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ای بسا هندو و ترک همزبان 
                                                             ای بسا دو ترک چون بيگانگان

پس زبان محرمی خود ديگر است
                                                                      همدلی از همزبانی بهتر است

                                                                                                                                 موالنا
عموما در کشورهای مختلف، تعدد اقوام و قوميت ها يکی از نگرانی های جدی محسوب 
می شود و به نظر می رسد سرزمين ما هم تا حدودی از اين ويژگی مستثنا نبوده و درهميشه 
تاريخ دشمنان، درصدد بوده اند تا از تنوعات قومی و زبانی برای اختالف  افکنی استفاده 
کنند. رهبر معظم انقالب در بياناتشان اشاره ای بسيار مهم پيرامون اين مساله دارند که 
:»خود فراموشی«، به معنی فراموش کردن هويت خود، امری خطرناک است که وجود آن 
در ادبيات سياسی يک کشور، به ذلت و خواری مردم آن کشور می انجامد. اگر »قوم و ملتی، 
هويت، تاريخ، فرهنگ و زبان خود را فراموش کنند، نتيجه  ی آن، ذلت و بدبختی اين قوم 
خواهد بود.« اهميت »هويت جمعی« به قدری است که » با برخورداری از آن، هر کشور می 
 تواند از همه  ی امکانات خود برای پيشرفت و موفقيت استفاده کند. اگر اين احساس هويت 
جمعی وجود نداشته باشد، بسياری از مشکالت برای آن مجموعه پيش می آيد و بسياری از 
موفقيت ها برای آن ها حاصل نخواهد شد؛ يعنی پاره ای از موفقيت ها در يک کشور، جز با 

احساس هويت جمعی به دست نخواهد آمد1.«
مسأله ی ديگر در اين زمينه »رابطه  ی هويت ملی با ديگر هويت های فرد در جامعه« 
مانند »هويت قومی« است. برخی با تعريف مليت بر مبنای قوميت و ناسيوناليسم عالوه بر 
محدوديت هايی که بر فرد وضع می  کنند، ديگر هويت های هم  سطح او را نيز نفی می کنند. 
در حالی که در انديشه ی آيت  اهلل خامنه ای، هويت ملی بر ديگر هويت های فردی اولويت 
دارد و اقوام ايرانی افتخار می کنند که فرزند ايران اسالمی هستند: »همه  ی اقوام ايرانی به 

ايران و جمهوری اسالمی عالقه  مندند و ايران را ميهن خودشان می دانند.2«
در اين ميان يکی ديگر از نگرانی ها مساله »جهانی شدن، يکسان سازی وشبيه سازی 
فرهنگی« در عرصه بين المللی است که متاسفانه سبب نابودی خرده فرهنگ ها و فرهنگ 
های قومی، گسترش فقر فرهنگی و در نهايت از بين رفتن تنوع فرهنگی می شود که البته 
در مقابل اين اتفاقات تعداد بسياری از مردم و نخبگان، از تنوع فرهنگی و حق خرده فرهنگ 
ها و تفاوت های فرهنگی دفاع بسياری می کنند. مسئله مهم نيز همين جاست که قوميت 
ها، در مقابل اين گونه سياست ها، بايد چه واکنشی داشته باشند؟ در اين زمينه با 2 ديدگاه 
اساسی مواجه هستيم: گروهی بر اين باورند که گسترش و تعميق فرآيند جهانی شدن باعث 
تشديد و برجسته شدن وفاداری های قومی و محلی و در نتيجه تضعيف هويت وانسجام ملی 
می شود و گاهی مقاومت قوميت ها در قبال اين پديده به شکل نوزايی های فرهنگی بروز 
پيدا می کند. در مقابل، گروهی ديگرمعتقدند که تقويت هويت قومی در تعارض با هويت و 

انسجام ملی نيست بلکه می تواند به تقويت آن منجر شود.
يکی از جريان های اتحاد ساز در ميان اقوام مختلف ايرانی »جشن نوروز« است. نوروز 
جشنی ملی و ميهنی، جدای از تربيت های اوليه اجتماعی و سياسی، هم بستگی احساسات 
ملی را هدف قرار می دهند. ويژگی نمادين اين جشن، برخاستن از روح هم بسته عواطف 
ملی و هم دلی همه مردمان است. عيد نوروز، تصويری روشن از فرهنگ ملی و مذهبی 
ايرانيان و عامل مهمی در هم بستگی احساسات آنان می نمايد. اين جشن ملی، قرن های 
متمادی است که توجه مردم کشور ما و سرزمين هايی را که با ما ديرينه فرهنگی مشترکی 

دارند، به خود جلب کرده است.
نوروز، عمومی ترين جشن ملی ايرانيان است که مرزی نمی شناسد و کورد، لر، عرب، 
ترک، لک، مازن، گيل، پارس، ترکمن و تمام اقوام، مذاهب و گروه های فکری و عقيدتی 
را که در اين مرز و بوم مقدس زندگی می کنند، شادمان می سازد و اينک در آستانه اين گاه 

بزرگ نوروزی و نو شدن هستيم.
سال ۹۵ فراز و فرودهای فراوانی را در دل خود جای داد، شادی و غمی عجين در دل 
هم. از پيروزی ها و موفقيت های ملی در عرصه جهانی گرفته تا حوادث و خداحافظی های 
ناگهانی با شخصيت ها و خاطرات بسيار عزيز و جريان ساز که دلمان را بسيار به درد آوردند. 

به هر روی، فارغ از هر حال و نامی هيات تحريريه، مدير مسوول و کل خانواده نشريه 
» انديشه جامع« سال آينده را که سال آرا و اجماع نيز هست و حضور دوباره 

در صحنه های مهم انتخاب را می طلبد، سرشار از بالندگی 
فردی و جمعی برای تمامی ايرانيان از هر قوم، 

زبان، کيش و  آيينی آرزومند است. 

با مهری زالل و سرشار از ارادت قلبی
سردبير
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        انسان هايی را می شناسم که  صاحب اتمسفر حضورند. آنان 
از گذشته هايی می آيند که تاريخ پايانی بر آن وجود ندارد و يا 
اصال نيامده اند که بروند. عملکرد سال های زندگيشان ساری 
و جاری، در لحظه های عمر ديگران قابل لمس و ادراک است. 
مرتبه  عالی  کارشان  درايت،  تصميماتشان  تجربه،  کالمشان 
انسان  تربيت  و  اند  شده  زاده  استاد  است.  پاک  حسشان  و 
برايشان دغدغه است نه مال و قال. درد فرهنگ را همچون  
لوحی از عشق بر سينه دارند و اين عاشقی را حالوتی جاودانه 
می دانند. زنده ياد استاد »محبوبه  امير غياثوند« در تمام سال 
او  زيست.  اينگونه  و  پنداشت  اينگونه  خويش  زندگی  های 
معلمی واال، استادی انديشمند، مادری آگاه و همکاری هميشه 

همراه بود.
وی را درحالی به پروردگارش سپرديم که سرمای زمستان قلبمان 
را اندوهگين و کالممان را خاموش ساخت. او را در اوج ناباوری 
به آسمان ها داديم که بال هايش برای زمينی بودن بسيار بزرگ 
و خاک برايش اندک. زندگينامه اين بانوی بزرگ و تاثيرگذار را 
به بهانه جاودانه شدنش به صورت مجمل و ليست وار در ذيل 
می آوريم تا شايد برای نخستين بار دوست دارانش او را کامل 

تر از پيش بشناسند.
جايگاهش بهشت و نامش جاودانه

محبوبه امیر غیاثوند

- متولد يکم تير ماه 1323  
- محل تولد: قزوين 
سوابق تحصیلی : 

- کارشناسی باستان شناسی از دانشگاه تهران در سال 1351 
- کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در سال 1353 

سوابق آموزشی : 

- تدريس در موسسه پژوهشی ميراث فرهنگی از سال 70 الی 
 72

- تدريس در  دانشگاه جامع از سال 82 الی 83 
سوابق پژوهشی : 

- مرکز نشر دانشگاهی
- گزارش و بررسی های باستان شناسی  سال 66

- مرکز نشر دانشگاهی 
- مقاله پژوهش باغ سعادت اباد و کاخ صفويان در قزوين سال 

67 مرکز نشر دانشگاهی 
شناسی   باستان  کاوش   ساالنه  مجامع  های  گزارش  مقاله   -

سال 67 
- سازمان ميراث فرهنگی 

– تهيه شناسنامه علمی  سال 68 الی 70 
- سازمان ميراث فرهنگی 

– تهيه شناسنامه علمی برای سکه های مجموعه گنج علی خان  
سال 70

امیر غیاثوندمحبوبـــه

حافظ
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مقاالت فرهنگی : 

– گزارش ها و بررسی های باستان شناسی  مجله ) IRAN ( از انتشارات نشر دانشگاهی 
- مجله باستان شناسی سال دوم  شماره اول 1366 

- مقاله های پژوهشی باغ سعادت و کاخ های صفويان در قزوين پاييز و زمستان 1367 مجله 
باستان شناسی و تاريخ نشر دانشگاهی 

- مقاله های گزارش های مجامع ساالنه کاوش ها و پژوهشهای باستان شناسی در ايران بهار 
و تابستان 1367 نشر دانشگاهی  

- تهيه شناسنامه علمی برای سکه های دوره ی اسالمی   - تهيه شناسنامه علمی برای مجموعه 
گنج علی خان و راه اندازه موزه سکه گنج علی خان درکرمان همزمان با کنگره خواجوی کرمانی 

سال1371 
- مشارکت در راه اندازی موزه عرفان شهرستان اهر 

- مشارکت در راه اندازی موزه کتابت تبريز  
- تهيه شناسنامه علمی و کاتالوگ در سالگرد 75 سالگی بانک ملی 
- ساماندهی اثار فرهنگی ميراث استان تهران و تهيه هزاران برگ 

- شناسنامه علمی برای اثار و سکه های دوره ی اسالمی 
- کنگره باستان شناسی بم 1375 
کتب تالیف شده و نوشته شده :

- تکنولوژی گچ کاری . گچ بری 
- گره چينی 

- مجله باستان شناسی
- کتاب پيشينه داد و ستد و پول در ايران 
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چکيده: 
      از ديرباز تجارت يکی از روش های نزديک 
فناوری  توسعه  با  است.  بوده  ها  فرهنگ  کردن 
مردم  ارتباط  امکان  آن  کاربردهای  و  اطالعات 
فرهنگی  ارتباطات  آن  نتيجه  در  و  شده  بيشتر 
گسترش يافته است. يکی از بسترهای اساسی و 
بنيادين جهت هرگونه تحول و استفاده از فناوری 
جديد در يک کشور، »بستر سازی فرهنگی« در 
آن کشور است. زيرا تغييرات اساسی و بنيادين، 
بدون توجه به فرهنگ و زيرساختارهای فرهنگی 
کاری  نباشد  غيرممکن  اگر  کشور  اجتماعی  و 
الکترونيکی  تجارت  بود.  خواهد  سخت  بسيار 
که  است  اطالعات  فناوری  کاربردهای  از  يکی 
از  جوامع  فرهنگ  گرفتن  نظر  در  با  می تواند 
توسعه بهتری برخوردار باشد. بنابراين شناخت 

عناصر فرهنگی ضروری است.

کلمات کليدی: تجارت الکترونيکی، فرهنگ، 
تجارت  توسعه  رسوم،  و  آداب 

الکترونيکی
    

 

يکديگر  با  تجاری  فعاليت های  به  مردم  که  هاست  سال 
با  مشغول هستند. آن ها همواره سعی می کنند تا خود را 
ابزارها و تکنولوژی های موجود وفق دهند، به عنوان مثال 
را  جديدی  راه  محصوالت  فروش  نحوه  باستان  عهد  در 
برای انجام تجارت بين خريدار و فروشنده باز نموده است. 
بعد از ابداعات متنوعی از قبيل دستگاه چاپ، موتور بخار و 
تلفن تغييراتی در زمينه فعاليت های تجاری افراد پديد آمد 
و ظهور اينترنت نيز باعث ايجاد تغييرات اساسی در روش 
خريد، فروش اجاره و ديگر فعاليت های تجاری شده است. 
پيشرفت  سريع  موج  و  جهان  سطح  در  گسترده  تغييرات 
و دگرگونی باعث ايجاد تغيير در تمامی جنبه های زندگی 
آدمی گرديده است و هر آنچه که روزی پديده ای نو به 
حساب می آمد اکنون منسوخ و پديده های جديدتری جای 
نتايج  از  يکی  الکترونيکی«  »تجارت  است.  گرفته  را  آن 
مهم تغييرات گسترده در عرصه تکنولوژی اطالعات و روند 
جهانی شدن است که در مسير توسعه خود موانع گوناگونی 
را پيش رو دارد و يکی از مهم ترين اين موانع و مشکالت 

فرهنگی می باشد.
بيشتر محققان بر اين باورند که انواع متنوعی از فرهنگ ها 

وجود دارد و در بسياری موارد حتی فرهنگ های متفاوتی 
تجارت  در  می خورد.  چشم  به  نيز  واحد  ملت  يک  درون 
الکترونيک شرکت ها بايد به تفاوت های موجود بين زبان 
و فرهنگ ناحيه ای که قرار است در آن به تجارت مشغول 
شوند آگاهی داشته باشند. از آن مهم تر دولت ها نيز بايد 
برای جذب مردم کشور راهکارهايی را تدوين کرده و در 
گام  جامعه  در  الکترونيکی  تجارت  فرهنگ  توسعه  جهت 
تجارت  فرهنگ  ترويج  به  می تواند  امر  اين  که  بردارند 

الکترونيک در جامعه کمک کند.
در کشورهای در حال توسعه يکی از محدوديت های عمده 
الکترونيک  تجارت  جمله  از  جديد  فناوری های  گسترش 
مسائل  دليل  به  جديد  تکنولوژی  ورود  برابر  در  مقاومت 
نابودی  معنی  به  شدن  جهانی  زيرا   . می باشد  فرهنگی 
در  و  است  نيافته  توسعه  کشورهای  وفرهنگ  ها  سنت 
به هويت فرهنگی نشده است و  اين مسير توجه چندانی 
تحميل فرهنگ کشورهای پيشرفته به اين کشورها مشهود 
می باشد و هدف از اين تحليل يکسان سازی جهانی جهت 

کسب منافع اقتصادی معرفی می گردد 
در مقابل عده ای معتقدند فرايند جهانی شدن مزايايی نيز 
نابود  ها  آن سنت  در  و  دارد 
که نمی شوند هيچ، بلکه در 
اين روند به حفظ سنت های 

بومی نيز توجه می شود و 

اشاره آن ها به فعاليت سازمان های 
بين المللی است جهت حفظ زيست بوم ها و اکوتوريسم ها.
بايد به  الکترونيکی  اين راستا جهت گسترش تجارت   در 
مسائل و تفاوت های فرهنگی توجه زيادی نمود تا ضمن 
شناخت راهکارهای مناسب جهت توسعه آن موانع موجود 

را نيز شناخت و در جهت حذف اين موانع اقدام نمود. 
با در نظر گرفتن اين که در اينترنت موارد مختلفی يافت 
لحاظ  اخالقی  و  فرهنگی  محدوديت های  در  که  می شود 
يا  جلوگيری  آن  گسترش  از  استدالل  اين  با  است،  نشده 
اين  که  می گردد  اعمال  آن  بر  هايی  محدوديت  حداقل 
محدوديت ها باعث کاهش نرخ رشد استفاده از اينترنت و 
تجارت الکترونيک در کشورهای در حال توسعه و همچنين 

ايران می گردد.
افراد  از  کمتری  درصد  توسعه  درحال  کشورهای  در 
الکترونيکی استفاده می کنند.  از روش های پرداخت 
اشخاص و شرکت ها از اينترنت بيشتر برای مقاصد 
بازاريابی و ارتباط داخلی استفاده می کنند تا مبادالت 
استفاده  فرهنگ  فقدان  به  توجه  با  بنابراين  تجاری. 
مبادالت  به  نسبت  افراد  منفی  نگرش  و  اينترنت  از 
و  رشد  وضعيت  اعتماد،  قابل  و  مطمئن  الکترونيکی 
جدی  مانع  و  مشکل  با  الکترونيکی  مبادالت  توسعه 

چشمگيرعلوم،  توسعه  عليرغم  متأسفانه  است.  مواجه 
توجه چندانی به فرهنگ نشده و حتی بعضأ ناهماهنگی 
ايجاد  موجود بين پيشرفت های علمی و صنعتی باعث 

مشکالت فراوانی گرديده است.
اهميت درک مشکالت فرهنگی

        مشکالت فرهنگی پيش روی توسعه تجارت الکترونيکی 
با توجه به گستردگی کشور ايران و تنوع زياد فرهنگی متفاوت 
می باشند. يعنی ممکن است در منطقه ای از کشورمان يک 
مشکل فرهنگی وجود داشته باشد اما همان مشکل در منطقه 
الکترونيکی  تجارت  توسعه  برای  مشکلی  يا  مانع  ديگر  ای 
اشاره  فرهنگی  مشکالت  اين  از  تعدادی  به  ذيل  در  نباشد. 

