارد  قرار  سياه  زمينه 
بدوزيد، سپس چشم ها را ببنديد و با دست ها روي هر دو 
چشم را بپوشانيد تا نوري به چشم نرسد. نتيجه جالب است، 
صفحه كاغذ به وضوح، چند ثانيه اي مشاهده مي شود. كاغذ 
در ذهن شما ابتدا به صورت سفيد ديده مي شود اما در بعضي 
از بيننده ها رنگ سفيد، سپس تبديل به آبي، سبز، قرمز و 
باالخره باز هم آبي مي شود و رنگ زمينه در تمام مدت سياه 
باقي مي ماند. اگر آزمايش شما زير نور ضعيف تر انجام شود يا 
رنگ كاغذ يا زمينه تغيير يابد رنگ هاي ديگري نيز خواهيد 
ديد. به اين شكل مي توانيم به دريافت غير عادي رنگ از 

طريق حواس دست يابيم.
المپ  يا  پنجره  نور  نظير  روشني،  نور  اگر 
به چشم بخورد اثر آن چندين ثانيه روي چشم 
باقي مي ماند البته با نيروي کم شونده. حال با نور 
شديدي مثل نور مستقيم خورشيد تصوير چندين 
ثانيه دوام مي يابد و باالخره پس از اين که رنگ 
سلسله تغييراتي پيچيده را تجربه مي کند محو و 

ناپديد مي شود.
اگر به نور اجازه داده شود مدت كوتاهي به چشم اثر بگذارد، 
هنگام ناپديد شدن آن، احساس آن باز هم براي كسري از 
ثانيه، همان طور كه گفته شد، در چشم باقي مي ماند كه اين 
پس تصوير از همه نظر مشابه احساس اصلي است، جز اين كه 
اگر احساس  بنابراين  به تدريج ضعيف و ضعيف تر مي شود، 
اصلي قرمز باشد )يعني جسمي قرمز رنگ را در مقابل نور 
خوشيد ببينيم( احساس بعدي به طور كامل مطابق با همين 
رنگ است، اين پس تصوير »مثبت« ناميده مي شود. بعد از اين 
مرحله، پس از لحظه اي تصوير مثبت ناپديد مي شود و جاي 
آن را تصويري با خصوصيتي متفاوت مي گيرد كه به پس تصوير 
»منفي« معروف است. بنابراين اگر عمل نور روي چشم قرمز 
باشد تصوير منفي آبي، سبز، يا رنگ مكمل آن است اثرات و 
القاعات پس تصوير مثبت و منفي در ايجاد كنتراست در نقاشي 

و گرافيك و موارد مشابه حائز اهميت است.
پديدآوردنرنگتوسطمنشور

انگليسي،  دانشمند  نيوتن،  اسحاق   ،1666 سال  در 
منشور  يك  از  سفيد  خالص  نور  چنان چه  كه  كرد  كشف 
شيشه اي عبور داده شود، به رنگ هاي قابل رؤيت تجزيه 
مي شود. او علت تشكيل طيف رنگي را چنين توجيه مي كرد: 
نور جرياني از ذرات كوچك است كه به خط مستقيم در 
فضا حركت مي كنند و هنگام عبور از يك ماده شفاف مانند 
منشور به ماده اي ديگر، اين ذرات بسته به نوع لرزش خود 
ذرات  نتيجه  در  مي يابند.  شكست  گوناگون  زاويه هاي  با 
تشكيل دهنده نور سفيد ازهم جدا شده به شكل طيف هفت 

رنگ ظاهر مي شوند.
نيوتن توانست به درستي نتيجه گيري كند كه رنگ هاي 
قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي، بنفش و رنگ هاي ميان 
اين ها، تشكيل دهنده نور سفيد هستند. نور سفيد در نگاه اول 
بسيار ساده به نظر مي رسيد، اما پس از نگاه دقيق تر، مشخص 

شد كه نور سفيد تلفيقي زيبا از نورهاي گوناگون است.
اشيا به دليل نحوه انعكاس نور از روي آن ها رنگي ديده 
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صحنهآراييدرعكاسي
نويسنده: الري پائولي 

مترجم: داريوش عسگري، مريم عسگري 
داراي 208 صفحه، مصور رنگي همراه با جلد گالينگور و كاغذ گالسه 

قطع: وزيري 
انتشارات: شورآفرين  

سال انتشار:1394 چاپ: اول 
كتاب در چهار فصل كاماًل مصور، به بررسي تاريخي تحليلي صحنه آرايي 
در عكاسي پرداخته، ارتباط آن با ديگر اشكال هنري همچون ادبيات، تئاتر و 
سينما را بررسي كرده و هنرمندان شاخص و تأثيرگذار آن را معرفي كرده و به 

تحليل آثار آن ها مي پردازد.