می کنيم:
1( زبان

         زبان يکی از ابزارهای برقراری ارتباط است. تفاوت های 
زبانی مانعی بسيار بزرگ جهت برقراری فرايند ارتباط هستند. 
يکديگر  با  نتوانند  نفر  دو  و  نگردد  برقرار  ارتباط  هنگامی که 
صحبت کنند و يا برای يکديگر مطلبی بنويسند هيچ تجارت 
يا معامله ای نيز با هم نخواهند داشت. ابزارهای الکترونيکی 
که به وجود آورنده تجارت هستند بيشتر مجهز به زبانی مانند 
انگليسی هستند حال اين که در بين افراد تحصيل کرده جامعه 
هم متأسفانه ميزان توجه به آموزش اين زبان کم است و اين 

مانعی بزرگ است جهت توسعه تجارت الکترونيکی.
2( تمايل به معامالت رودر رو

       اکثر افراد تمايل دارند که هنگام خريد يک محصول يا 
کاال آن را لمس کنند و حتی به تست و آزمايش آن بپردازند 
و بعضا رفتن به بيرون جهت خريد يک کاال برای آنان تبديل 
به سرگرمی و تفريح شده و دلشان می خواهد از تنوع بيشتری 
جهت خريد استفاده کرده و انتخاب کاالی مورد نظرشان از 

مراجعه به چند مکان متفاوت باشد.
3( عدم اعتماد

       تعدادی از مصرف کنندگان کاالها ديدن تصاوير 
روی  بر  برايشان  نظر  مورد  کاالهای  مشخصات  يا  و 
صفحه مانيتور آن ها را به ياد زرق و برق يک کاله گذاری 
ناشناخته  و  نامرئی  فروشنده  به  اعتمادی  مشتريان  می اندازد. 
)حتی در بعضی مواقع فروشنده شناخته شده(، تراکنش های 
غير کاغذی و پول الکترونيکی ندارند. به همين دليل هميشه 
گذر از فروشگاه های فيزيکی به فروشگاه های مجازی مشکل 

است.
4( عدم شناخت انگاره های ارتباط غير کالمی

        عالوه بر زبان که يک وسيله ارتباط کالمی شناخته 
می شود گاهی اوقات وسايل و انگاره های ارتباط غير کالمی 
نيز می توانند موانع مهمی جهت گسترش تجارت الکترونيکی 
باشند. سمبل ها و نمادهای مورد استفاده در وب سايت های 
انگاره های  از  به کار رفته در طراحی ها  اينترنتی رنگ های 
ای  جامعه  در  است  ممکن  مثال  عنوان  به  هستند.  ارتباطی 
توجه و عالقه مردم به رنگ مشکی زياد باشد در جامعه ای 
ديگر آن را نشانه عزا و غم می دانند لذا بايد در کاربرد وسائل 
ارتباط غير کالمی نيز به تفاوت های فرهنگی موجود پی برد.

5( شوک فرهنگی
       ورود به دنيای ديگر باعث ايجاد سر درگمی در رفتار 
مربوط به نقش افراد می شود. شوک فرهنگی اصطالحی است 
که نخستين بار يکی از انسان شناسان به نام »کال ورو ابرگ« 
آن را عنوان کرد و به اختالل و عارضه روانی افرادی اطالق 
بيگانه  فرهنگی  های  محيط  وارد  ناگهانی  بطور  که  می شود 
ومتفاوت با فرهنگ و محيط خودشان می شوند به عنوان مثال 
ورود به دنيای تجارت الکترونيکی ما را با يک سری از تبليغات 
های  ارزش  با  است  ممکن  تبليغات  اين  که  می سازد  روبرو 
را  ما  حتی  بعضا  و  باشد  داشته  منافات  ما  جامعه  در  موجود 
چيزهای  به  را  ما  توجه  و  می سازد  دور  تبليغ  اصلی  مسير  از 

ديگری جلب می کند.
6( عدم وجود اهميت برای وقت وزمان

        اين ضرب المثل را شنيده ايم که »وقت طالست« 

:منابع
ک علمی ايران، 13۸۶

اعرابی، سيد محمد،سرمد سعيدی، سهيل، تهران: مرکز اطالعات و مدار
گ شناسی،تهران: نشر قطر13۸1

پهلوان،چنگيز،فرهن
حنفی زاده، پيام، تجارت الکترونيکی، تهران: نشر جهاد دانشگاهی، 13۸۵

عليرضا طوسی
کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
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ان کتاب کافكا و عكاسی 
نويسنده:      کارولين داتلينگر 

مترجم:          کريم متقی 
انتشارات:     شورآفرين  

سال انتشار: 13۹4
کتاب »کافکا و عکاسی« می خواهد نشان دهد کافکا در طول 
زندگی اش، عکاسی را به عنوان رسانه ای جذاب و ذاتا مشکل ساز 
به شمار می آورده، رويکردی که به نوشته های شخصی و همچنين 
که  نيست  جهان  اين  است.  کرده  پيدا  تسری  نيز  داستانی اش 
توسط کافکای عکاس رهايی می يابد؛ بلکه کافکای نويسنده است 
آنها، رهايی  برتری  با عدم پذيرش  را،  نقاط ضعف عکاسی  که 

می بخشد.

کتاب اطلس کاربردی رنگ در چاپ
نويسنده:       بهرام عفراوی 

 قطع وزيری 212 صفحه جلد  شوميز
انتشارات:       نشر آبان 

سال انتشار:   13۹4
اين کتاب راهنمايی مناسب برای آشنايی با کاربرد رنگ ها در 
لوگو، تصويرسازی، پس زمينه کارهای گرافيک، متن، بسته بندی 
و..است. با استفاده از اين کتاب به اهميت ترتيب رنگ پی برده و 

نحوه کاربرد رنگ ها را می آموزيد.

 کتاب هنر مانوی 
نويسنده:    يواخيم کليم کايت 

مترجم:        ابولقاسم اسماعيل پور
انتشارات:   اسطوره  

سال انتشار:13۸4
مجموعه مقاالتی اين کتاب درباره هنر مانوی و خاستگاه 
اين هنر و ويژگی های برجسته ی ان ،با ويراستی جديد تاليف 
شده است؛ اين کتاب شامل مطالبی راجع به : مانی نگارگر، 
هنر مانوی تورفان، نگارگری مانوی، هنر کتاب نگاری مانوی، 
هدف نقاشی مانوی، وهنر مانوی در جاده ابريشم و يافته های 

کهن و نو می باشد. 

کتاب استانداردهای جامع 
معماری داخلی و طراحی فضا

نويسنده:جوزف دی کيارا، جوليوس پانرو، مارتين زلنيک 
مترجم:         اميرحسين سيفی، محمدرضا بيات

انتشارات:    آينده سازان، شهرآب
سال انتشار:13۸۹

کتاب حاضر راهنمای تخصصی طراحی، ترسيم و جزئيات 
فضاهای داخلی است. هدف اوليه نگارنده  گرد آوردن مرجعی 
از اطالعات در زمينه طراحی، جزئيات کارهای چوبی و هنری 

برای شرکت های طراحی داخلی و معماران بوده است. 

اما ما در عمل از اين ضرب المثل استفاده نمی کنيم. عدم بها 
دادن به وقت و زمان يکی ديگر از موانع فرهنگی موجود بر سر 
راه توسعه تجارت الکترونيکی است، ما معموال برای وقت خود 
ارزش قائل نيستيم و بيشتر اوقات آن را به بطالت می گذرانيم 
راه حل  نيستيم  حاضر  دهيم  بها  وقتمان  به  ما  اگر  آنکه  حال 
های کوتاه مدت جهت خريد را فدای راه حل های دراز مدت و 

خسته کننده بکنيم.
تجارت  توسعه  فرهنگی  موانع  رفع  جهت  راهکارها  ارائه 

الکترونيکی
های  فرهنگ  خرده  و  فرهنگی  های  بافت  شناخت          
ابزار  جايگزينی  جهت  ونمادها  ها  سنبل  از  استفاده  و  موجود 
ارتباطی همچون زبان می تواند مؤثر واقع گردد. همچنين تالش 
رفتارهای  تواند  نمی  اگر چه  در جهت همگن سازی فرهنگی 
اما می تواند  مصرف کنندگان را به طور کامل استاندارد نموده 
تأثير به سزايی در اين زمينه بگذارد. سنجش و مقايسه ارزش 
های فرهنگی نيز در برقراری ارتباط ميان فرهنگ های مختلف 
می تواند مفيد باشد. زيرا ارزش ها استانداردهايی را ارائه می دهند 

که با آن ها رفتار سنجيده می شود. 
نتيجه گيری

ارتباط  يک  برقراری  در  موفقيت  برای  می دهد  نشان  شواهد 
تجاری موفق عالوه بر لوازم الکترونيکی و ابزار فيزيکی نياز به 
شناخت تفاوت های فرهنگی در حوزه تجارت ضروری به نظر 
می رسد و جهت فروش بيشتر و توسعه تجارت الکترونيکی بايد 

عالئق، فرهنگ و رسوم مشتريان را نيز شناخت. 
تفاوت های فرهنگی توجه به مشکالتی همچون زبان، تمايالت 
فردی، ضربات فرهنگی و ساير موانع مسير ما را جهت استفاده 
از تحقيقات فرهنگی روشن می سازد و به ما کمک می کند تا 
تفاوت ها را به خوبی درک و وسعت ديدمان را بيشتر نماييم. در 
اين مسير استفاده از الگوهای مناسب و خط مشی های شناخته 
ما  اين شناخت  ارائه دهد.  ما  به  بيشتری  شده می تواند کمک 
را تحريک می کند تا به جای تالش در جهت تسخير فرهنگ 
ها خود را با اين تغييرات همنوا نموده و در برخی مواقع نيز به 
جهت  را  استفاده  حداکثر  و  نموده  اقدام  ها  شباهت  شناسائی 

همگن سازی و استاندارد سازی داشته باشيم. 
در پايان بايد گفت اهميت درک مسائل فرهنگی در زمينه بافت 
و  است  انکار  قابل  غير  الکترونيکی  تجارت  بازاريابی  مديريت 

فردی که به اين درک برسد موفق تر خواهد بود.

خداوند  از  که  هايی  سال  تمام  ميان  در   95 سال 
شايد  و  ترين  سخت  از  يکی  ام،  گرفته  عمر 
متفاوت ترين سال هايی بود که تجربه کرده ام و 
هياهوی مشکالت  گرفتاری، مشغله،  از  انبوهی  در 
و  اجتماع  پيرامون  مسايل  و  دانشگاه  موجود 
عظيم  خزانی  حيرت،  و  ناباوری  اوج  در  سياست 
من  از  را  ام  زندگی  ی  دردانه  پشتوانه  جانفرسا  و 
گرفت. درگذشت خانم عياثوند فارغ از غم سنگين 
روشنفکر،عزيمت  و  فرهيخته  مادر  يک  فقدان 
واحد  دانشگاه  برای  تدبير  با  مدير  يک  نابهنگام 
47 بود. اما درين بزنگاه سخت و غمگين بود که 
دوستان، همکاران و همراهان واقعی ام همچون 
هميشه، برايم خانواده ای بزرگ شدند و در تمامی 
بودند که  مرا همراه  اندوهناک سال  طول سرمای 
نمی  آسان  از غم  اين حجم  باور  حتا  نبودند  اگر 
نمود و البته کم هم نبودند اتفاقات و حوادث تلخ 
سياه  را  عزيزمان  کشور  و  شهر  ی  چهره  که  ديگری 

پوش و افسرده کردند.
اما اکنون برگی نو از روزگار در حال شکفتن و آغازيدن است. زمان آن است دست 
به آسمان گيريم و به بلندای آسمان، پروردگار را شاکر باشيم و اميدوار برای سال 
نوينی که در حال تولد است. از خداوند عاجرانه بخواهيم تا در سال آينده سايه مقام 
واليت را بر سر کشورمان مستدام فرمايد و نام شيعه ی علی )ع(  را از قلب و روح 
مدافعين  و شجاعت  رشادت  بخواهيم سايه  الهی  رفيع  مقام  از  نفرمايد.  دريغ  مان 
حرم و تمامی مردان و زنان بزرگی را که برای ميهن اسالمی ما در حال تالش هستند 
دانشجويان،  و  مدرسين  دوستان،  همکاران،  تمام  برای  پايان  در  و  فرمايد  حفظ  را 
زندگی توام با آسايش، عمری قرين عزت، وجودی در صحت تمام و رزقی حالل و 

پر برکت آرزومندم.

شماره سال نو بر همگان مبارک
هفدهم
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چکيده:
        حسابداری همزاد تمدن بشری است 
و تاريخچه ای به بلندای تاريخ دارد. هنگامی  که 
نگهداشتن  به  اقدام  آموخته  را  شمردن  انسان 
آثار  بررسی  با  است.  نموده  خود  اموال  حساب 
به  مختلف  دوران های  از  مانده  بجا  کتيبه های  و 
نشانه هايی از ثبت وقايع داد و ستد بر می خوريم. 
نخستين مدارک کشف شده حسابداری درجهان 
لوحه های سفالين از »تمدن سومر در بابل« است 
بر می گردد.  قبل  به 3600 سال  آنها  که قدمت 
همانند ساير تمدن ها در تمدن باستانی ايران نيز 
حسابداری پيشينه مفصل و خواندنی دارد. مدارک 
حسابداری بدست آمده با 25 قرن قدمت گواه بر 
پيشرفت اين دانش در ايران باستان دارد و تمامی  
مراحل آن بی شک تحت تاثير محيط اجتماعی و 
نيازهای  با  و هماهنگ  قرار داشته  اقتصادی هم 

اجتماعی پيش رفته است. 
واژگان کليدی :حسابداری و اقوام، حسابداری 

، حسابداری و تمدن ها، خط سياق

حسابداری در دنيا
            با پيشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه 
يافته و ضرورت ثبت معامالت و فعاليت های اقتصادی، از 
ديرباز انسان ها را بر آن داشته است که نسبت به نگهداری 
و ثبت وقايع خود به روش های مختلف اقدام نمايند. در 
تمدن های باستانی »بين النهرين« معمواًل کاهنان که قشر 
ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکيل می دادند وظيفه 
نگارش و نگهداری حساب درآمدها و ثروت های حکومت از 
جمله موجودی غالت، تعداد دام ها و ميزان امالک را  برعهده 
داشتند و در عين حال به ثبت برخی از معامالت شهروندان 

نيز می پرداختند. 
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی 
مصر حکايت از آن دارد که در اجرای طرح های 
حسابداری  کنترل  نوعی  تمدن،  اين  ساختمانی 
برقرار بوده که بهره  گيری از نيروی کار هزاران نفر 
را در امر ايجاد بنا در تشکيالتی منظم، ميسر  کرده 
متعددی  مجموعه های  نيز  مصر  تمدن  از  است. 
باقی  پاپيروس  بر  شده  نوشته  های  حساب  از 
مانده است. در »رم و يونان باستان«، حسابداری 
پيشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و 

خرج تنظيم  شده است. 
يک جمعدار، يک مامور دولت و يا شخصی که محافظت 
پول يا دارايی ديگری به او محول شده بود ، در مقاطعی از 
زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای اين 
کار دو فهرست تفصيلی از دريافت ها و پرداخت ها بر حسب 
پول، وزن يا مقياس تهيه می شد که جمع آن دو مساوی 
به  دوره  ابتدای  در  موجودی  شامل  دريافت  فهرست  بود. 
عالوه وجوه و کااليی بود که طی يک دوره وصول شده بود. 
فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی،کاالی فروخته شده 
و يا به مصرف رسيده در طول يک دوره به عالوه مانده پول 
و کااليی بود که نزد جمعدار باقی مانده و بايد به ارباب تاديه 
گرديد. اين نوع حسابداری تا اواخر قرون وسطی ادامه يافت 
و تا اين زمان تغييری اساسی در جهت تبديل حسابداری به 

يک سيستم جامع صورت نگرفت.
 در اوايل قرن سيزدهم با رشد بازرگانی، پيشرفت زيادی 
در تکنيک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه 
موسسات، رواج معامالت نسيه و استفاده از عوامل متعدد 
در کسب و کار موجب شد که ديگر يک شخص به تنهايی 

نتواند امور موسسه بزرگی را اداره کند و اين امر ابداع سيستم 
حسابداری کامل  تری را ضروری ساخت. 