حكمتهايپنهاندرمعماريايران
نويسنده: حبيب اهلل پورعبداهلل 

داراي 290 صفحه 
قطع: وزيري همراه با جلد سخت 

انتشارات: كلهر
سال انتشار: 1389 چاپ: اول

بيش از صد جستار كوتاه در كتاب »حكمت هاي پنهان در معماري ايران« 
نوشته مهندس حبيب اهلل پورعبداهلل، تاليف و آورده شده است تا خواننده را با 
هنر معماري ايران و رازها و انديشه هاي نهفته در آن آشنا كند. زيرا شناخت 
آن همانند رمزگشايي از تاريخ هنر و فرهنگ ُپرمعناي ايراني مهم و ضروري 

به نظر مي رسد.

دايرهالمعارفهنر
نويسنده: رويين پاكباز

داراي 1056 صفحه 
قطع: وزيري همراه با جلد گالينگور

انتشارات: فرهنگ معاصر
سال نشر:1392 نوبت چاپ: دوم 

بفردي همچون:  منحصر  ويژگي هاي  داراي  هنر  المعارف  دايره  كتاب 
بيش از 4 هزار واژه و اصطالح رايج هنرهاي بصري يا تجسمي. - تازه ترين و 
سودمندترين اّطالعات در زمينه ي نقاشي، گرافيك و پيكره سازي و اطالعات 
عمومي تاريخ هنر - استفاده از شيوه ي ارجاع در تدوين. - ضبط تلفظ اصلي 
واژه ها و ارائه ي تلفظ صحيح نام ها و اصطالحات خارجي. - معرفي فهرستي از 
مدخل هاي مربوط به هنر و هنرمندان معاصر ايراني. - استفاده از حدود 16 منبع 

موثق و تخصصي جهان.

تحليلآثارهنري
نويسنده: جان كانادي 
داراي 246 صفحه مصور

قطع: وزيري همراه با جلد گالينگور
انتشارات: شباهنگ 

سال نشر:1392 نوبت چاپ:اول 
اّطاعاتي سودمند پيرامون سبك ها، شيوه ها، مواد، ابزارها، گونه ها، اصطالح ها 
و هنرمندان رشته هاي نقاشي، گرافيك، پيكره سازي و طراحي با حدود هزار تصوير 
سياه و سفيد و رنگي. دنياي هنر،دنيايي مرموز نيست. هر چند كه براي بسياري 
قلمرويي نا آشناست. هر فردي با كنجكاوي كافي مي تواند راه خود را بدون كمك 
نيز پيدا كند. اما با درس هاي اين كتاب كه شامل توضيحات تحليلي، در مورد 
خود نقاشي،،سبك ها، كمپوزيسيون و تكنيك هاست اميدواريم راه عالقه مندان را 

هموارتر سازيم و سرعت آنان را در پيمودن اين راه افزايش دهيم.

انديشگانمكتوب
چکيده: فرشيد مثقالي، تنها تصويرگر ايراني است كه 
جايزه ي اندرسن )نوبل ادبيات كتاب هاي كودكان( را دريافت 
به خاطر  خورشيدي   1353 سال  در  اين جايزه  است،  كرده 
مجموعه آثار تصويرگري به ايشان اهدا شد. آنچه در آثار 
مثقالي به وضوح هويداست، تأكيد، عالقه و تسلط او بر مسأله 
طراحي است، وقتي مي گويم طراحي، مقصود فن طراحي و 
فهم آن است. در اين مقاله به فرايند خالقانه وي در طراحي 

پرداخته شده است.
واژگان کليدي: فرشيد مثقالي، طراحي، تصويرسازي، 

خالقيت 
فن طراحي يعني شناخت ابزار، تمرين خوب ديدن، خوب 
خط كشيدن، بازنمايي مدل، شناخت فرم، حجم، سايه روشن، 
پرسپيكتيِو و... در واقع يعني مأنوس شدن با محيط پيرامون 
و بازنمايي فضاي سه بعدي بر روي صفحه دو بعدي كاغذ، 
به كمك عناصر بصري، اكثر ما اين راه را پيموده ايم، اما فهم 
طراحي، گسترده، وسيع و پيچيده تر است، من آن را مرحله دوم 
مي دانم، يعني پس از تسلط بر طبيعت و يافتن دست خطي 
مشخص در طراحي مي توان به اين مرحله رسيد از اينجاست 

كه خالقيت، نوآوري و در واقع تصويرسازي آغاز مي شود.
در واقع طراحي پيش از اين، دو صورت از يك نياز بود، 
نياز به بيان آنچه با كلمات توان انتقال نداشت، بايد راهي 
به جز اصوات پيدا شود كه بشر طراحي را يافت، آرزوهايش را، 
عشق هايش را، قهرماني هايش را بر ديوار غارها نمايان نمود، 
كلمات به صورت تصوير زير دست انسان لمس مي شدند، آنگاه 
كه دست خويش را به رنگ آغشته مي كرد و ديواره سخت 

سنگي را نقش مي زد، او در آغوش كلمات آرميده بود.
مفهوم طراحي را بايد در همين جا جستجو كرد، بيان انديشه 
در حداقل زمان با حداقل وسايل )يك وسيله اثرگذار مثل دست 
آغشته به رنگ، يك وسيله اثرپذير مثل ديواره سنگي غار( يك 
راه ميان بر، كوتاه ترين فاصله ميان آفرينش و انديشه، پس از 
آن زمان كه انسان غارنشين طراحي مي كرد، اصِل اول انديشه 
بود. او جز طراحي نمي توانست كاري انجام دهد، بايد حرفش را 

مي زد و اين سريع ترين و ماندگارترين راه ها بود.
اما انسان غارنشين ناخودآگاه اعمال ديگري را هم انجام 

مي داد:
- او در طرح هايش جهان پيرامون را تصوير مي كرد، در 

واقع جهان واقعي را به دنياي ذهني خويش بدل مي نمود.
- چيزهايي را به واقعيت مي افزود و يا آنچه مي خواست 

از آن كم مي كرد.
- چند طرح را دركنار هم سازماندهي مي كرد، هر چند اين 
كار به صورت ناخودآگاه انجام مي شد، اما او جداي از مفاهيم 

داستاني هر تصوير، درحال ايجاد مفهوم بصري دوم بود.
- گاه از شباهت بافت سنگي ديوار، پي به تصويري مي برد 

واز آن در طراحي اش استفاده مي كرد.
- گاه روي تصوير قبلي، طرح جديدي ايجاد مي كرد.

با اين وصف، شايد گفته شود كه تمامي انسان ها هرگاه 
يك وسيله اثرگذار و يك وسيله اثرپذير مثل مداد و كاغذ در 
اختيار داشته باشند و شروع كنند به ترسيم اشكال )آشنا و ناآشنا(، 
درحال انجام عمل طراحي هستند، اين گفته تا حدود زيادي 
صحيح است، اما طراحي در مقامي كه زمره آثار بزرگ هنري 
قرار مي گيرد، فرايندي است كه مستقيماً از آگاه بودن هنرمند 

حكايت مي كند.
از  تقليد  نبايد  را  »طراحي  به هيچ وجه  بنابراين 
طبيعت و يا کپي برداري از اجسام تلقي کرد بلکه 
تجسم سمبليك واقعيت است، بيان مجردي است 
که با عالمت رمزگونه نگاشته مي شود.« )محسن وزيري 

مقدم، شيوه طراحي 1، صفحه 13(
با اين تعريف مي توانيم نگاه دقيق تري به آثار فرشيد 
مثقالي داشته باشيم، آثاري كه نشانگر هر دو وجه تعريف 
طراحي هستند، يعني هم فن و هم فهم طراحي را با خود 

دارند. براي نمونه تصاويري كه فرشيد مثقالي در سال 1363 
خورشيدي براي كتاب اشعار نيما يوشيج ساخته است با نگاهي 
گذرا به اين آثار در وهله اول چند نكته اساسي به خوبي مشاهده 

مي شود:
1- توجه به خط

2- تركيب بندي خالق 
3- ابهام در طراحي 

4- توجه به گذشته تصويري ايران 
5- تكنيك ساده اما بديع 

6- فضاي شرقي 
7- نزديكي عمل طراحي به نوع نوشتار

زمين  مشرق  طراحي  هنر  اصلي  از خصوصيات  يكي 
استفاده از خط منحني، عدم رعايت حجم و دوري و نزديكي 
اشياء است. نرمي و لطافتي كه در رقص خطوط موج دار و 

قوس ها وجود دارد در هنر نقاشي و طراحي كشورهاي آسيايي، 
با وجود تشابهاتي، خصوصيات  عامل مشتركي است، ولي 
فردي و جداگانه اي، هنر كشورهاي مختلف آسيايي را متمايز 

مي سازد.
هدف هنرمندان شرق، آفرينش اثري است به موازات 
قوانين طبيعت، اثري كه در آن آفرينندگي و ابداع، بيشتر از 

مهارت در دوباره سازي طبيعت اهميت دارد.
نكته اي كه در مورد تركيب بندي اين آثار مي توان بيان 
كرد پيروي هنرمند از شيوه تركيب بندي در مشرق زمين است: 
برخالف هنرمندان اروپايي كه با پيروي از سنت هاي رنسانس 
ايتاليا قالب هاي هندسي را زمينه مساعدي براي پي ريزي 
بودند،  داده  تشخيص  تابلو  چارچوب  در  تجسمي  پديده 
هنرمندان آسيا به ويژه خاور دور، هيچ گونه قالب پيش ساخته 
را براي تركيب عناصر تجسمي نمي پذيرند و شكل ها را در 

رابطه اي آزاد و بي قيد و شرط، به همان گونه كه در طبيعت 
محسوس است، در فضاي كاغذ نقش مي زنند.