گمان می رود که کاربرد قاعده جمع و خرج در مورد 
حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين 
بوده باشد. بدين معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که 
دريافت می کرد، بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت 
بستانکار می شد. اين قاعده در مورد حساب های مشتريان نيز 
بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که می پرداختند بستانکار 
می شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين می شد. همين 
قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نيز بکار می رفت. 
در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايی متوجه اين نکته 
شدند که دريافت پول از يک بدهکار دو ثبت را ضروری 
می سازد. جنبه دريافت پول که بايد در حساب صندوق ثبت 
شود و جنبه پرداخت پول که بايد در حساب شخصی پرداخت 

کننده پول ثبت گردد. 
در اوايل قرن چهاردهم دو اصطالح بدهکار و بستانکار از 
ريشه دو لغت ايتاليايی بکار گرفته شد. پيشرفت تازه در قرن 
چهاردهم، ابداع شکل حساب دوطرفه بود که در سمت چپ 
اقالم بدهکار و در سمت راست اقالم بستانکار نوشته می شد 

و حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه

 
هر  برای 

خريداری  کاالی  از  محموله 
اين  گرديد.  آغاز  شده 

کار يعنی بدهکار 
ن  د کر

حساب هر محموله 
به  شده  خريداری  کاالی  از 

به  آن  کردن  بستانکار  و  خريد  قيمت 
ايجاد می کرد که  را  قيمت فروش معمواًل تفاوتی 

ترتيب سيستم  بدين  می شد.  نقل  زيان  و  به حساب سود 
دفترداری دو طرفه به آرامی   و در پی مجموعه ای از ابداعات 
پياپی در فاصله سال های13۵0ـ12۵0ميالدی در چند شهر 

ايتاليا زاده شد. 
حسابداری در ايران

           با بررسی آثار و کتيبه های بجا مانده از دوران های 
کهن در تاريخ ايران باستان به نشانه هايی از ثبت وقايع داد 
و ستد بر می خوريم. دربار پادشاهان برای نگهداری جيره و 
دستمزد قشون و آمار ادوات جنگی به نوعی عمل می نمودند 
که تقريبًا به سبک و سياق امروزی شباهت داشت. در کشفيات 
باستان شناسی از آثار تخت جمشيد، حدود 1۵000 لوح گلی 
بدست آمده که در آنها به مواردی از هزينه های انجام شده 
روزانه اشاره شده است. در آنها عنوان شده است که »به هر 

کارگری که روزانه در ساخت تخت جمشيد فعاليت می کند، 
دو قرص نان و يک کوزه شراب به عنوان دستمزد پرداخت 
می گردد«، »به سربازان در ازای حضور در لشگر ماهانه 12 
دريک ) دريک نام سکه های هخامنشی بوده است( اجرت 

پرداخت می شود«. 
آثار بدست آمده از اين قبيل و نوع کشورداری در دوران 
ايران باستان گواه اين است که قطعًا سيستم های دقيق و 
مناسبی وجود داشته است. در اين دوران افرادی نيز مسئله 
نظارت بر جمع آوری خراج را بر عهده داشتند. بدين طريق 
سنگ بنای حسابداری و سيستم های حسابداری از آن دوران 

در ايران گذاشته شد. 
»سياق«  نوعی از نگارش است که تا پايان دوره قاجار 
کليه محاسبات دولتی و شخصی با اين خط نوشته می شد. 
حتی برخی کسبه قديمی  تا سی سال پيش هم محاسبات 
خود را با اعداد سياق ثبت می کردند. هم اکنون نيز 4 نفر 
از اين کسبه در آشتيان مشغول تجارت هستند. اين خط، 
عالئم و کلمات اختصاری ويژه ای داشت که خواندن آنها 
برای بسياری آسان نبود. ۵4 نشانه برای اقالم نقد و ۵4 
نشانه برای اقالم کااليی قرار داده بودند. اين عالئم حروف 
مّدی بدون نقطه بودند و به همين دليل دخل و تصرف در 
آن تقريبا غيرممکن بوده است. خط سياق در سال 1307 در 
دوره رضا شاه به طور کلی از سيستم اداری ايران حذف شد.

 
نمونه ای از خط سياق

فروغ  تاليف  »فروغستان« 
اصفهانی  مهدی  محمد  الدين 
از نگارش های مهم در زمينه 
سياق و مباحث مربوط به آن 
است. آقای فروغ در کتاب خود 

چنين اظهار می دارد:
»حسن   
که  صباح 
روسای  از 
ه  حد مال
عهد  در  بود 
ملک  سلطان 
سلجوقی،  شاه 
نهاد  بنا  را  قوانينی 
که با آن ضبط دخل اموال 
آن  محاسبات  کميت  و  ديوان 
معلوم گردد و آنچنان بود که چون 
گرفت  وسعت  ملکشاه  سلطان  مملکت 
روزی سلطان با نظام الملک وزير خود فرمود: 
که اگر ممکن باشد برای جمع و خرج واليات دفتری 
بنا نهاده شود که هر وقت ضرورت اتفاق افتد حساب هر 
واليتی را بسهولت از ترتيب آن توان جست. نظام الملک در 
جواب گفت: که ترتيب چنان دفتر ممکن است لکن مدت 
طوالنی می خواهد که به دقت باتمام رسد. حسن صباح که 
خبائثی در باطن با نظام الملک داشت متقبل شد که دو ماهه 
دفتری ترتيب دهد. سلطان او را اجازه داد و در مدت دو ماه 
حسن صباح دفترش را تمام کرده همراه خود به دربار سلطان 
آورد و چون نظام الملک می دانست که در آن مدت تمام 
می شود و لکن مصلحتی در نظر داشت که در نظر سلطان 
به طول مدت نسبت داد، آدم خود را فرستاد و با آدم حسن 
صباح که حامل آن دفتر بود خدعه نموده دفتر را باز کرده 
و از هم پاشيد و باز به  هم بسته بجای خود گذاشت. نظام 
الملک و حسن صباح بسالم مشرف شدند سلطان دفتر را 
خواست او عرض کرد که تمام شده حاضر است. برگشته 

آذر آرمان بروجنی
دانشجوی کارشناسی حسابداری

حسابداری دانشجویی

شماره 
هفدهم
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اپلیکیشین دنگ سفر

از  بيشتر  اپليکيشن  اين 
سفرهای  درد  به  همه 
وقتی  می خورد؛  دوستانه 
به  نفری  چهار  سه  که 
بايد  و  می رويد  سفر 
صورت  به  را  هزينه ها 

اشتراکی بپردازيد.
قوی  رياضياتتان  اگر 

خرج  مسئول  تعيين  حوصله  دليلی  هر  به  يا  نيست 
تمامی  ُدنگ سفر می تواند  نداريد،  تقسيم  و  و ضرب 
را  نفر  هر  ُدنگ  و  کرده  ثبت  خودش  در  را  مخارج 
به  را  پول  می توانيد  کار،  اين  از  پس  کند.  مشخص 
صورت نقدی از آن ها بگيريد يا پس از سفر با ارسال 

پيامک پرداخت هزينه¬ها را به آن ها يادآوری کنيد.

Seene اپلیکیشین

عکاسی سه بعدی با موبايل، پديده ای بود که عليرغم 
جالبی  چندان  استقبال  با  نوآورانه اش  ايده   و  تازگی 
دارای  توليد موبايل های  به همين دليل،  مواجه نشد. 
اين  اما  گرديد  متوقف  سرعت  به  بعدی  سه  دوربين 
بعدی  سه  عکاسی  پايان  معنای  به  توليد،  توقف 
نيست. اپليکيشن هايی وجود دارند که به شما امکان 
گرفتن عکس های سه بعدی با استفاده از دوربين های 
معمولی را می دهند. اپ Seene که امروز به معرفی 

آن می پردازيم يکی از آن هاست.
توجه  بدان   Seene با  کار  هنگام  بايد  که  نکته ای 
به  را  تصوير  اپليکيشن،  که  است  اين  باشيد  داشته 
به  تصاوير  بلکه  نمی کند،  ثبت  بعدی  سه  صورت 
صورت دو بعدی گرفته شده و پس از پردازش، کمی 
 Seene از  نبايد  بنابراين  داده می شود.  به آن عمق 
انتظار تصاوير برجسته ای مانند آنچه تلويزيون های سه 

بعدی نمايش می دهند را داشته باشيد.
برای  Seene چندان ساده نيست،  روند عکاسی در 
تهيه تصوير سه بعدی، در ابتدا از سوژه مورد نظرتان 
عکس ساده ای می گيريد. سپس نقاطی زردرنگ روی 
اين  در  می گردد.  نمايان  سوژه  مختلف  بخش های 
مرحله بايد دوربين را در حرکتی نيم دايره ای به اطراف 
سوژه بچرخانيد تا اپليکيشن صحت عکس برداری شما 

را تأييد کند.
پس از اين کار، حدود چهل ثانيه بايد منتظر بمانيد تا 

Seene تصوير شما را پردازش کند و سپس، تصوير 
را  شما   Seene واقع  در  است.  آماده  بعدی تان  سه 
عکاسی تان  سوژه  از  بيشتری  بخش  می سازد  قادر 
کسی  از  اگر  مثال  که  معنی  بدين  کنيد،  مشاهده  را 
اپليکيشن  اين  با  بگيريد،  ُرخ عکس  تمام  به صورت 
قادريد کمی از نيم رخ او را هم ببينيد که واقعا جالب 

و شگفت انگيز است.
خود  به  مختص  اجتماعی  شبکه  دارای   Seene
Explore، می توان تصاوير  هم هست و در منوی 
را  گرفته اند  اپ  همين  با  کاربران  که  حيرت آوری 
 iOS به صورت رايگان برای Seene .مشاهده نمود
و اندرويد عرضه  شده و توصيه می کنيم که حتما برای 
يک بار هم که شده، مکانيزم جالبش را امتحان کنيد.

LG بلندگوی معلق

ابداع و عرضه دستگاه   در چند سال گذشته ما شاهد 
های بسياری بوديم که از جذاب ترين آنان می توان به 
بلندگوها  اين  کرد.  اشاره  شناور  يا  و  معلق  بلندگوی 
ديگری  زيرين  دستگاه  روی  سيم  هرگونه  از  عاری 
خواهد  شناور  است  معلق  که  همچنان  و  قرارگرفته 

ماند.  LGاخيرا از بلندگوی معلق ديگری پرده برداری 
کرده است که تقريبا آخرين توليد از اين نوع دستگاه 

هست.
تا به حال مانند سفينه  بلندگوهای معلق  اين  ساختار 
فضايی، توپ فوتبال معلق يا ابرهای شناور بوده است. 
اما LG اين بار با يک ساختار جديد احتماال شما را به 
ياد دستگاه  های جديد در بيمارستان خواهد انداخت. 
طرح سفيد رنگ، پايه مطمئن و گزينه های کنترل بر 

روی بلندگو از جمله خصوصيات اين دستگاه هستند.
اين شناور بودن به جای جادو از قابليت الکترومغناطيس 
ووفر  ساب  مانند،  پايه  .دستگاه  است  شده  بهره مند 
کارکرده و عمر باطری بلندگو به 10 ساعت می رسد. 
معلق  بلندگوی  شود،  کم  باطری  عمر  هنگامی که 
آرام آرام بر روی دستگاه پايه فرود می آيد،  اين دستگاه 

دفتر را گرفت و بحضور سلطان آورد باز کرد سلطان مثاًل 
حساب فرد بلخ را خواست او موافق ترتيب خود دست برد ديد 
حساب هرات بيرون آمد هر چه خواست ترتيب آنرا مجدداً 
درست کند نتوانست. سلطان در غيظ شد نظام الملک عرض 
کرد که دفتری که در دو ماه نوشته شود بهتر از اين نخواهد 
شد. حسن از حضور سلطان بيرون آمده روگردان شد و بيرون 
رفت و اسباب کار مالحده شد و در الموت ديلم و گيالن کار 
او باال گرفت چنانکه در تواريخ سطور است و نظام الملک 
بزخم يکی از فدويان او کشته شد. بهرحال دفتر او را بعد از او 

ترتيب کرده معمول داشتند.«
در اين کتاب در مورد نحوه نوشتن دفاتر و خصوصيات 
دفتر نويس و کليه موضوعاتی که در هر يک از کتب خمسه 
نوشته می شد به تفصيل شرح داده شده است. به موازات 
پيشرفت جامعه اقتصادی ايران و ارتباط بيشتر با کشورهای 
و  حسابداری  مشروطه  انقالب  زمان  در  خصوصًا  اروپايی 
حسابرسی نوين، آن هم برای کنترل دخل و خرج دولت پا به 
عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب اولين حسابداران تجربی در 

بخش های عمومی  ايران پرورش يافتند.

نتيجه گيری
            حسابداری پديده تازه واردی در صحنه تجارت 
نيست و نخستين ثبت ها به سال های پيشين تعلق دارند. 
حسابداری مخلوق طبقه يا قوم خاصی نيست بلکه توسعه 
آن در گرو رويدادهايی است که در بسياری از  کشورها رخ 
داده است و به عبارتی حسابداری يک محصول و ره آورد 

جهانی است. 
از  معدودی  جنبه های  تنها  باستانی  حسابداری 
فعاليت های مالی را در بر می گرفت و با سيستم جامعی که 
کليه عمليات مالی حکومت ها را ثبت و نگهداری کند فاصله 
بسياری داشته است. با اين وجود به رغم تحوالت شگرف 
اقتصادی-اجتماعی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر 
اصلی سيستم حسابداری همچنان بدون تغيير باقی مانده و 
در ساليان اخير دستخوش تغييرات فناوری قرار گرفته است. 
دليل بقای آن درطول پنج قرن سادگی اصول، انعطاف پذيری 
و قابليت آن در گزارشات بسيار متنوع و قابل رسيدگی است.

در نهايت چون ارزش های حسابداری زير مجموعه ای 
از  ماکتی  را  آنها  می توان  هستند،  اجتماعی  ارزش های  از 

ارزش های وسيع تر اجتماعی دانست.
ی
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به هنگام شارژ قادر به پخش صدا هست.
رختخواب هوشمند

پس از پايان يک خواب دل پذير چه فکری ذهنتان 
را مشغول می کند؟ يا بهتر بپرسم… نخستين کاری 
که پس از بيدار شدن از رختخواب انجام خواهيد داد، 
چيست؟ مرتب کردن يک رختخواب به  هم  ريخته؟! 
در عصری که فناوری به سرعت و شدت   هرچه تمام 
ُکن  مرتب  سيستم  با  تختخواب  يک  کرده،  رشد  تر 

بيدار  از  باشد؟ هيچ کس پس  رويا  بايد يک  خودکار 
شدن از خواب دوست ندارد با مرتب کردن رختخواب 
وقت خودش را تلف کند و سرکار رفتن را به تعويق 
بيندازد. به هر حال همين مرتب کردن ساده فرد را از 
دل و دماغ می اندازد.  تنبل شدن به لطف فناوری هم 
طبيعی است و سيستم های خودکار ديگری را می طلبد.

يک  نصب  در  هوشمند  رختخواب های  عملکرد  راز 
سيستم يا کيسه های مشبک قابل تورم با هوا است که 
درون پوشش لحافتان بوده و در باالی لحاف واقعيتان 

قرار گرفته است.
هنگامی که شما روی تشک بادی تان می خوابيد سيستم 
کيسه های مشبک هوا را به آرامی تخليه می کنند. به 
پس  اما  نمی کنيد.  احساس  را  آن  اصال  که  گونه ای 
ترک  را  رختخواب  و  شديد  بيدار  خواب  از  که  آن  از 
 Smart کرديد با استفاده از اپليکيشن مرتبط رايگان
duvet پمپ هوا را فعال کنيد تا رختخوابتان به طور 

خودکار لحاف را به مانند مواقع بيداری مرتب کند.
اين عمل مرتب سازی ۵ ثانيه به طول می انجامد. اما 
به خوشحالی هر روزتان می ارزد. جای تعجب نيست 
اگر بگويم رختخواب هوشمندی که تا به حال از آن 
حرف زديم يک پروژه در حال انجام است. برای تحقق 
Kickstarter که  تان شرکت  به رويای  بخشيدن 
قرار است اين نمونه را به يک محصول واقعی تبديل 

کند و به توليد انبوه برساند.
هوشمند  پوست  از  مراقبت  هوشمند  دستگاه 

S-Skin سامسونگ
فناوری های ارائه داده  شده در سال 2017 سامسونگ 
به گونه ای است که گويا قصد دست انداختن مان را 
پروژه های  از  مجموعه ای  از  سامسونگ  امسال  دارد. 
داده  نمايشگاه تجاری نشان  از آن که در  خود پيش 

شود رونمايی کرد، از جمله خدمات ارائه  شده می توان 
به دستگاه پوست هوشمند اشاره کرد.

هوشمند  پوست  از  مراقبت  دستگاه  يک   S-Skin
است که با استفاده از يک تکه روی پوست کار کرده 
و با ميکرونيدلينگ جزئيات پوست را کاوش و با نور 

LED آن را درمان می کند.
و  پرداخته  پوست  مشکالت  حل  به  دستگاه  اين 
مختلف  ناحيه های  در  پوست  از  تصويربرداری  با 
منظور  به  توصيه هايی  و  داده  تشخيص  را  مشکالت 

پيشگيری و يا درمان ارائه می کند.
المپ های عاطفی

که  کرده اند  توليد  هوشمند  کار شناسان المپ  هايی   
می توان رنگ آن ها را متناسب با شرايط روحی کاربر 
ادعای  براساس  المپ ها  جديد  نسل  اين  داد.  تغيير 

عمری  طول  دارای  آن  طراحان 
برابر با 2۵ سال 

بود. خواهند 
است،  گفتنی 
ن  ا بر ر کا
نند  ا می تو
اين  رنگ 

را  المپ ها 
متناسب با خلق و خوی خود و با استفاده از فرمان ها 
همراه  تلفن  گوشی  سوی  از  ارسال شده  کنترلی 
هوشمند تغيير دهند. بررسی ها نشان می دهند، قيمت 
هر يک عدد از اين المپ ها در حدود ۹۹ دالر است 
و با استفاده از فناوریWi-Fi  می توان با آن ارتباط 
برقرار کرد. اين المپ ها هر يک نوری معادل با يک 
المپ هالوژنی ۵0 وات يا يک المپ رشته ای ۶0 وات 
توليد می کنند. اين المپ ها طرفداران فراوانی در دنيا 

به دست آورده است.
ماوس با قابلیت تنظیم دست و انگشتان شما

LOTO يک ماوس باهوش است که به شکل يک 
از برگ گل  الهام  با  دستگاه مخروطی ديسک صاف 

است.  آبی  نيلوفر 
قابليت  با  اين ماوس 
جمع  و  اندازه  تنظيم 
داراست  که  شدنی 
تاپ  لپ  يک  برای 

بسيار مناسب است.
مغز  کردن  هک 

انسان

ناميدن فضای سايبر 
پنجمين  عنوان  به 

امروزه  دريا  و  هوا  فضا،  زمين،  از  پس  جنگ،   قلمرو 
کامال رواج پيدا کرده است،  اما در اصل قلمرو مهم تر 
و بحث  برانگيزتری نيز برای جنگيدن وجود دارد و آن 

مغز انسان است.
 اين کارزار جديد تنها برای تحت تاثيرگذاشتن قلب 
بلکه  نيست،  اطالعات  از  استفاده  با  انسان ها  و ذهن 
کردن  وادار  و  دادن  شکل  غيرارادی،  نفوذ  درباره 
مفهوم  نهايی  يافتن  تحقق  برای  انسان ها  ذهن 
خواسته  پذيرفتن  به  دشمن  کردن  قانع  است:  جنگ 
فناوری های  کارزار  اين  در  قدرتمند ترين سالح  خود. 
 BCI or Brain Computer(واسط مغز و رايانه

Interface( که می توانند مغز انسان را به ابزارهای 
مختلف وصل کنند.

درباره  تحقيقاتی  برای   BCI کنونی  فناوری های 
مغز  دادن  ارتباط  مثال  ديگر،   انسانی  اهداف  و  امنيت 
قرار می گيرند.  استفاده  مورد  روباتيک  با سيستم های 
انسانی  اهداف  برای  فناوری ها  اين  از  اينکه  وجود  با 
استفاده می شود، حقيقت اين است که سو استفاده از 
بر  جبرانی  غيرقابل  تاثير  فناوری ها  و  مطالعات  اين 

روی آينده جنگ ها خواهد داشت.

BCI با وجود اينکه می توانند برای سربازان مجروح 
از  پس  دوران  در  را  دوباره  فعاليت  شرايط  ناتوان  و 
استفاده  در  فلج  افراد  به  آورند،  فراهم  آسيب ديدگی 
و  کنند  کمک  مختلف  کارهای  انجام  برای  مغز  از 

کردن  احساس  قدرت  قطعی عضو  دارای  افراد  به  يا 
هک  خطر  معرض  در  بدهند،  را  مصنوعی  اندام های 
برای  فناوری ها می توان  اين  از  دارند،   قرار  نيز  شدن 

دست کاری کردن مغز استفاده کرد.
انجام  با  امنيتی  متخصص  جيک«  »بارنابی  اخيرا 
می توان  راحتی  به  که  کرد  اثبات  آزمايش هايی 
قطعات  و  پيس ميکر  قبيل  از  بيولوژيکی  سيستم های 
که  آزمايش هايی  کرد،  هک  را  عروقی  کشت  قابل 
که  سيستم هايی  امنيت  درباره  را  شديدی  نگرانی 
طراحی شده اند،  انسان ها  جان  نجات  برای  اصل  در 
به  می تواند  راحتی  به  آسيب پذيری  اين  برانگيخت. 
سيستم های بيوتکنولوژيکی که مستقيم به مغز متصل 

می شوند نيز سرايت يابد.
مانند  نظامی  تحقيقاتی  نيروهای  اينکه  به  توجه  با 
دارپا که به ارتش اياالت متحده وابسته است در حال 
مطالعه بر روی درک  بيشتر فرايندهای پيچيده عصبی 
استفاده  با  تهديد  تشخيص  توانايی های  دادن  ارتقا  و 
BCI به سر می برد، به نظر می آيد  از اسکن های   
وصلت ميان علوم عصب شناسی و سيستم های نظامی 
به صورت بنيادين در حال تغيير دادن آينده نبردها در 

جهان است.
احتمال آسيب،  تخريب و هرج ومرج در چنين نبردهايی 
بسيار زياد است،  شرايطی را تصور کنيد که در ميدان 
تغيير  گونه ای  به  سرباز  يک  به  متصل   BCI جنگ 
پيدا کند که وی به روی نيروهای خودی شليک کند، 
بر روی سيستم های رايانه ای خود ويروس نصب کند، 
نقشه ای نادرست را برای حمله ای هوايی اعالم کند و 
نيروهای  اختيار  را در  يا داوطلبانه اطالعات محرمانه 
دشمن قرار دهد که هر يک از اين شرايط به تنهايی 

می تواند فاجعه  بار باشد.

ــولوژی
فن آوری نوین

شماره 
هفدهم
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چکيده:
         هر زمان که يک عکاس با فشردن دکمه 
شاتر مجموعه ای از زمان و مکان را در عکس 
خود ثبت می کند ارتباطی ميان او و مخاطب 
برقرار می شود ، در اين ارتباط  کسی که پيام 
می  دريافت  وديگری   ) دهنده  )پيام  دهد  می 
کند )پيام گيرنده( و در اين رابطه به رد وبدل 

شدن اطالعات می پردازند.
ببينده  و  گوينده  عکاس  ارتباط  اين  در          
براساس  اطالعات است، حال  کننده  دريافت 
اين که نوع اطالعات و نشانه های قابل انتقال 
و موضوع، تغيير می کند دريافت متفاوت است. 
با توجه به گرايشات عکاسان و موقعيت کاری 
آن ها سوژه های متفاوتی ثبت شده وباقی می 

مانند.
واژگان کليدی:عکاسی ، مستند اجتماعی ، مردم 

نگاری.

برخورد  انواع  ترين  و مستند  ترين  ارزش  با  از  يکی  شايد 
با موضوع ها توسط عکاسان،عکاسی از مردم و محيط 
عکاسی  در  گرايش  از  نوع  اين  به  باشد.  آنان  زندگی 
شاخه  دارای  و  شود  می  اطالق  اجتماعی«  »مستند 
های متفاوتی است که زمينه های ارتباطی و مخاطبين 

گوناگونی را هدف قرار می دهد.
موقعيت  ثبت  به  عکاسان  توجه  و  عکاسی  اختراع  از  بعد 
های اطرافشان، چهره انسان ها از جمله موضوع های 
به شکل  ابتدا  در  که  است  بوده  برای عکاسان  دلخواه 
پرتره در مکان های سر بسته و با چيدمان های داخلی 
انجام می شد. کم کم با خارج کردن دوربين از داخل 
استوديو ها و ورود به فضای بيرونی برای عکاسی  ثبت 

مناظر و موقعيت مردم حاضر در مکان های مختلف و 
زندگی آن ها به عکاسی شکل واقعی تر و اسنادی ترداد.

مردم،  و  زندگی  محيط  از  عکاسی  در  استمرار  و  عالقه 
عکاسی  از  مهمی  بخش  نهايت  ا در  ر

به  امروزه   ما  که  داد  ن شکل  آ
 » اجتماعی   مستند  »عکاسی 

اطالق می کنيم. 
فرايند  اجتماعی،  مستند  عکاسی 

به تصوير می  را  اجتماعی  های 
است  بازيگرانی  دارای  و  کشد 

ی که در موقعيت  ها
مختلف 

زندگی   از 
نقش  خود، 
ينی  فر آ

اند.  کرده 
سی  عکا

مستند 
ه اجتماعی  حيطه  د گستر

های  بخش  شامل  و  دارد  ای 
اصلی  ديدگاه  و  هدف  هرشاخه  که  است  متفاوتی 

خاص خود را در اين گستره دنبال می کند.
از همان آغازعکاسان زيادی در گوشه و کنار دنيا به اين 
گونه از عکاسی پرداختند، افرادی مانند »جوزف کودلکا 
« و »اگوست ساندر « و »ادوارد استايکن  « و »اورن 
آتزه  « و شايد يکی از اولين عکاسان موفق در اين نوع 
نگاه آگوست ساندر باشد که شهرت خود را مديون پرتره 
ها و مجموعه های تصويری است که از مردم در حالت 

کار و زندگی روزمره گرفته است .
عکس های »ساندر« روی بيان و توصيفاتی که حاکی از 
شغل و طبقات اجتماعی افراد بوده متمرکز می گشت و 

شيوه  وی در طول ساليان دراز مورد توجه بسياری از 
ديگرعکاسان نيز قرار گرفته است. 

و  کودلکا  و جوزف  ساندر  اگوست  مانند  عکاسانی  فعاليت 
بر  عالوه  توانست  زمينه  اين  در  ديگر  بسيار  عکاسان 
باعث  خود،  عصر  هم  عکاسان  ديدگاه  در  تغيير  ايجاد 
تغييرات مهمی در سبک و شيوه زندگی مردم حتی ايجاد 

تغيير قوانين اجتماعی نيز گردد. 
و  عکاسان  رفتار  و  نگرش  در  تغييرات  اين  مجموعه 
در  عکاسان«  »اتحاديه  آمدن  بوجود  باعث  مخاطبان 
امريکا شد که هدف آن نشان دادن چهره واقعی امريکا 

در آن دوران و سال ها بود.
رويدادهای  به  نسبت  که  هايی  گروه  »مهمترين  از  يکی 
وقايع  ثبت  در  عکاسی  از  استفاده  بر  مبتنی  اجتماعی 
دفتر »دولتی حفاظت  داد،  نشان می  واکنش  اجتماعی 
کشاورزی« بود که در فاصله ميان دوجنگ جهانی تحت 

ليال نورايی
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
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سرپرستی »ری ا استرايکر« به امر تهيه گزارشات کاملی 
از وضعيت زندگی مردم در امريکا پرداخت.«

ديده  نگاری  مستند  تاريخچه  در  همچنين» 
پرستانه  ميهن  و  عکاسانه  نگاه  شود،  می 
تاثير   ،» هاين   »لوئيس  مانند  عکاسانی 
فوری بر روی شهروندان و قانون گذاران 
گذاشته است و تاريخ نگاران، روند تصويب 
قوانين منع کار کودکان را به عنوان نتيجه 
ی مستقيم کارهای لوئيس هاين می دانند.

عکاسی  کم  کم  نگرش،  اين  تکميل  با 
کرد  پيدا  جديد  همراهی  اجتماعی  مستند 
»مردم  نام  به  عکاسی  از  ای  شاخه  و 
آمد   بوجود   » نگاری   تيپ  و  نگاری 
نوع  از مردم و  با عکاسی  مستقيم  که 
و  آنان  رسوم  و  آداب  و  زندگی،عالئق 
دنبال کردن اين موضوعات به شناخت 
جامعه  يک  انسانی  محيط  از  بيشتر 
بزرگ پرداخت. نگاهی که از همان ابتدا 
عکاسان  کارهای  ميان  آن  های  نمونه 
افرادی  ديده می شد، در هر کشوری 

را به خود جلب کرد.
از  استفاده  تر شدن جوامع  پيچيده  با 
شناخت  باعث  که  تصاوير  گونه  اين 
گروه  و  ها  قوميت  زندگی  آداب  و  رفتار 
های مردمی ست رايج تر شد و با علمی  به نام »جامعه 

شناسی « گره خورد .
در علم جامعه شناسی »مردم نگاری « به معنی 
عکاسی از همه جوانب و زوايای زندگی انسان 
ها اعم از مادی و معنوی است مثل روزمر گی 
هايشان، نوع پوشاک، غذاهای رايج و آداب و 

رسوم و ...است.
در عکاسی مردم نگاری، انسان ها را همان گونه که می 
بينيم، ثبت و معرفی می کنيم و همان چيزی که باورها 
کاست  و  کم  بی  شود،  می  محسوب  آنان  اعتقادات  و 
فقط  نگارانه  مردم  عکاسی  گيرد.  می  جای  تصوير  در 
از  ای  مجموعه  بلکه  نيست  مردم  چهره  از  عکاسی 
انواع عکاسی از جمله عکاسی عروسی و مد يا عکاسی 

خيابانی و .... نيز در اين شاخه حضور دارند.
در اين نوع از عکاسی، عکاس تا حد امکان بايد از قضاوت 
دوری کند و عکس يک ارتباط  و انتقال بی واسطه ميان 
آنچه بوده و اتقاق افتاده به مخاطب باشد، در آميختگی 
اين نوع از عکاسی با جامعه شناسی در واقع آورده هايی 
دهد  می  قرار  منتقدان  و  شناسان   مردم  اختيار  در  را 
محققين  و  دانشمندان  برای  را  بيشتر  بررسی  امکان  و 
فراهم می کند، در واقع وفادارانه ترين و گويا ترين نوع 
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و  پرده  بی  که  است  عکاسی  مردم،  زندگی  با  برخورد 
صريح از مسايل آنان  سخن می گويد و آنان را معرفی 

و تشريح می کند.
جغرافيايی  محيط  در  و  يکديگر  کنار  در  افراد  زندگی 

مشترک  رفتارهای  وجود  معنی  به  مشخص، 
در محيط مشترک است و اين 

قوميت  مفهوم  جز  چيزی 
ثبت  نيست. 
چنين تصاويری 
شناخت  به  نياز 

عکاسان  از  بسياری  دارد.  جوامع  اين  از 
باشند،  خود  های  سوژه  معرفی  به  قادر  که  اين  برای 
مجبور به همراهی با مردم حضور در اين جوامع هستند 
،همانطور که جوزف کودلکا برای عکاسی از کولی هايی 
که از آنان عکاسی می کرد مدت زيادی را با آنان زندگی 

کرد. 

ن
یا

فر
رآ

کا

شماره 
هفدهم

با  انسان  که  آميختگی  و  هم  به  نسبت  ها  انسان  روابط   
محيط اطرافش دارد در عکاسی مردم نگاری به نمايش 

در می آيد.
زيستی،  تنوع  و  گستردگی  به  توجه  با  شهری  جوامع  در 
نشان کمتری از رفتارهای مشترک ديده می شود ولی 
در جوامع کوچک تر و روستايی اين نوع دريافت براحتی 

امکان پذير است.
در کنار عکاسی مردم نگارانه به شيوه خاصی از اين نوع 
نگاری«  تيپ  های  »پرتره  به  که  رسيم  می  عکاسی 
موسوم هستند. در اين نوع تصاوير همان روند شناسايی 
و جستجو در شيوه زندگی و جزئيات رفتاری گروه های 
عکاس  که  تفاوت  اين  با  پذيرد،  می  صورت  مختلف 
برجسته ترين ويژگی های يک گروه خاص را انتخاب 
شناختی  زيست  اطالعات  از  مهمی  بخشی  و  کند  می 
آنان را در سوژه  مورد نظر و يا  در اطراف او به نمايش 

می گذارد.
در اين نوع تصاوير ويژگی های بارز و برجسته  برای معرفی 
موضوع،  به عنوان نشانه های تصويری در نظر گرفته 
می شود. در حقيقت از آنجا که در اين روش عکاسی، 
انتخاب و برداشت ذهنی عکاس از ويژگی های گروه يا 
قوم و يا نژاد مورد نظر وجود دارد وعکاس تنها يک ناظر 
نيست و شالوده کلی تصوير از ايده های او ساخته می 
دقيق  شناخت  بايستی  عکاس  سبب  همين  به  شود، 
تری از ارزش هايی که آن ها را به نمايش می کشد،  
داشته باشد تا بتواند ارتباط ذهنی و موضوعی الزم را 

فراهم آورد.