كه  تابلو-  چارچوب  با  شي ء  رابطه  آثار،  اين گونه  در 
رابطه  بلكه  نبوده  نيست - مطرح  تنگناي محدودي بيش 
شي ء با فضاي بيكران طبيعت، انگيزه اصلي آفرينندگي قرار 
مي گيرد. به همين دليل در پاره اي از آن ها مشكل هاي مورد 
نظر را طرح نموده، بقيه را تهي مي گذارند. فضاهاي تهي كه 
اطراف تصوير را فراگرفته موجب مي شود كه چشم تماشاگر 
با هيچ عنصر ديگري جز آنچه هدف نقاش بوده برخورد نكند 
و ضربان قلب طبيعت را به همان گونه كه سازنده تابلو درک 
نموده او نيز درک كند. اين نحوه تركيب بندي آزاد و اين شيوه 
نگاه كردن به طبيعت، مديون بينش عرفاني و شيوه زندگي 
ملل شرق است كه تأثير آن در ساير هنرهاي مردم اين قاره 
مثل شعر، موسيقي و رقص نيز به چشم مي خورد. هنرمند 
شرقي »جز« را نمايشگر »كل« مي شناسد و به منظور تأكيد 
در اين جهان بيني، عنصر كوچكي را از ميان عناصر موجود در 
طبيعت انتخاب نموده و آن را در فضاي پهناوري طرح مي كند.

نگارگران ايراني هم با وجود اين كه بيشتر به تجسم دنياي 
تخيلي مي پرداختند در فضايابي و جايگزين كردن تصاوير در 
زمينه كاغذ، همان روش حسي و غريزي را كه نقاشي هاي 
خاور دور مشاهده مي شود به كار مي بستند. )محسن وزيري مقدم، 

شيوة طراحي 1، صفحه 200، 201 صفحه 204،203(
نكات ديگري كه به نظر مي رسد روايت گر بودن اين 
تصاوير در عين ابهام است. اين تصاوير در كمال پايبندي به 
اصول هنري، رسالت اصلي خود را كه همانا روايت گري است 
از دست نداده اند. در تصويرسازي براي اين كتاب، عملكرد 
تصويرساز با شباهت هاي بسياري هم چون عملكرد شاعر 

به نظر مي رسد.
اگر كلمات زبان فارسي را در نظر بگيريم و برخورد دو 
شاعر مثاًل حافظ و نيما يوشيج را با اين كلمات مقايسه كنيم در 
مي يابيم كه هيچ تغييري در هويت كلمات حاصل نشده مثاًل 
شب، مهتاب، مرد، سايه، آفتاب، همه اين كلمات دركنار هم 
در فضاي غزل حافظ با فضاي شعرنو، در كتاب نيما يوشيج 
متفاوت است و اين تفاوت باعث ايجاد احساس تازه اي از 

كلمه مي شود.
حال مي توان عناصر بصري را مانند كلمات در نظر گرفت، 
خط، نقطه، سطح، عناصري هستند كه تمامي هنرمندان از 
قديم با آن سر و كار داشتند اما برخورد كمال الدين بهزاد در 
زمان خود آن گاه كه مثاًل تصويرش دركنار يك داستان كهن 
قرار مي گيرد با برخورد فرشيد مثقالي زماني كه شعر نوي نيما 
يوشيج را تصوير مي كند كاماًل متفاوت است، عناصر مثقالي 
همان خط، سطح و نقطه هستند اما نوع چيدن اين عناصر 
همانند شعرنو، به حال و هواي بيننده و خواننده اين كتاب 

نزديك است.
امروز تصويرسازي ما بيشتر وابسته به تكنيك است تا 
طراحي، به قول فرشيد مثقالي »اين آزاد كار كردن و راحت 
كاركردن، بهانه اي است براي سخت كوشش نكردن، اصولي 
كارنكردن، تمرين و ممارست نداشتن...«. )تصويرسازي معاصر، 

فرشيد مثقالي(
طراحي به يك واحد درسي در دانشگاه ختم نمي شود، 
طراحي كردن يعني زنده بودن هنرمند و ارتباط پيوسته داشتن 
با طبيعت و با درون، تنها در صورتي كه اين ارتباط مستمر 
و پي گير باشد مي توان به محدوده تصويرسازي يعني خلق و 

آفرينش قدم گذاشت.
منابع:

1-امداديان،يعقوب.پاكباز،رويين،)1383(،پيشگامانهنرنوگراي
ايران.محسنوزيريمقدم،تهرانانتشاراتموزههنرهايمعاصر.
2-وزيريمقدم،محسن.)1382(،شيوهطراحي1،تهران.انتشارات

سروش.
3-اِ.دانديس،دونيس.)1382(،مباديسوادبصري،ترجمه:مسعود

سپهر،تهران،انتشاراتسروش.
4-مشكي،ساعد.طبسيان،نادر.)1379(،منتخبيازكارهايگرافيك

فرشيدمثقالي،نشرماهريز.

زندهبادطراحي!
بانگاهيبهتصويرسازيهايفرشيدمثقاليبرايكتاباشعارنيمايوشيج

سمائه شريفی
كارشناسی ارشد تصويرسازی

شماره تصويرسازي
پانزدهم
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در شناسايي،  مديريتي، شيوه اي  حسابداري  چکيده: 
ارتباطي  و  آماده سازي  تحليل،  گردآوري،  اندازه گيري، 
به منظور  آن را  مديريت  كه  مي باشد  مالي  اطالعات  با 
برنامه ريزي، برآورد و كنترل يك سازمان به كار مي برد و 

استفاده اي مناسب از منابع سازمان را تضمين مي نمايد.
ماليات،  مديريتي،  حسابداري  کليدي:  واژگان 

حسابداري مالي، عملكرد مؤسسه 
حسابداري مديريتي، مسؤوليت آماده سازي گزارشات 
آژانس هاي  مثل  غيرمديريتي  گروه هاي  براي  را  مالي 
قانوني و مقام هاي مالياتي، ايجاد مي نمايد. به طور ساده 
است  حسابداري  مديريتي،  حسابداري  كه  گفت  مي توان 
براي طرح ريزي، كنترل و فعاليت هاي تصميم گيرانه براي 

يك سازمان.
حسابداريماليدربرابرحسابداريمديريتي

جنبه هاي  به  است  مربوط  عمدتًا  مالي  حسابداري 
تاريخي از گزارش خارجي كه آن اطالعات مالي اي را براي 
گروه هاي خارجي مثل سرمايه گذاران، طلبكاران و دولتمردان 
فراهم مي آورد كه به منظور جلوگيري از انحراف گروه هاي 
خارجي، تحت كنترل است. حسابداري مديريتي به عبارتي 
ديگر مرتبط است با فراهم آوردن اطالعات براي مديران 
عملكرد  كنترل  و  برنامه ريزي  مسؤول  كساني كه  داخلي، 
باشند.  مديريتي   تصميم گيري هاي  و  )شركت(  مؤسسه 
تفاوت هاي ميان حسابدارهاي مديريتي و حسابدارهاي مالي 

در زير خالصه مي شود:
حسابداریهايمديريتي

1. براي كاربران داخلي، داده ها را فراهم مي آورند.
2. توسط قانون اجباري نمي باشد.

3. پيرو GAAP نيست.
4. تأكيدي بيشتري بر آينده دارد.

5. روي گروه ها همانند كل يك تجارت تمركز مي كند.
مالي،  مديريت  مثل  بخش ها  ديگر  از  زياد  خيلي   .6

مديريت اقتصادي و تأمين بودجه بهره مند مي شود.
7. وسيله ايست براي يك پايان.

8. بر ارتباط و انعطاف پذيري داده ها تأكيد مي كند.
حسابداريهايمالي

1. براي كاربران خارجي، داده ها را فراهم مي آورد.
2. در قانون اجباري است.

3. پيرو GAAP است.
4. بايد توليدكننده ي داده هاي زماني و صحيح باشد.

5. بر گذشته تأكيد دارد.
6. به تجارت به طور كلي مي نگرد.

7. در درجه ي اول به خودش تكيه مي كند.
8. خودش يك پايان است.

حسابداري برابر در هزينهاي حسابداري
مديريتي

تفاوت ميان حسابداري هزينه اي و حسابداري مديريتي 

به عنوان  را  هزينه اي  حسابداري   NAA است.  دقيق  بسيار 
»گروهي حساب شده و منظم از شيوه ها جهت ثبت و گزارش 
اندازه هاي هزينه ي توليد كاال و انجام خدمات در جمع كل 
و در جزئيات« معرفي مي نمايد. آن شامل روش هايي براي 
گزارش  و  تخصيص  جمع بندي،  طبقه بندي،  تشخيص، 
هزينه ها مي باشد و آن ها را با استانداردهاي هزينه اي مقايسه 
مي نمايد. از طريق اين معرفي حسابداري هزينه اي و تشريح 
NAA از حسابداري مديريتي يك چيز بسيار روشن مي شود: 

عملكرد عمده ي حسابداري هزينه اي، گردآوري هزينه براي 
برآورد سرمايه و تصميم حقوقي )درآمدي( است. حسابداري 
مديريتي، بر استفاده از داده هاي هزينه اي براي برنامه ريزي، 