کمتر کسی در حوزه عکاسی است که نام عکاسانی چون 
»ايروينگ پن  « و »دايان آربوس  « و »ريچارد اودان  
« را نشنيده  باشد  و با عکس های آنان آشنايی نداشته 

پویا صیادي   متولد ١٣٦٣

وی در سال 13۸4 شروع به تحصيل رشته معماري »دانشگاه علمي کاربردي فرهنگ و هنر واحد 
47« کرد، بعد از آن در سال های 13۸7 تا13۸۹ در دانشگاه »عالمه محدث« ادامه تحصيل داد و 

در سال ۸۹ دفتر شخصي خود را راه اندازي کرد.
 او در سال 13۹1 به ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماري در »دانشگاه آزاد بين 

المللي کيش« پرداخت و در سال ۹3 فارغ التحصيل شد .
پروژه هاي مسکوني: 

ساختمان جناب شمس : خيابان دروس
ساختمان جناب شيرازي : امير صبوري و احمدي زماني

ساختمان جناب رواز : خيابان ظفر 
ساختمان جناب کوهي : خيابان های هروي و ظفر 

ساختمان جناب مخاطب : خيابان يوسف آباد، خيابان شايان، خيابان های 2۵) سه پروژه (، 47، 
3۹، 4۵، 47 و۵3 دو پروژه .

پروژه هاي تجاري : 
ظروف کرايه ابوالصدق : وليعصر نبش پل امير بهادر 

رستوران هاي زنجيره اي باروژ : شعبه خيابان های ميرداماد ، سعادت آباد ، گيشا ، يوسف آباد 
دردست اقدام: 

رستوران هاي زنجيرهاي باروژ : 
شعبه خيابان فرشته و شعبه بام لند

منتخب و تقدير شده در چندين جشنواره ي داخلي و…….

نسام کشاورز  متولد ١٣7١

دانشجوی کارشناسي رشته ی عکاسی
سوابق هنری
گروهي با موضوع »پايان« ، گالري مهروا ،تهران، تابستان 13۹4
حراج تابستانه، گالري شماره ي شش، تهران، تابستان 13۹4
تابستانه، گالري راه ابريشم، تابستان 13۹4
گروهي »چارگوش« ،گالري راه ابريشم 1،تهران، بهار 13۹4
نمايشگاه گروهي ،گالري جم، شيراز، بهار، 13۹4
نمايشگاه گروهي »ويترين« ، گالري ديدگاه، تهران، زمستان، 13۹3
انتشار عکس در مجله فتومگزين فرانسه، پاريس، زمستان، 201۵
 ،»out of the phone« حضور در اولين کتاب عکاسي با موبايل در دنيا
پاريس، 2014
حضور در کتاب سال » زندگي در اينستاگرام«، 2017
فيناليست مسابقه ي عکاسي خياباني لنز کالچر، 201۶
منتخب دومين جشنواره نورنگار، 13۹۵
حضور در اولين شماره ي فصل نامه ي »عکاسي تخصصي« ايران، 13۹4
حضور در بخش »نگاه شخصي« همايش ده روز با عکاسان ايران، 13۹4
با »عکاسي  ويژه،  بخش  منتخب  ايران،  سال  تصوير  جشنواره   سيزدهين 
موبايل« و »گربه هاي ايراني«، 13۹4

باشد. اين سه، ازعکاسان به نام در عرصه تيپ نگاری 
هستند و نام های  بسياری از عکاسان ديگر را نيز می 

توان درکنار نام آنان قرار داد.
عکاسی تک نگاری و تيپ نگاری در حوزه علوم اجتماعی 
شکل کاملی پيدا می کند و نه تنها پايانی ندارند بلکه 

کامل تر می شوند.
اگر با ديدی ريزبينانه  نگاه کنيم امروزه درک بهتر جامعه و 
اطرافمان حتی می تواند از طريق عکس های خانوادگی، 
عزاداری  های  عکس  حتی  و  عروسی  های  عکس 
ثبت لحظه  نه فقط  زيرا  افتد،  اتفاق  افراد  وسلفی های 
های خوب و بد زندگی افراد را در خود دارند، بلکه بيان 
گر شرايط و اشتراکات و نوع زندگی افراد يک جامعه در 

زمان خود می باشند.
در حقيقت عکس ها يکی از مناسب ترين اشکال اطالعاتی 
هستند که می توانند مبنای تحليل های جامعه شناسی 
قرار گيرند. اين عکس ها  خصلت های ويژه و دوگانه 
ای دارند، بدين معنی که عالوه بر نمايش و تفسيرعينی 
و مستند اطرافمان آن گونه که ديده می شوند، برداشت 
های ذهنی ونگرش های عکاس را در خصوص شرايطی 

اجتماعی و در مقطع زمانی خود معرفی می کنند.
   

عکاس :سباستيو سالگادو

عکاسی

شماره 
هفدهم
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ش

قا
ن شماره 

هفدهم

منابع :
1- گلی ، امين اهلل 13۶۶ ، سيری درتاريخ سياسی اجتماعی ترکمن ها، نشر علم
2- پژوهشنامه دکتر فرخ درباره زبان های بازمانده از پهلوی اشکانی و پيوند زبان های طبری )مازندرانی( گيلی وچند زبان ديگر با زبان پارتی
3- سايه  خيال2 ، نشريه چهارمين دوساالنه نقاشی معاصر جهان اسالم،پنجم دی 13۸۵

چکيده:
        ما درقسمتی از جهان زندگی می کنيم که دارای 
ها  ويژگی  اين  از جمله  است،  های خاصی  ويژگی 
تنوعی است که ميان زيستگاه ها، اقوام، نژادها در 
سرزمين واحد ايران است و پيش از آن که با تنوع 

روبرو باشيم با تکثر فرهنگی روبرو هستيم.
بستر   ، گنجد  نمی  مکان  و  زمان  حبس  در  فرهنگ 
زنده ای است که باقی می ماند. يکی از خصوصيت 
فرهنگ اين است که به سمت ناخودآگاه ما حرکت 
می کند وبرای آنکه  خودش را حفظ کند راهی ندارد 
وقتی  ما خارج شود،  از عرصه خوداگاه  آنکه   جزء 
را درک  بيايد که ارزشش  ما  به خودآگاه  تواند  می 
کرده باشيم و اين رسالتی است که پژوهشگران و 
خردمندان ما داشته ودارند تا با تامل در حوزه های 
مختلف ميراث فرهنگی شناخت و معرفت پيدا کنند 
چيز  دو  اين حرکت  نمايند.  منتقل  جامعه  به  آنرا  و 
به همراه دارد يکی آن که ارزش ها، زيبايی ها  را 
وجذابيت ميراث فرهنگی را درک کنند و ديگر آنکه  
تا زمانی که از ناخودآگاه منتقل نشده باشد، کسی 
پی به اين سرمايه عظيم نمی برد وبهره ی آن نمی 

تواند ديگران را منتفع کند.
اقوام،  ها،  زيستگاه  فرهنگی،  ميراث  کليدی:  واژگان 

نژادها، فرهنگ، ارزش ها، زيبايی ها
        

نام  گلستان«  »استان         
که  است  سرزمينی  جديد 
های  نام  با  تاريخ  طول  در 
ايران  در  هيراکانيا«  »ساتراپ 
باستان يا »ايالت وهرکان« در 

در  داريوش  که  هخامنشی  عصر 
کرمانشاه  در  خود  بيستون  کتيبه 
جهان(  نوشته  سنگ  )بزرگترين 
به  آن  از   1۶ بند   2 ستون  در 

کرده  ياد  پارت«  »قوم  همراه 
»ايالت  نام  به  همچنين  است. 

هفتم،  ی  سده  تا  گرگان« 
دهم  سده  اغاز  تا  »استراباد« 
شده  نيزناميده  »جرجان«  وسپس 
قوميت  دارای  منطقه  اين  است. 
های متفاوتی است، از اقوام ترکمن 

ها يا ترکمانان از گروهی هستند که در شمال »درياچه 
ارال« زندگی می کرده اند و به نواحی مختلفی در فالت 
که  خراسان  از  هايی  دربخش  و  کردند  مهاجرت  ايران 
کنند.  می  سکونت  شود  می  ناميده  صحرا«  »ترکمن 
اند.  نشين شده  يکجا  مرور  به  که  نشين  کوچ  مردمانی 
ترکمن ها قبايل متعددی دارند که از سه طايفه ترکمن: 
»يموت ،تکه ، گوکالن« اطالعات بيشتری در کتاب ها 
به چشم می خورد و در هنرهايی مانند قالی بافی شهره 
و  بافته  های  پارچه  نمد،  قاليچه،  همچون  آثاری  و  اند 
انواع روسری ها، سوزن دوزی های  اميزی شده،  رنگ 
و  ها  آئين  از  تمثيلی  نمادين،  نقوشی   دارای  که  آنان  
بودن  احترام  مورد  و  تقديس  و  بوده  مذهبی  باورهای 
جانوران درميان ترکمن ها را بيان می کند، شهرت ملی 

دارد.
هنرهای تصويری ترکمانان جلوه هايی از ميراث بسيار کهن 
حتی از دوره  قبل از تاريخ است. هنر جزو الزم و غير 
زندگی  ملزومات  و  اقوام  اين  زندگی  از  جدا شدن  قابل 
اين قوم بوده است. نقوش نقش بستهدر کار آنها انتزاعی 
اعتقادات،  باورها،  نشانگر  نمادها  به همراه  و  است  شده 
بيانگر  گاهی  و  خانوادگی  های  دلبستگی  تعصبات، 
ترغيب، تشويق وغيرتمندی و بعضا برای دفع شرشيطان 
و اهريمن است. قوم ترکمن اکنون مسلمانند.  دين آنها 

قبل از اسالم  »توتم گرايی و شمن گرايی« بود.
آثارهنری  با  رابطه  در  هنری  غنای  دارای  گلستان  استان 
بوجود آمده توسط قوم ترکمانان می باشد که از چندين 
سال پيش  تاکنون در اين ناحيه ساکن شده اند و قدمت 
دارند. اين قوم دارای آداب و سنن و فرهنگ خاص خود 
آنها  هنری  آثار  در  سنت  و  فرهنگ  اين  که  باشند  می 
نگاره های  و  پيدا کرده است. دربررسی نقش  نمود  نيز 
ترکمنی يا دست بافته های آنها وهنر اين قوم، مطالعه 
به نظر می رسد.  آنها ضروری  فرهنگ و روش زندگی 
توجه به ماهيت اجتماعی نهفته  در هر کدام از آثار هنری 
فرهنگی  ماهيت  به  دهی  شکل  در  تواند  می  کاربردی 

بايد  هنر  برای شناخت  کند.  بازی  را  حياتی  نقش  اقوام 
را در بستر زمان، فرهنگ و مکان  اثر آن  ماهيت خلق 

خلق شده آن جستجوکرد.
استاد »آنه محمد تاتاری«، نقاش ترکمن اهل گنبد کاووس 
التحصيل  فارغ  است.ايشان  شده  متولد   13۶۶ درسال 
اسالمی  آزاد  ازدانشگاه  نقاشی  رشته   ارشد  کارشناسی 
هنر و معماری تهران است و استاد دانشگاه های تهران 
آنفرادی و  نمايشگاه  از ۸0  بيش  و اصفهان هستند.وی 
امريکا  ايتاليا،  فرانسه،  انگلستان،  کشورهای  در  گروهی 
پرتقال، ونزوال، اردن، هندوستان، مراکش، عمارات، قطر، 
موزه  همچنين  است.  کرده  برگزار   ... و  سوئيس  عمان، 
ها و نهاد های بساری اثار ايشان را خريداری  نموده اند 
مانند: موزه بريتيش در لندن )انگلستان(، موزه کتابخانه 
تهران  معاصر  موزه  ايران،  در  سوئيس  سفارت  اردن، 
)ايران(، موزه امام علی تهران )ايران(،موزه فرهنگستان 

هنر تهران )ايران(هستند.
جوايزی که ايشان تاکنون دريافت کرده عبارت است از :

اسالم«  جهان  نقاشی  اللملی  بين  بينال  »چهارمين  ويژه  برگزيده   -
تهران- ايران 200۶

برگزيده »جشنواره تجسمی بين اللملی قرآن« تهران -ايران 200۵  -
برگزيده »جشنواره  تجسمی صبح  صادق« تهران - ايران 200۵  -

برگزيده دومين »جشنواره آثار تجسمی معلمان« ايران  2004  -
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نقاشی  برجسته  هنرمندان  از  تاتاری 
اين  آثار  قالب  و  است 
وآيين  سنت  هنرمند 
جهان  با  ارتباط  و 

می  به چشم  او  اثار  در  که  فضاهايی  است.  او  پيرامون 
،به ويژه   ، به شيوه هنرهای جديد و پست مدرن  خورد 
بخشی که بازگشت مستقيم وصريح به  تاريخ  و سنت را 
جايز می شمارد، وبا نشانه ها سروکار دارد، نشانه هايی 
که نمادها و اساطير را به نمايش می گذارد. اما همچنان 

وفادار به مبانی نگارگری اصيل ايران، چه در آثار او ساده 
سازی يا استيلزه، استفاده از معانی رنگ ها، دوری گزينی 
از  استفاده  عدم  همچنين  رمزگرايی،   پردازی،  طبيعت  از 
وتار  تيره  فضای  نبودن  همچنين  فرم،  و  رنگ  پرسپکتيو 
انسان به  و يکسان بودن روشنايی درکل تصوير،  حضور 
عنوان اشرف مخلوقات که باعث  تابش يکسان نور الهی 

است را شاهد هستيم.
ودريای  دشت  ترکمنی،  های  فرش  و  پارچه  يادآور  او  آثار 
ترکمن است و مانند هر اثر نقاشی که دو سويه دارد، يکسر 
برای  است،  ابستره  نقاشی  آن  ديگر  و سر  واقعگرايانه  آن 
پرداختن به آثار تاتاری بايد گفت محتوای اين اثار به دليل 
آشنايی صوری چشم با نقش مايه های نقاشی ايرانی، به 
است.  وابسته  ايران  نقاشی  در  ادبيات  و  روايات  با  شدت 
آنچه او در صدد نمايش آن است گاه از فاصله ای بسيار 
نزديک و گاه از زاويه ای برتر وباالتر بر عرصه تابلو نقش 

گرفته است.
انسان های مثالی به تکرار همه يک قد و اندازه در جمع يا تنها 
و جالب اين که غالبا ايستاده اند. انسان هايی که همواره 
درحال اجرای مراسم سنتی هستند، هربار به دور يک اتفاق 
جمع می شوند. ممکن است اين اتفاق به دنيا آمدن يک 
يا  )ع(  مسيح  عيسی  حضرت  کشيدن  صليب  به  يا  نوزاد، 
به  يا  اند،  ايستاده  استقبال عروسی  به  آنها  باشد،  ازدواجی 
انسانی کامل، شايد مهدی )عج(،  يا  بزرگ   انتظار مردی 
يا به انتظار خدا، بعضا زن های نشسته،  اسب های ساده 
شده، عناصر تزئينی گل و وبوته ها با توجه به اين که حيطه 
تاريخی آنها در هم شکسته است وسعی شده فرم ظاهری 
آنها با توجه به وابستگی تاريخی به نوعی از آن گذشته  و 
تخطی کند که اين کار به مدد شيوه هايی همچون ساده 
که  هندسی  ی  بسته  يا  باز  های  شکل  ترکيب  يا  سازی 
نشان دادن مفهوم کلی با استفاده از يک جز مرتبط  انجام 
می گيرد. يعنی شما قسمتی از سر و گردن اسب را با چند 
مفهوم  نمايانگر  خود  که  کنيد  ترکيب  باز  هندسی  شکل 
صوری بزرگتر به نام اسب در حال تاخت باشد. نوع رنگی 
ايران  نقاشی  تاريخی  امر  همان  به  نيز  شده  استفاده  که 
متصل است، قرمز و ابی فيروزه ای متعلق به سنت نقاشی 
ايرانی می باشد، هرچند ياد آور غروب دشت گنبد ودريا هم 
می تواند باشد که در کنار ديگر رنگ ها، به گفتمان نشسته 
سازنده  عناصر  ساير  و  خطوط  ديداری  ارزش  حفظ  و  اند 
آنها  با  ما  پيشين  آشنايی  که  ساده شده  اشکالی   اشکال، 