كنترل و اهداف تصميم گيري، تأكيد دارد.
كارمديريت

كاري كه مديريت انجام مي دهد را مي توان اين گونه 
طبقه بندي نمود:

)a( برنامه ريزي )b( هماهنگ )تنظيم( كردن )c( كنترل 
)d( تصميم گيري 

در  مديريتي  برنامه ريزي  نقش  برنامه ريزي:   )a(
طوالني مدت  و  كوتاه مدت  اهداف  از  انتخابي  برگيرنده ي 
براي  را  استراتژيكي  نقشه هاي  و هم چنين كشيدن  است، 

دستيابي به آن اهداف شامل مي شود.
)b( هماهنگ /تنظيم نمودن: در انجام نقش هماهنگي، 
مديريت بايد تصميم بگيرد كه چگونه به بهترين نحو، منابع 
شركت را به منظور اجراي نقشه هاي طراحي شده در كنار 

هم قرار دهد.
)c( کنترل: كنترل مستلزم اجراي يك روش تصميمي و 
استفاده از بازخورد است به طوري كه اهداف شركت )مؤسسه( 
و نقشه هاي ويژه ي استراتژيكي به طور مناسب به دست آيند.

در  هدفمند  انتخابي  تصميم گيري  تصميم گيري:   )d(
ميان گروهي از انتخاب ها و راه ها در خصوص يك هدف 

داده شده مي باشد.
همه ي  انجام  در  مديريتي  حسابداري  اطالعات 

نقش هاي ذكر شده، مهم هستند.

محسن مهدوي زاد
كارشناس ارشد حسابداري
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شماره 
پانزدهم

شماره فنآوريهاينوين
سيزدهم

مهيار صدري
دكتراي معماري سيستم هاي كامپيوتري

پهپادسلفي
پرنده هدايت پذير از دور يا به اختصار پهپاد كه به آن 
وسيله هوايي بدون سرنشين نيز گفته مي شود، نوعي وسيله 

هوايي هدايت پذير از راه دور است.
كنترل پهپاد، بدون استفاده از انسان در درون آن صورت 
مي گيرد. اگرچه انسان نيز مي تواند به عنوان محموله در آن 
باشد. اين وسيله پرنده از نيروهاي آيروديناميكي براي پرواز 
در مسير دلخواه استفاده مي كند. پهپادها يا به وسيله كنترل 
از راه دور يا با برنامه هاي پيش پروازي ريخته شده از قبل يا 
با سامانه هاي خودكار پويا هدايت مي شوند. پهپادها در حال 
نظامي كه شامل جاسوسي، حمالت  برنامه هاي  حاضر در 
انتحاري، حمله موشكي و بمباران مي شود فعاليت مي كنند. 

مانند  غيرنظامي  برنامه هاي  در  هم چنين  هواپيماها  اين 
عمليات امداد و نجات، خاموش كردن آتش سوزي ها در جايي 
كه پرواز براي خلبان خطر دارد، كنترل ناآرامي ها و اغتشاشات، 
مرزباني، شناسايي بيشتر حوادث غيرمترقبه طبيعي و مقاصد 

تجاري و اقتصادي استفاده مي شوند.
و  ساخت  زمينه  در  جهان  در  سرمايه گذاري  بيشترين 
تجهيز پهپادها را وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا انجام 
داده است؛ به طوري كه بين سال هاي 1990 تا 1995 حدود 
3 ميليارد دالر هزينه براي طراحي، ساخت و تجهيز پهپادها 
هزينه كرده است. حادثه 11 سپتامبر 2001 باعث شد تا دولت 
آمريكا بودجه بيشتري را به طراحي و ساخت و تجهيز پهپادها 

اختصاص دهد.
پهپادها در حال حركت در سير تكاملي خود هستند و 
روز به روز شاهد ساخت پهپادهايي باهوش تر، سريعتر و با 
قابليت هاي كليدي بيشتري هستيم، به تازگي نژاد جديدي از 
پهپادها در مركز توجه سازندگان اين محصوالت قرار گرفته 
است كه مختص گرفتن عكسهاي سلفي مي باشد، اين روزها 
عكس هاي سلفي، طرفداران زيادي را دارد و اين موضوعي 
غير قابل انكار است، توليدكنندگان محصوالت حوزه فناوري 
هم با در نظر گرفتن اين نياز كاربران، سعي بر آن دارند تا 
محصوالت خود را با اين نياز مطابقت داده و از عالقه مردم 

براي خود كسب سرمايه نمايند.
پهپاد Hover Camera چهره اي عجيب دارد به طوري 
كه اگر كاربر آن را از دور در حال پرواز ببيند متعجب خواهد شد 
و شايد اصاًل آن را به عنوان يك پهپاد نشناسد، طراحي بدنه 
اين پهپاد با استفاده از دو محفظه كربني كه وظيفه محافظت 
از پره هاي آن را دارد صورت گرفته كه آن را به پهپادي بي خطر 
تبديل كرده است، يكي ديگر از ويژگي هاي كليدي اين پهپاد 