سبب شناخت آن می شود.
او خود را تصويرگر فرهنگ و آداب واعتقادات قوم ترکمن که 
از طريق نقوش قالی، کاشی ها و تکه دوزی دريافته و حتی 
باورعاشورايش می داند و می گويد آثار من انتزاعی است 
و اين انتزاع برگرفته از نقوشی است که در فرش ترکمن 
بکارمی رود، آنان نيز آنچه در محيط اطراف خود می بينند 
از فرم قايق و پرنده دريايی تا ميوه و جای پای حيوانات را 

استليزه و ثبت می کنند.
درنگاهی به غالب اثار او با همان جماعات بر می خوريم  که 
هيچ نمی گويند و آرام ايستاده اند. همين قدر که دورهم 
جمع شده اند، نمايانگراتحاد و وحدت آنهاست هرچند گاه 
شادند و گاه شاهد غم گروهی آنها هستيم. پيکره های او 
آرام و درونگرا هستند. او از قوم ترکمن است، قومی که با 
ما ساليان طوالنی در ايران زندگی می کنند، و آنقدر آرام 
همان  به  شود.  می  احساس  کمتر  حضورشان  که  هستند 
آرامی و کم  حرفی که تاتاری در آثارش ترسيم شان کرده 

است.
او در هنر، پی عشق ورزيدن به خداست، به نظر او هنری که 

در آن خدا احساس نشود را نمی توانيم هنر بناميم.  
منابع :

1- سيری درتاريخ سياسی اجتماعی ترکمن ها، امين اهلل گلی 
نشر علم 13۶۶ 

2- پژوهشنامه دکتر فرخ درباره زبان های بازمانده از پهلوی 
اشکانی و پيوند زبان های طبری )مازندرانی( گيلی وچند 

زبان ديگر با زبان پارتی
3- سايه  خيال2 ، نشريه چهارمين دوساالنه نقاشی معاصر 

جهان اسالم،پنجم دی 13۸۵

فهيمه صالحی فيروز
کارشناسی ارشد نقاشی
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همکاران مرکز 47

نمايشگاه نقطه سرخ دانشجويان گرافيک تير ماه ۹۵

نمايشگاه بزم خط دانشجويان نقاشی بهمن ماه ۹۵ بزرگداشت روز معلم ارديبهشت۹۵

نمايشگاه رنگ طبيعت دانشجويان عکاسی  بهمن۹۵

روز هنر ارديبهشت۹۵روز هنر ارديبهشت۹۵
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شماره گرافیک
هفدهم

سيامک خازنی
کارشناسی ارشد ارتباط تصويری

چکيده:
       آموزش تصويرگری در دانشگاه های 
نيست.  کودکان  ادبيات  فقط مختص  کشورمان، 
اين  از  قسمتی  فقط  کودکان،  برای  تصويرگری 
رشته را تشکيل می دهد. اما در خارج از دانشگاه 
ها، خلق تصوير را فقط  در روزنامه ها و مجالت، به 
عنوان ايلوستره )يا با نام های ديگر مثل کاريکاتور 
يا کارتون( و يا در کتاب های کودک می توانيم پيدا 

کنيم. 
گرافيک،  کاريکاتور،  کليدی:  واژگان 

تصويرگری، کميک استريپ

  در گذشته ای نه چندان دور، از »تصويرسازی« به عنوان 
بخش اصلی در فعاليت های گرافيک ياد می شد ولی در آثار 
اخير گرافيک، خلق تصوير به مونتاژ چند عکس در کنار هم، 
پياده کردن افکت های رايانه ای آماده بر روی تصاوير و يا 

ساده تر از آن انتخاب عکس تبديل شده است.
البته که مونتاژ و يا تغيير در عکس هم نوعی خلق تصوير 
محسوب می شود ولی در هر صورت می توانيم اين طور 
بگوييم که تمام اين نوع فعاليت ها از درجه هنری پايين تری 

نسبت به خلق اثر هنری برخوردار است.
به هر حال بحث ما بيشتر بر محور تصويرگری کتاب ها 
و مجالت کودکان و نوجوانان می چرخد که در بسياری موارد 
از بقيه جدا افتاده است. همان طور که گفته شد خوشبختانه 
هنوز در اين بخش، تصويرگری به حيات خود ادامه می دهد 

اما به ادامه حيات در اين بخش نيز اميد زيادی هم نيست.
با وجود اين که واحد و درس تصويرگری در دانشگاه ها، 
هم در رشته گرافيک و هم در رشته نقاشی تدريس می شود 
اما شاهد آن هستيم که هرچه زمان می گذرد طراحان گرافيک 
از اين حرفه دورتر می شوند. باز جای اميدواريست که نقاشان، 
هنوز به اين فعاليت وفا دارند. عده ای از اين تصويرگران می 
کوشند از طريق شبکه اينترنت، امکانات پستی و غيره، با 
ناشران اروپايی و خاور دور ارتباط  برقرار کنند و ناشرهای 
داخلی نيز اهميتی نمی دهند. آن ها تعادل نداشتن قيمت 
کتاب و هزينه های چاپی و کاغذ و مقوا را بهانه کرده تا 
دستمزد تصويرگران را هم چنان پايين نگه دارند. در نتيجه 
تعداد تصويرگران روز به روز کم و کمتر خواهد شد، يعنی با 
پراکنده شدن طراحان و دور شدن از اين حرفه و پيوستن به 
شغل های پردرآمدی مثل طراحی تبليغاتی و غيره فقط تعداد 
اندکی، پايداری می کنند و از اين حرفه دست نمی کشند. اينان 
يا عالقه شديد به شغل شان دارند و خود را در اين هنر توانا می 

بينند و يا به عنوان شغل دوم به آن نگاه می کنند.
در اين حالت، طبيعی ا ست که سفارش کار به آن ها 
زياد و زياد تر می شود، به ناچار سرعت توليد را باال می برند و 
کيفيت آثار پايين خواهد آمد. از سويی طراحان و تصويرگران 
مبتدی و آموزش نديده ای که با دستمزد های کم، راضی به 
انجام کار هستند وارد بازار کار می شوند. اين نکته نيز پايين 

آمدن کيفيت آثار را تشديد خواهد کرد.
شرايط در بخش دولتی،نشريات کودک و کتاب درسی 
از اين هم بدتر است. در آن بخش ها به دستمزدهای ناچيز 
تصويرگران، ماليات نيز تعلق می گيرد! معلوم نيست اليحه 
هنرمندان  از  نوع  کدام  برای  هنرمندان،  مالياتی  معافيت 

تصويب شده است.
کتاب  است؛ »مخاطب  ديگر  جای  اصلی،  اما مشکل 
کودک و نوجوان روز به روز کمتر می شود« اين مساله البته 
جهانی ست. در بسياری از کشورهای فرا صنعتی، تصويرگران 
داستان های کودک، جذب بخش های ساخت بازی های 
رايانه ای و يا کارگاه های توليد انيميشن می شوند. زمان، 
زمان تاثير جذابيت های بصری است. اصال جالب نيست ولی 
حقيقت دارد؛ مبارزه با آن غير ممکن ،ولی استفاده درست از 

آن امکان پذير است. 
اگر خودمان را با چند کشور پيشرفته )از لحاظ تکنولوژی( 
اروپايی مقايسه نکنيم، يعنی به اصطالح کمی کوتاه بياييم، 
شايد بهتر بتوانيم مشکالت را حل کنيم. آنچه در کشور ما 
مطرح است تا حدود زيادی متفاوت با جريان های کشورهای 
ذکر شده است. تصويرگری برای نشريات و کتاب های ايرانی 
رو به نابودی دارد؛ چون ارزش های آن ناديده گرفته شده 
است؛ چون بهره برداری خوب از آن نمی شود؛ چون به قابليت 
ها و کاربرد آن در بخش های آموزشی، اطالع رسانی، تفريحی 
و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان اهميت داده نمی 

شود.
فقط همين مثال خيلی از ادعاهای مطرح شده را توصيف 
می کند. به طور کلی فلسفه مخالفت اغلب فضاهای فرهنگی 
کشور با کتاب های کميک چيست؟ چطور است که کميک 
استريپ، مخرب تلقی می شود درحالی که اين همه کتاب های 
ورنی خورده با شخصيت پردازی های غربی، طراحی های 

ضعيف و تيراژهای باال که در باجه های فروش 
مطبوعات، به وفور ديده می شود مخرب نيستند؟ 
واقعا چطور می توانيم بگوييم که يک چيزی کال 

و اصال بد است؟ شايد اين صحبت ها 
تکراری باشد اما اگر بارها نگوييم، 

اتفاقی نمی افتد. 
را  تصاوير  اگر  کنيم  می  فکر 
کم و نوشته ها را بيشتر کنيم بچه 
شوند.  می  خواندن  به  تشويق  ها 
است.  معکوس  نتيجه  ظاهرا  ولی 
کتاب،  از  فراری  بزرگساالن  اين 
همان بچه های چندين سال پيش 
بايد بچه  اشتباه شده، بچه  هستند. 

باشد، نمی توانيم به زور او را بزرگ کنيم. 
اگر چشمانش دنبال تصوير می گردد نمی 
توانيم به او نوشته تحويل دهيم. اما قطعا 
می توانيم در کنار تصويری که به او می 
سطر  چند  شود  سير  چشمانش  تا  دهيم 
نوشته هم بگذاريم. همان طوری که يک 
داروی تلخ را با کمی شکر و عطر ليمو به 
اکثر  برای  بله  خورانيم.  می  بچه  همان 

کودکان، نوشته ها تلخ اند.
 کودک که به سختی می خواند، از 
خواندن زود خسته می شود، معانی را کامل 
متوجه نمی شود، تنوع طلب است ولی با 
شکل های تکراری و شبيه به هم سياه در 

زمينه سفيد مواجه است.
به اين نکته هم توجه کنيم که برای 
بچه های کمی مرفه، خريدن کتاب های 
کميک امريکايی که در بسياری از کتاب 
ايست.  ساده  کار  دارد  وجود  ها  فروشی 
نگذاريم چنين شود، چون در ميان آن ها 

کتاب های مخرب هم پيدا می شود.
به حال بجز چند مجله  تا  متاسفانه 
فکاهی که مدت هاست در آن ها داستان 
های دنباله دار تصويری چاپ می شود و 

چند کتاب در همين زمينه، فعاليت ديگری در اين محدوده 
انجام نشده است. البته درمورد کتاب های استريپ، مشکالت 
ديگری هم وجود دارد. به غير از مسائل گفته شده درمورد 
متناسب نبودن حجم کارها و دستمزدها برای تصويرگران و يا 
متناسب نبودن هزينه ها با قيمت فروش برای ناشران، نکات 

ديگری نيز هست.
توانايی  طراحان  ايرانی،  های  کارتونيست  از  بسياری 
هستند که بدون شک در بخش تصويرگری استريپ هم می 
توانند موفق باشند. همچنين، بعضی از داستان های ايرانی 

قابليت تبديل شدن به داستان های تصويری دنباله دار را 
دارد. پس مشکل کجاست؟

 پروژه های بزرگ کميک استريپ، ماژيک استريپ و 
فيلم استريپ، جدا از نويسنده، طراح، سايه گذار، بالن نويس، 
رنگ گذار، صفحه آرا و مدير هنری، به تهيه کننده نيز احتياج 
دارد. مانند يک گروه توليد انيميشن الزم است در حمايت مالی 
و تضمين کاری يک تهيه کننده باشد. اين فقط انتشاراتی های 
بزرگ هستند که در کنار حمايت سياست گذاران فرهنگی 
می توانند نقش مهمی در اين زمينه ايفا کنند تا شايد رشد و 
شکوفايی در اين بخش زمينه ای برای پيشرفت تصويرگری 

و تصويرگران شود.
 بارها ديده ايم که توسط کميک استريپ ها اسطوره های 
ملی ساخته می شود و يا حد اقل به اسطوره های ملی اعتباری 
مناسب عصر حاضر داده می شود، يا اسطوره ای، به نسل 
جديد با زبان تصويری جديد معرفی می شود.  برخی مواقع 
هم توسط اين نوع از کتاب های مصور، بازخورد يک داستان 
آزمايش و بررسی می شود تا اگر نتيجه بخش بود تبديل به 
انيميشن دو بعدی و پس از آن سه بعدی  و در نهايت فيلم 

سينمايی شود. 
در نهايت آنچه مسلم است کتاب های کميک، در ميان 
انواع ديگر کتاب های کودکان، به دليل جذابيت در فرم و 
رنگ، زيادی تعداد تصوير، پر تحرک بودن و . . .  بيشترين 
طرفدار را درميان کودکان سراسر دنيا دارد. از اين نکته با 
ارزش می توانيم بهره برداری مثبتی داشته باشيم. شايد درمان 
ارزشی کتاب های کودکان، در روی آوردن  رکود و نزول 
نويسندگان، تصويرگران و ناشران به کتاب های کميک باشد.  
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مزاحم، باران و در سمت جنوب قرار می گيرد.
بعد از برپايی اسکلت روی آن را با نمد می پوشانند و 
ريسمان هايی که در آنها تعبيه شده را به اسکلت آالچيق 
محکم می بندند . پس از کار گذاشتن نمد ها گرداگرد آالچيق 
را با سه قطعه حصير پوشانده می شود . در آخر برای ثابت نگه 
داشتن آالچيق از گزند باد و طوفان از طناب های کلفتی که 
از روی آن می گذرد  به ميخ های چوبی که دور آالچيق روی 

زمين تعبيه شده بسته می شوند، استفاده می کنند.
انطباق کامل فرم و عملکرد بر محورهای اساسی نظام 
زيستی عشاير، اوی را به عنوان مناسب ترين گزينه برای 
ها  آن  ترتيب  بدين  است.  رسانده  اثبات  به  بومی  مسکن 

ای  سازه  نسبتا محکم که پاسخی برای نيازهای به 
آن هاست و قابل توليد و تکثير 
انبوه و پيش ساختگی است 
داليل  اند.  يافته  دست 
به  توان  می  را  آالچيق  از  استفاده 

اختصار به شرح زير بيان کرد.
برای  بومی  مصالح  از   -1
ساخت آن استفاده شده و هزينه 

بسيا ر کمی را می طلبد.
2- ساختاری کامال 
اقليمی  شرائط  با  سازگار 

دارد.
و  کردن  جمع  کردن،  پا  بر   -3

حمل و نقل آن بسيار ساده و آسان است.
مصالح  تمام  شدن  فرسوده  صورت  در   -4
طبيعت  به  آسيب  بدون  تواند  می  ان  سازنده 

دوباره به طبيعت بازگردد.
چادر های عشاير

        عشاير منطقه زاگرس به دليل کوچ 
فصلی و اسکان موقت در مناطق مختلف، نياز 
به خانه هايی با مصالح سنگين ندارند. ازطر فی 
زمان ساخت نيز برای آن ها مهم است لذا مسکن 
اين افراد بايد به گونه ای باشد که در زمان بسيار کمی بر 
پا شود و در اندک زمانی نيز جمع آوری شود و از طرفی نيز 
مصالح اين خانه ها بايد به نحوی باشد تا مالکان آن ها بتوانند 

آن ها را بر پشت چهارپايان خود جابجا نمايند.
ساختار چادر های عشايری از سه قسمت تشکيل شده :

1-سازه غشائی )چادر(     2-کابلهای کششی )طنابها(      
3-ستونها )ديرک های قابل انعطاف و متحرک (

چادر گونه ای ساختار غشايی است.اين سازه غشايی هم 
زمان نوعی سازه کابلی نيزمی باشد که البته فاصله کابل ها 
)تار و پود پارچه چادری ( در آن به صفر ميل می کند. لذا کامال 
کششی عمل کرده و در کناراعضای فشاری خود )ستون ها 
و ديرک ها ( يک سازه موقتی کامال پايدار و اقتصادی را 

بوجود می اورد.
عناصر فشاری در اين سازه ها عمدتا چوبی است که از 
جنگل ها بدست می آيد و غشای چادری نيز نوعی پارچه 
محکم و ضخيم از جنس پشم است. در گذشته اتصاالت 
تيرک ها نيز به وسيله طناب های بافته شده محلی انجام می 
گرفت و پارچه غشايی چادری بوسيله طناب به ديرک ها و 
ستون مرکزی اتصال می يافت. طناب هايی نيز در سراسر 
پارچه چادری تعبيه می شوند و چادر را بوسيله چوب های 

چکيده:
    تاثير حيرت انگيزی که ابنيه و شهر های 
دوران پيش از صنعتی شدن بر شهروندان زمان 
ما گذاشته تنها به خاطر گرايش به سنت پرستی و 
توجه به فرهنگ گذشته نيست، بلکه بيشتر بر اين 
اساس متکی است که گذشتگان برای رسيدن به 
اهداف خود به چنان روش های ساده و کار آمدی 
دست يافته که ضمن بر خورداری از آسايش و 
نيز ارج  انسانی  آمال و خواسته های  به  آرامش 

نهاده بودند.
با نگاهی به گذشته می توان ديد که انسان 
ساختار  ترين  ابتدايی  و  اولين  خلق  با  چگونه 

متحرک با مشکالت زندگی خود کنار آمده 
وخانه های متحرک و شهر سازی انعطاف 

پذير را بر پايه  نيازهای خود طراحی 
کرده است. 