قابليت حمل فوق العاده آسان آن مي باشد به طوري كه دو 
محفظه بال شكل آن به صورت كتابي تا شده و به راحتي در 
 Hover  كيف دستي و يا كول پشتي شما جا مي شود، پهپاد
Camera داراي ابعاد 182 در 132 در 5.32 ميليمتري بوده و 

وزني معادل 200 گرم را دارد.
است  ساده  و  آسان  فوق العاده  پهپاد،  اين  از  استفاده 
به طوري كه پس از متصل كردن آن به گوشي خود از طريق 
Wi-Fi و شناساندن چهره و بدن خود از طريق دوربين آن 

اين پهپاد هركجا كه برويد دنبال شما مي آيد و وظيفه تحليل 
پردازنده  به عهده  نيز  اين ويژگي  براي  و بررسي هاي الزم 
اسنپدراگون 801 به كار رفته در آن مي باشد كه در نتيجه 
نيازي به كنترل لحظه به لحظه آن نداريد، عالوه بر اين 
مي توانيد اين پهپاد را از طريق نرم افزار مربوطه همانند همگي 
پهپادهاي موجود كنترل نماييد، اين پهپاد داراي يك دوربين 
در جلوي خود بوده كه وظيفه ثبت عكس و فيلم ها را بر عهده 
دارد و دوربين دوم كه زير آن قرار گرفته است عالوه بر قابليت 
عكسبرداري به پهپاد كمك مي كند تا فاصله خود از زمين را 
بسنجد و پرواز بهتر و آرام تري را به اجرا بگذارد، دوربين جلويي  
Hover Camera داراي دقت 13 مگاپيكسلي بوده و مي تواند 

ويدئوهايي با كيفيت 4k را ضبط نمايد.

كارگذاريكابلزيردرياباهمكاريفيسبوك
ومايكروسافت

شركت هاي مايكروسافت و فيسبوک قرار است تا در 
پروژه اي مشترک به نام  MAREA كابلي به طول 6600 
كيلومتر را در كف اقيانوس آتالنتيك نصب كنند كه شرق 

آمريكا را به اروپا متصل خواهد كرد.
اينترنتي  زيرساخت هاي  ارتقاي  به منظور  پروژه  اين 
انجام خواهد شد و باعث كمك به شركت هاي اينترنتي و 

سرويس هاي آنان خواهد گرديد، اين كابل عظيم الجثه از 8 
كابل فيبر نوري مجزا تشكيل شده و قابليت انتقال داده تا 
160ترابايت در ثانيه را داراست كه پر ظرفيت ترين ارتباط 
آمريكا و اروپا را رقم خواهد زد، اين كابل از سواحل ايالت 
ويرجينياي آمريكا شروع شده و به ساحل ايالت بيلبائو در 
كشور اسپانيا ختم خواهد گرديد، اين كابل 6600 كيلومتري 
اولين ارتباط كابلي آمريكا و اروپا را رقم خواهد زد، كه البته 
اين پايان ماجرا نيست، در فاز بعدي اين پروژه كابل مذكور 
از طريق خاک اروپا به قاره آفريقا و نيز آسيا رفته و نهايتا به 
خاورميانه نيز مي رسد، هدف از اين پروژه، ارتقاي ظرفيت و 

سرعت شبكه جهاني اينترنت مي باشد.
از منظر شركت مايكروسافت اين پروژه مي تواند باعث 
افزايش كيفيت سرويس ابري و ديگر سرويس هاي اينترنتي 
نظير موتور جست و جوي بينگ شود، از طرف ديگر فيسبوک 
نيز مي تواند كيفيت و ظرفيت شبكه اجتماعي خود را ارتقا بخشد.

آقاي فرانك ري يكي از مديران ارشد قسمت شبكه 
»به منظور  مي گويد:   MAREA پروژه   درباره  مايكروسافت 
با  شبكه اي  كردن  مهيا  و  مشتريان  به  بهتر  سرويس دهي 
كمترين پينگ ممكن كه لياقت مشتريان ماست، ما به انجام 
پروژه هاي مشابه ادامه خواهيم داد كه البته به زيرساخت هاي 

كلي شبكه جهاني اينترنت نيز كمك به سزايي خواهد كرد.
ايدهجديدآمازونبرايخريدهديه

الكترونيك  تجارت  شركت   )Amazon.com( آمازون 
آمريكايي است، كه در سال 1994 توسط جف بزوس، در شهر 

سياتل، ايالت واشينگتن تأسيس شد.
اين شركت فعاليت جدي خود را در سال 1995 با عنوان 
فروش  به  اقدام  سپس  كرد،  آغاز  كتاب،  آنالين  فروشگاه 
محصوالت نو يا دست  دوم از طريق اينترنت نمود. شركت 
بسته هاي  دي وي دي،  سي دي،  كتاب،  هم اكنون  آمازون 

نرم افزاري و حتي كفش و لباس نيز عرضه مي كند و امروزه 
بيشترين درصد فروش را در بين ساير فروشگاه هاي اينترنتی 
دارد. يكي از داليل موفقيت اين شركت، استفاده از سياست 
همكاري در فروش بوده است، كه باعث شده تعداد فراواني كار 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم نيز ايجاد شود. وب سايت هاي 
معتبر الكسا اينترنت، ديجيتال فتوگرافي رويو، گودريدز و بانك 
اطالعات اينترنتي فيلم ها، متعلق به شركت آمازون مي باشند.

يكي از نوآوري هاي جديد آمازون كه در آينده اي نزديك 
شما را ياري خواهد كرد سرويس پيشنهاد خريد هديه است، با 
توجه به اين كه يكي از بخش هاي غم انگيز ماجرا، خريد هديه 
زماني است كه حس مي كنيد هديه مناسبي كه دنبال اش 

دست كم  يا  نمي دانيد  اما  مي شود  پيدا  جايي  مي گرديد 
تخيل تان به قدر كافي ياري تان نمي كند كه بفهميد كجا بايد 
دنبالش بگرديد. به اين ترتيب هديه خريدن براي بسياري از 
فروشگاه هاي آنالين به موضوع مهمي تبديل شده است. آن ها 
سعي مي كنند كارتان را راحت تر كنند تا كمتر با سختي هاي 

معمول خريد يك هديه مناسب دست به گريبان شويد.
حاال وب سايت آمازون هم دست به كار شده و بخشي 
به نام Interesting Finds در سايتش راه اندازي كرده است. 
پيشنهادهاي خريد كه چندان هم  از  اين بخش، خيلي  در 
معمول نيستند و ممكن است خريدشان به عنوان هديه به ذهن 
خودتان نرسد به كاربر پيشنهاد داده مي شود. با اين پيشنهادها، 
خريد هديه، كار آسان تري خواهد شد. وقتي به اين بخش 
سايت مي رويد مي توانيد اين پيشنهادهاي خريد را براساس 
زيرمجموعه ها جداسازي كنيد؛ زيرمجموعه هايي مثل زنان، 
مردان، سرگرمي و... اگر در كشورهايي زندگي كنيد كه از امكان 
خريد از وب سايت آمازون بهره مند هستند بايد بدانيد اجناس 
اين بخش فروشگاه آمازون را خيلي راحت مي توانيد سفارش 

دهيد و اغلب اين اجناس هم به سرعت تحويل داده مي شوند.

كنترلموبايلباچشم
دانشمندان در حال كار روي پروژه جديدي هستند كه 
مي توانيد با كمك آن، گوشي هوشمند خود را با چشم كنترل 
كنيد. اين سيستم مي تواند نقطه اي كه شما به موبايل نگاه 
مي كنيد را تشخيص دهد. مشكل اينجاست كه اين قطعه بايد 
در عين دقت بسيار، كم مصرف و سبك باشد تا هم در موبايل 
به راحتي جاي بگيرد و هم موبايل سازان را راضي كند از آن 
 Max در تلفن هاي همراه استفاده كنند. دانشمندان دانشگاه
Planck در آلمان و هم چنين دانشمندان دانشگاه MIT موفق 

به ساخت نرم افزاري شده اند كه مي تواند تشخيص بدهد شما 
كدام نقطه را نگاه مي كنيد. اما مشكل، دقت اين نرم افزار است 
كه در موبايل يك سانتي متر و در تبلت 7/ 1 سانتي متر خطا 
دارد. اين درصدخطا مسلماً اجازه نمي دهد كمپاني هاي بزرگ 
از آن استفاده كنند، اما دانشمندان دانشگاه MIT معتقد هستند 
كه اين دقت، رو به افزايش است و به زودي اين فناوري به 
حد قابل قبول خود مي رسد. اما تكنولوژي جديد، عالوه بر 
نرم افزار، از يك سخت افزار هم استفاده مي كند كه دقت كار را 
باال مي برد و حتي مي توانيد بدون لمس كردن موبايل با آن كار 
يا حتي بازي كنيد. اين دانشمندان، اپليكيشني ساختند به نام  
GazeCaptureكه نحوه نگاه كردن افراد مختلف به موبايل 

را ضبط مي كند. سپس اطالعات به دست آمده را در برنامه 
 iTracker استفاده مي كنند. نرم افزار iTracker ديگري به نام
هم موقعيت سر و چشم شما را شناسايي مي كند تا متوجه شود 

به كدام سمت و كدام نقطه خيره شده ايد.



16