پی  در  مقاله  اين 
آنست تا  نگرشی توصيفی 

های  نمونه  به  تحليلی  و 
معماری متحرک و موقتی در مناطق بومی 
سکونت گاهی طبيعی و سنتی در محدوده 

البرز و زاگرس داشته باشد.
واژگان کليدی: سکونت گاه طبيعی، سنت، 
مصالح  عشاير،  زيستی  نظام  آالچيق،اوق، 

بومی،معماران تجربی

      اقوام کوچ نشين و و عشاير ايرانی پاسخ بسيار 
زيبايی به سازه های متحرک داده اند که امروزه  از آن در 
ساخت بسياری از فرم ها و سازه های جديد استفاده می شود
شان  زندگی  شيوه  سبب  به  ايران  ترکمن«  »قوم 
جهت يافتن چراگاه های غنی تر دائما در حال کوچ می 
باشند به همين دليل از نوع خاصی از مسکن استفاده می 

کنند که به آن در زبان ترکمن »اوی يا آالچيق« می گويند. 
در اندک زمانی بر پا و برچيده می شود و حرکت و کوچ آنها 
را آسان می سازد. آالچيق به دليل ساختار خاص سازه ای، 
در برابر حوادث طبيعی نسبتا مقاوم است و ساکنان خود را از 

گرما و سرما درامان نگه می دارد.
اجزای ساختمانی آالچيق عبارتند از :.

1-اسکلت آالچيق     2-پوشش آالچيق
اسکلت از  چهار قسمت تشکيل می شود .

1-تارم: در پايين ترين قسمت قرار دارد. تارم ها شبکه 
ای از چوب های ضربدری هستند که با نخی پشمی بهم 
بسته می شوند و استوانه ای به شعاع 2.۵ متر و ارتفاعی حدود 

1.70 متر را می سازد.
2-اوق: در قسمت ميانی يا قسمت گنبدی شکل، تير 
های چوبی کمانی شکل به نام اوق ديده می شود که يک 
سر آن به تقاطع های چوب های تارم بوسيله طناب هايی 
گره زده می شوند و سر ديگر آن به حلقه چوبی سقف متصل 
است. طول تقريبی اين تيرها حدود 3 متر است که با توجه 
به بزرگی و کوچکی آالچيق از 40 تا ۶0 عدد از اين تيرهای 

کمانی استفاده می گردد.
3- توی نوک: در قسمت باالی گنبد اسکلت آالچيق 
حلقه چوبی به قطر حدود 2 متر وجود دارد که روی اين چوب 
دايره ای شکل سوراخ هايی وجود دارد که يک سر اوق ها 

درون اين سوراخ ها قرار می گيرند.
4-چهار جوب در: معموال در آالچيق خالف جهت باد 

نوک تيزی به زمين محکم می بستند. اين طناب های حکم 
کابل های کششی را داشته و نقش بادبند را در اين سازه 

غشايی ايفا می کند. 
هيچ نقشه ای در هنگام بنا کردن اين معماری از پيش 
تهيه نمی شود، در واقع ذهن مردمان چادر نشين به هنگام 
ساخت اين نوع خانه بر اساس نياز لحظه ای کار می کند. 
تجربه، طريقه استفاده از ديرک ها را به آنان آموخته است. 
معماران تجربی اين بناها بر اساس نياز و جمعيت استفاده 
کننده از چادر و نيز بر اساس عملکردی که از آن می خواهند 
اقدام به ساخت فوری آن می کنند آنها قادرند در هر زمان به 
آن تغيير شکل دهند و در عين حال در زمانی که فضای ساخته 
شده ديگر استفاده ندارد مصالح آن را به دور نمی اندازند و از 
آن در ساخت بناهای ديگر سود می برند و در هنگام فرسوده 
شدن اين مصالح نيز با توجه به ماهيت برگشت پذيری آن 
ها بدون وارد کردن هيچ گونه خسارت يا آلودگی به طبيعت 

باز می گردند.
با وجود نا پايداری غشاها از زمان های بسيار دور بشر 
با قوه ابتکار و نبوغ خود توانسته است راه ها و وسايلی برای 
استفاده از غشا در کاربردهای سازه ای بيابد که انگيزه اصلی 
آن، استفاده از وزن سبک غشاهاذو قابليت جابجايی و تغيير 

شکل آن ها بوده است.
 از اوايل قرن بيستم تا به امروز از اين نوع 
سازه ها، آالچيق های ترکمن تا سازه های چادری 
نوين  در طراحی های  اندکی خالقيت  با  عشاير 

استفاده شده است. 
از  توان  می  شده  کار  مدرن  های  نمونه  از 
در  اوتو«   »فرای  آلمانی  معمار  های  طراحی 
استاديوم المپيک »مونيخ«   نام برد . ديگر مورد 
چادر پيش تنيده برای ترمينال حج در »فرودگاه 
بنز،  مرسدس  »سوپردوم«*  ورزشگاه  جده«، 
فرودگاه بين المللی  »دنور«* در کلرادو، پاويليون 
المان* در اکسپو مونترال و هزاران نمونه ديگر .....
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چکيده
 اين مقاله ويژگی های نقشــمايه  گل لوتوس، 
جنبه تقدس آن در تمدن های ايران، هند و مصر 
و  نامبرده  تمدن  ســه  در  را  آن  تحول  سير  و 

اسطوره های آن ها بررسی کرده است که »نماد 
نيلوفرين« ناميده می شود. در هر تمدن، اين 
گل ويژگی خاص اسطوره ها و ايزدانی است که 
به گون هايی در تصويرها به صورت »لوتوس« 

متجلی شده اند. 
اهورامزدا،  چون  ايزدانی  از  نمادی  لوتوس 

ويشنو،  ايران؛الکشــمی،  تمدن  در  مهر  و  آناهيتا 
برهما و بودا در تمدن هند و رع،هوروس، نفرتوم 
و آزيريس در تمدن مصر باســتان است. زندگی 
در آب و حالت خاصی که در روييدن اين گل وجود 
دارد، همچنين وجود ايزدانی در کنار لوتوس که قابل 
ســتايش افراد بوده اند، به گونه ای ســبب تقدس 
اين گل شده است. به نظر ميرسد، اين گل از مصر 
به ايران و آنگاه به هند رفته و به مرور حالت بومی 
به خود گرفته است. با توجه به بررسی های انجام 
شده، می توان لوتوس را نماد نجابت، رشد معنوی، 

کمال و چرخه تولد و رشد انسان ناميد.
واژگان کليدی :لوتوس -نيلوفر آبی -اسطوره ها - 

ايران - هند - مصر
لوتوس

        لوتوس گلی بسيار چشــم نواز و نادر است و در 
محيط آبی رشد می کند، به 
صورتی که ريشه آن در عمق 
آب و گل آن از طريق ســاقه 
رونده آن به طرف نور آفتاب 
رشد می کند تا برگ های پهن 
آن همراه شکوفه روی سطح 

آب زندگی کنند.
 »لوتوس به معنای گل 
آن  به  و  اســت  آبی  نيلوفر 
می  گفته  نيز  آبــزاد«  »گل 
مردابی  نواحی  در  و  شــود 
رويد«.  راکد می  آب های  و 
است:  آمده  ديگر  جايی  در 
همان  لوتــوس  »حکمی 
با  که  اســت  آبی  نيلوفر 
شــراره های خورشيد سر از 
آب برآورده و گل برگ هايش 

را باز می کند و هنگام غروب 
آفتــاب خود را چون گوهری در صدف پنهان کرده و دوباره 
به آب بازمی گردد. اين گل نشــانه آفرينش است. » اين گياه 
دارای برگ های قلبی شکل بزرگی است. درازی دمبرگ طويل 
است و برگ ها در ســطح آب شناورند. اين گياه را غالبا به 
عنوان يک گياه زينتی در اســتخرهای حوضچه ای می کارند«

لوتوس نماد مذهب اســت، چون نماد پاکی و تهذيب نفس 
اســت. پرورش اين گل هم در محيط طبيعی مانند برکه ها و 
مرداب ها وهم در محيط مصنوعی مانند استخرها و آکواريوم 

ها رايج است.
لوتوس در تمدن مصر

       لوتــوس در مصر، ســمبل تولد دوباره، خورشــيد 
و مقام سلطنت و عالمت مشخصه نيل عليا بود. لوتوس در 
هنر و زندگی مردم مصر با رود نيل همراه اســت وهميشه با 

هم نام برده می شــدند. چون هر دو نمادی از باروری، زندگی و 
حيات دوباره بودند و مقدس شــمرده می شدند. »لوتوس همه جا 

و هم به عنوان نماد تجديد بود، هم به عنوان عالمت مصر عليا 
فتح  با  حيات. 

به  مصر،هخامنشــيان 
دريايی ازعالمت ها و نمادهای 

گوناگون دست يافتند که می توانستند در نقشــينه خود به کار 
گيرند. بعضی نمادهای مصری به نقش هــای تزيينی بين النهرين 
راه يافتند و از آن طريق به ايــران آمدند؛ برای مثال لوتــوس را 
به عنوان نماد قدرت، ابتدا در دست آشور بانيپال می يابيم و بعد به 

همان کيفيت در دست داريوش اول در تخت جمشيد.
لوتوس در تمدن ايران

لوتوس در تمدن ايران يک نشان تاريخی است و همواره مورد 
توجه هنرپردازان اقوام آريايی بوده اســت. »لوتوس در ايران نماد 
نور اســت و از مکانتی رفيع برخوردار بوده است و ايرانيان باستان 

جشــنی به همين نام داشته اند.«
آناهيتا اسطوره ای جهانشمول است؛ چون با آب در ارتباط 

اســت. نمادهای او گل لوتوس، ماهی، سبوی آب و... هســتند. 
معنای نام او رود بسيارپاک اســت. نام اين ايزد بانو نخستين بار به 
صورت آناهيتا در کتيبه های هخامنشی ديده شده است، بنابراين  

لوتوس را گل آناهيتا به شمار آورده اند.
وهنر  معماری  در  تزيين  عنصراصلی  لوتوس 
دينی،  باورهای  در  و  بوده  مختلــف  های  دوران  در 
هنرمندان  دارد.  ريشــه  ای  اســطوره  و  مذهبی 
هخامنشی انسان را به دنيايی ورای آنچه هست، به 
دنيايی بی زمان و بی مکان و دنيــای عرفان می برند. 
و دســت  ديوارها  ها، حاشــيه  در حجاری  لوتوس 
شاهان و بزرگان خود نمايی کرده و نماد مهم تمدن 
هخامنشــيان اســت و درحکم نماد ايزدی در نگاره 

های تزيينی به کار رفته است.

مهديه صارمی
دانشجوی مقطع کارشناسی گرافيک

شماره 
هفدهم

      لوتوس گلی اســت که در حکم نماد به کار رفته است. 
با توجه به سنگ نگاره های تخت جمشيد، برخی از مردان بلند 
پايه پارسی و ماد هنگام ديدار شاه برای شــاد باش مهرگان يا 
نوروز اين گل را به دست می گرفتند. لوتوس نماد تولد دوباره، 
درســتی، خوبی، زيبايی، خوشــبختی و آرامش، روشــنی و 
باروری، کاميابی، صلح جهانی و مظهر عشــق 

و رياضت و عبادت اســت. 
اين گل در مرداب رشد می کند و سرانجام به 
نهايت زيبايی می رسد. اين گل بيان گر مشقت 
و رنج آدمی در دنيا بوده و برای وصف مردمانی 
اســتفاده می شود که دورانی سراســر سخت 
در  آرامش  سوی  به  و  گذاشــته  سر  پشت  را 
حرکت هستند. اين مردمان چون گل نيلوفر از 
کف مرداب برآمده و در طول زندگی به موجودی 

مملو از حيات تبديل می شوند.
لوتوس در تمدن هند

لوتوس در هند، گل مقدســی اســت و به آسانی در 
تمام زندگی هنديان نفوذ کرده اســت. در هند، چه هندو 
و چه بودايی، لوتوس را رمزی پرارزش می دانند. »لوتوس 
در هند مقدس بوده و ســمبل جهان و ظهور تجلی، نظم و 
به سرگذشت  انسان  اعتقاد هندو سرنوشت  به  است.  زيبايی 

لوتوس شبيه است. 
 لوتوس در هند نماد کسانی است که از گوهر وجود و 
انسان  توانايی های خود سود برده و بدترين شرايط رسالت 
بودن خود را به اثبات می رسانند. »نيلوفر آبی درفرهنگ هند و 
مصرنماد چهارعنصر خاک، آب، آتش و باد است.  چون ريشــه 
آن در درون خاک است؛ با باد رشد می کند و شکوفه های آن 
به کمک خورشيد باز می شود. اين گل در هند نماد پاکی و 
قداســت الهی و نماد راستی است. بعد از درخت زندگی، رايج 

ترين و مشهورترين نماد تجلی نيلوفر آبی است.«
نتيجه گيری

 لوتــوس در ابتدا به صورت هنری آيينی به کار رفته اما 
پس از گذشت سال ها تبديل به هنری کاربردی شده است.  
اين امــر در تمدن ايران از دوره ساســانی انجام گرفته و دارای 
رونــد تحول و تکاملی در طــول دورههای مختلف باســتان 
به ويژه دوره اسالمی بوده اســت. از بررسی های انجام شده در 

اين مقاله، اين نتايج حاصل شد:
1. نماد لوتوس در جهان معانی عميق هنری، فلسفی و 

اســاطيری دارد.
2. مفاهيم مشــترک لوتوس يکی از مهم ترين مبانی 

مشــترک اعتقادی در تمدن های باســتانی است . 
3. نقش لوتوس از ابتــدا به صورت نماد مذهبی برای اقوام 

مختلف به کار رفته است.
4. با توجه به موارد گفته شده اين نقشمايه معموال برای 
اشيايی که در درجه بااليی از نظر کاربرد مذهبی يا درباری بوده 
اند، به کار می رفته و به طور مسلم معنايی اسطوره ای و خاص 

داشته و صرفا به خاطر تفنن و زيبايی به کار نمی رفته است.
 ۵. اوج قداســت و زيبايی به کارگيری آن در هنر هند و 
بوديسم ديده می شــود. همان گونــه که هنوزهم درهند اين 

گل مقدس اســت و در مراسم مذهبی کاربرد دارد.
۶. چرخه تولد و رشــد و کمال درگل لوتوس ســمبل 
چرخه تولد، رشــد و کمال انسان اســت که رو به مرتبه اعلی 

می گرايد.
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چکيده :
که  دهد  می  رخ  حوادثی  و  اتفاقات  روزانه   دنيا  در 
خسارت های  جبران ناپذيری برای افرادی که درگير اين 
اتفاقات بوده اند  ،بوجود می آورد. بسياری از اين حوادث 
بدليل سهل انگاری انسانها و بسياری ديگر در رتبه حوادث 

غيرقابل پيش بينی دسته بندی می شوند. حيات آدمی 
به دليل تغييرات هر روزه ی خويش پيوسته در جريان 

اتفاقاتی است که ممکن است سودمند يا زيان آور 
باشند.

بروز    برای  آمادگی  مواقع،  از  برخی 
بحران های ناخواسته ای که محيط طبيعی 

به محيط اجتماعی تحميل می کند، می 
تواند به مثابه پلی برای عبور از شرايط 
و  باشد  امنيت  به  رسيدن  و  اضطرار 

برعکس، نداشتن برنامه برای پيشگيری 
از بحران ها در سطح جامعه می تواند زمينه 

ساز اتفاقات ناخوشايندی در بستر جوامع شده 
و بر همه ابعاد حيات اجتماعی افراد تأثيرگذار باشد.

يکی ازاين تفاق ها، حادثه ای بود که چند روز  
پيوست.  به وقوع  قبل در ساختمان پالسکوی تهران 
ابتدا يک آتش سوزی ساده به نظر  حادثه ای که در 
ابعاد تازه تری از آن  می رسيد ولی با گذشت زمان، 

نمايان شد.
در اين مقوله هرفردی به سهم خود می تواند موضوع را 
تفسير کند ، ولی بهتر است بجای پرداختن به ابعاد مختلف

حادثه به منظور نشان دادن وسعت آن، در صدد  اليه برداری 
از جريان های در حال شکل گيری در بستر حوادث اين چنينی 
برآييم و تلنگری هرچند کوچک برای گوش های بسته شده 
ی برخی افراد جامعه باشيم. افرادی که  گاهی نقش شهروندی     
و انسانيت خويش را در درجه دوم اهميت بعد از ايفای نقش 

فعال در شبکه های اجتماعی قرار می دهند.
با وقوع انقالب ارتباطات و ظهور نسل سوم شبکه های 
ارتباطی و نيز گسترش شبکه های اجتماعی ، هويت جديدی 
برای کاربران فضای مجازی تعريف شد که نقطه تمرکز آن، 
انتشار  و  مجازی  فضای  محتوای  توليد  در  افراد  شدن  سهيم 

اطالعات در اين فضا بود.
مردم کشور ما نيز مانند بيشتر کشورهای درحال توسعه، از 
اين فرصت استفاده کرد ، متاسفانه ابتدا ظاهر اين تکنولوژی را 
بدون مطالعه زيرساخت ها و قوانين و مقررات موجود دراين حوزه 
پذيرفت  و اين آغازی برای راه اندازی يک جريان با محوريت 

شبکه های اجتماعی و افراد جامعه بود  .

سطح  تعيين  های  شاخص  از  يکی  ارتباطات،  علم  در   
ارزشمندی افراد، استناد سايرين به آثار و نتايج توليدی آن فرد 
است. پس وقتی شما می توانيد اطالعاتی را بدون اين که صحت 
و اصالت آن بررسی شده باشد وارد فضای مجازی کنيد، می 
توانيد در معرض استناد ميليون ها فرد بازديد کننده از اين محتوا 
قرار گيريد و هر شخصی به اعتبار خويش چيزی به محتوای شما 
افزوده يا کم خواهد نمود ، بنابراين اصل امانت داری در توليد و 
انتشار مفاهيم در شبکه های مجازی جايگاهی ندارد . 
يکی از ابتدايی ترين داليل وجود اين شبکه 

ها، انتشار ازادانه مطالب و ايجاد 

از  ای  شيشه  و  شفاف  دنيايی 
اطالعات بود.

در  ناخواسته  صورت   به  روزانه  که 
جريان دريافت ميليون ها خبر هستيم و معموال اين اخبار با 
فيلترهای ذهنی ما گزينش ميشوند به اين مفهوم از اين اخبار 
را در ذهن خود بايگانی کنيم و مورد توجه قرار دهيم و از کدام 
بگذريم.وقتی اتفاقاتی از جنس حوادث عميق انسانی رخ می 
دهد، توقعی که از ما می رود؛ به عنوان ايرانيانی نوع دوست، 
مسلمانانی شريف،شهروندانی متمدن و دارای پيشينه ی تاريخی 

و تمدنی چندهزار ساله و... 

 اين است که بی تفاوت از کنار چنين اتفاقاتی نگذريم 
و هرکدام به نوعی اقدامی شايسته و درخورتأمل انجام دهيم 
مانند کار ارشمندی که برخی هموطنان ما در پايگاه های انتقال 
خون انجام دادند. ولی متأسفانه برخی اوقات شاهد رفتارهايی  
هستيم که هيچ توجيهی برای آنها نمی توان يافت جز اينکه آن 

را در قالب واژه »مسخ فرهنگی« طبقه بندی کنيم.
مسخ فرهنگی، در شرايطی در جوامع بوجود می آيد که  
افراد جامعه نسبت به اتفاقات و حوادث جامعه خويش دچار 
علل  تفاوتی  بی  اين  شوند.  می  فرهنگی  تفاوتی  بی  نوعی 
روانشناختی و جامعه شناختی متفاوتی دارد از جمله اينکه، افراد 
خود را بخشی از روح جمعی جامعه نمی بينند 
، فرهنگ، يکی از کارهای اساسی خود را که 
همان انسجام بخشی و هويت بخشی است؛ به 

خوبی انجام نداده است.
از  برخی  که  شرايطی  چنين  در 
همنوعان ما برای نجات جان بخشی 
از جامعه به بهای از دست دادن جان 
متأسفانه  کنند  می  مبادرت  خويش 
شاهد افراد بی تفاوتی هستيم که با 
زير پا گذاردن تمام معيارهای انسانی 
و اخالقی، کامال متعمدانه، از کنار همه 
می  موضوع  اين  بار  تأسف  ابعاد  ی 
خود  برای  که  نقشی  تنها  و  گذرند 
تعريف می کنند، در قالب يک کاربر 
شبکه های اجتماعی و گرفتن فيلم و 
عکس از سخت ترين لحظات حيات 

انسان های شريف است.
اين دقيقا عالمت هشداری است 
برای طرح اين موضوع که جامعه ی 
ايران به کدام سو می رود؟ مگر نه اين 
است که اولين اقدام برای سلطه بر 
هرکشوری، ايجاد بی کفايتی در فکر و 

ذهن افراد جامعه است؟ 
اگر ما داعيه دار حافظه ی تمدنی چند 
هزار ساله هستيم بايد اين سابقه معنای عمل 
ما باشد در همه عرصه ها ؟ مگر نه اينکه رفتار 
هر فرد در بردارنده ی نظام فرهنگی و اعتقادی هرفرد است؟ 

سوال: چنين رفتارهايی در کدام قالب فرهنگی، اعتقادی و 
اجتماعی با اصالت يک ايرانی مسلمان، جای دارد؟؟؟

فاطمه رحيمی
کارشناس ارشد مديريت امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی

شماره 
هفدهم

آذر زبانه کشيد
برج کهن شکست

قامت ملت خميده شد .
ابليس در ره است 

اينجا جهنم است
آمد صدای غريبی

اندر لهيب آتش دود
آتش نشان و خرمنی از آتش

دود است و خاک
و 

تلی ست ز خاکستر
هر کس به انتظار جوانش

دست دعا به سوی سماء دارد
موجی روان و خوش

آتش مهار شد.
ناگ چه انفجار مهيبی

ويران نمود
برج کهن شکست 

قامت ملت خميده شد
دود غبار

بارش سنگ است از آسمان
فرياد و شيون

ماتم و درد است
در ميان 

اين جا کجاست
که چو تفتان گداخته است

)تهران ( شهر ماست ...
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چکيده:
        اصطالح »قوم نگاری« ممکن است در بسياری 
از پروژه های تحقيقات کيفی به صورت غير دقيق به 
کار برود اما در اينجا هدف ارائه ی يک توصيف دقيق و 

عميق از عمل و زندگی روزمره است .
اين اصطالح ممکن است در بسياری از پروژه های 
تحقيقات کيفی به صورت غير دقيق به کار برود اما در 
اينجا هدف ارائه  ی يک توصيف دقيق و عميق از عمل و 
زندگی روزمره است . اين امر گاهی به مفهوم »توصيف 
تيره« اطالق می شود، اين اصطالح را به انسان شناس 
معروف »کليفورد گيرتز« نسبت می دهند که در نوشته  ی 
خود در باره  ی مفهوم نظريه و فرهنِگ تفسيری در اوائل 
دهه  ی 1970 به کار برده است. رويکرد قوم نگاری به 
ديگر تحقيقات اجتماعی به طور ناْب همان تحقيقاِت 
تعريف  به  نيست،  فرهنگی  انسان  شناسان  مد نظر 
بهتر بايد ريشه در مرز و بوم علمی قوم  نگاری انسان  
ممکن  نگاری  قوم    بنابراين  باشد.  داشته  شناسی 
است هم به عنوان يک فراگرد تحقيق کيفی يا روش 
)شيوه ی اجرای يک قوم نگاری( و يا محصول )پيامد 

اين فرايند يک 
قوم نگاری است( تلقی شود که هدفش 

تفسير فرهنگی است. 
واژگان کليدی: قوم نگاری،عينيت گرايی.

        قوم  نگار فراتر از گزارش رويدادها و جزئيات 
تجربه می رود. مخصوصًا قوم  نگار تالش دارد تا بيان نمايد 
ما  نشانه  ی آن چيزی است که  رويدادها  اين  که چگونه 
سازه های  بيانگر  و  )گيرتز(  می ناميم  معنا«  »شبکه های 

فرهنگی است که ما در آن ها زندگی می کنيم. 
قوم نگاران فهم و برداشت فرهنگی را از طريق بازنمايی 
آن چه که ما »چشم انداز اميک« می ناميم به دست می دهند 
بنابراين  می گوييم.  درونی  چشم انداز  عنوان  به  آنچه  يا  ـ 
تأکيد در اين بازنمايی بر روی امکان مطرح شدن مقوله های 
انتقادی و معانْی جهت بيرون آمدن از برخوردهای قوم  نگاری 

است تا تحميل اين مفاهيم از مدل و الگوهای موجود. 
در مقابل، »چشم انداز اتيک« بيشتر به يک جهت  گيری 
تحليلی و فاصله  دار نسبت به تجربه اشاره دارد. فهم و درک 
قوم  نگارانه، از طريق بررسی و کاوش نزديک منابع مختلف 
از داده ها به دست می آيد. استفاده از اين منابِع داده ها به 
عنوان پايه و اساس، به قوم  نگار امکان می دهد تا بر قالب 
و چارچوب فرهنگی تحليل متکی باشد. فعاليت دراز مدت 
را مشاهده ی  يا محل وقوع مسائل قوم  نگاری  در ميدان 

مشارکتی می نامند. 
نگاری  قوم   داده های  برای  اوليه  منبع  شايد  امر  اين 
باشد. اين اصطالح بازنمايی و نشان  دهنده ی نقش دوگانه ی 
زندگی  آنچه شبيه  فهم  توسعه ی  برای  است.  نگاری  قوم  
در محيط است، محقق بايد هم در زندگی محيطی نقش 
مشارکت  کننده داشته باشد و هم موضع و جايگاه مشاهده  
کننده را دارا باشد يعنی فردی که تجربه را با ابزاری که ما 
»کناره  گيری« می ناميم ، توصيف کند. توجه داشته باشيد که 
اين امر به اين معنا نخواهد بود که قوم  نگاران نمی توانند به 
عنوان حامی افرادی که آنها را مطالعه می کنند،  تبديل شوند. 
اساسًا قوم  نگاران بيشتر ماه ها يا سال های مطالعاتی خود را در 
محل هايی سپری می کنند که به انجام تحقيقات می پردازند و 

با افراد پيوندهای محکمی ايجاد می نمايند.
هنر عکاسی برای اولين بار با شاخه ی مردم نگاری در 

ايران رونق گرفته است.
عکاسی مردم  نگاری به هنر ثبت و ضبط نشانه  ها و 
ظواهر مادی و غيرمادی زندگی انسان ها در جغرافيای زيستی 
آن ها گفته می شود. معموال در اين نوع عکاسی رويکردهای 
هنری دخالت کمتری دارند و عکاسی به عنوان يک رسانه ی 

وفادار و صادق، آن چه که وجود دارد را بازتاب می دهد.
عکاسی در دنيا با گرايش  عکاسی مستند آغاز شد و ذات 
پيدايش عکاسی براساس عينت  نگاری محض بوده است. 
اين هنر وقتی وارد ايران شد، مورد قبول  حکما و پادشاهان 
اولين  و  گرفت  قرار 
گرفته  که  عکس هايی 
از»ناصرالدين  شد، 
زمان  آن  در  بود.  شاه« 
از  خارجی  عکاسان 
ايران  مختلف  مناطق 
انسانی  اجتماعات  از 
و  می گرفتند  عکس 
اين سرآغازی بود برای 
عکاسی مستند در ايران.
عکاسی  اصول 
فرم  اين  نگاری  مردم  
عکاسی نبايد از سراتفاق 
انجام  لحظه  ای  کار  و 
يک  داشتن  بلکه  شود، 
درازمدت  برنامه و هدف 
در  حضور  است.  الزم 
اجتماعی که سوژه ی عکاسی هستند و تأمل در فعاليت های 
روزانه، نوع پوشاک، عالقه مندی ها، آيين و آداب و رسوم، 
از اصول موفقيت در عکاسی مردم  نگاری است و بايد مثل 
يک تحقيقات ميدانی که براساس »عينيت  نگاری« انجام 

می شود، مورد توجه قرار بگيرد.
در واقع عکاسی مردم  نگاری براساس حضور معنا پيدا 
می کند. حتی توجه به جهان  بينی و ايدئولوژی جمعی که 
می کند.  عکاس  به  موثری  کمک  هستند،  عکاسی  سوژه 
گفتمان، بحث و صحبت با جمع هم از نکات مهم است که 
باعث تبديل اطالعات تئوری به اطالعات تصويری می شود.
با  ايرانی«  نگار  مردم  عکاس  غفاری  »حسن  شايد 
فعاليت های  بسيار گسترده خود بتواند درک بهتر و وسيع 
تری از مردم نگاری به ما دهد، پس عالوه بر مطالب فوق، 

کار ايشان را با مصاحبه ای از وی بررسی می کنيم.
 او عضو انجمن عکاسان مطبوعات و بازرس انجمن 
عکاسان ايران است، عکس و فيلم می گيرد و آثار مردم 
نگارانه اش خصوصا از ايالت و عشاير نخستين، عکس هايی 
است که هنگام جست و جوی نام او با آنها مواجه می شويم.
-حسن غفاری خود را در وهله اول عکاس کدام حوزه 

می داند؟
 در فضای روستايی، عشايری و شهری استان کهکيلويه 

و بويراحمدبه راحتی سه فرهنگ را می توانيد يک جا در کنار 
هم ببينيد. حتی جامعه شهری در اين استان، متاثر از فرهنگ 

و فضای عشايری آن است.   
درمقطعی اين نگاه مردم نگارانه را متناسب با تعريفی 
که عکاسی مردم نگاری دارد، در سينما به کار بردم. و همان 
ذهنيت و نگرش عکاسی مردم نگارانه را در سينما هم داشتم. 
به اين دليل که عکاسی مردم نگارانه فقط به عکاسی 
اقوام و فضاهای غيرشهری محدود نمی شود، بلکه در اصل 
يک گروه و جماعت انسانی را که دارای مشترکات اقتصادی، 
سياسی يا اجتماعی هستند، مورد مطالعه قرار دهيد، مثاًل می 
توان يک حزب سياسی و اعضای آن را در فضای شهری 
دنبال کرد و با نگاه مردم نگارانه از آن عکاسی کرد. حتی 
مجموعه آدم هايی که در يک آپارتمان و در يک محله زندگی 
می کنند نيز می توانند سوژه عکاسی مردم نگارانه شوند. 
اتفاقا من فکر می کنم در يکی دو دهه اخير واقعا جای کار 
مردم نگاری و تحقيقات علوم اجتماعی در جامعه ما خالی 
است و ما عالوه بر اين که دچار يک خالء تصويری هستيم 
در زمينه  فعاليت های انسان شناسی و تحقيقات ميدانی نيز 

اين خالء را داريم.
به عنوان مثال تا کنون نديدم که رفتارهای ميدانی مردم 
ما بعد از پايان يک دوره انتخابات يا در پايان يک مسابقه 
ورزشی و در جريان شادی های بعد از آن مورد بررسی و 
مطالعه قرار بگيرد، اين موضوعی است که در صورت مطالعه 
قرار گرفتن می تواند کمک های زيادی به ما و به خصوص 

خود مردم کند. 
- نفوذ به ميان اقوام و کسب اعتماد آن ها از مسائل مهم 
در عکاسی اقوام است. شما هم تجربه فعاليت در استان زادگاه 
خود را داشته ايد و هم ديگر نقاط ايران را، فکر ميکنيد اين 

اعتماد چگونه کسب می شود؟
خيلی وقت ها بايد دلمشغولی ها و ويژگی های خاص 
افراد را در فضای داخلی شان جست و جو کنيم. بايد به عنوان 
عکاس به اين فضاها دسترسی پيدا کنيم که در نگاه اول کار 

سختی است.
گو حل  و  گفت  با  ها  انسان  مشکالت  همه ی  اما   
می شود، خوشبختانه همه اقوام ايرانی اين خوش رويی و 
تمايل به گفت و گو را دارند. به عنوان مثال من وقتی وارد 
يک فضای عشايری می شوم، تقسيم بندی دارم، هرچه را 
که می بينم موضوع عکاسی قرار می دهم، محل زندگی، 
فضاهای طبيعی و انسان ساخته، حيوانات اهلی و ... . شما 
وقتی عکاسی را با اين موضوعات شروع می کنيد، پله پله 
به هدف اصلی نزديک می شويد. زيرا شما تحت مراقبت و 
کنترل هستيد و از دور نظاره گر شماهستند و وقتی می بينند 
همه اتفاقات و فضا برای شما مهم است ، از آن عکس می 
گيريد نظرشان نسبت به شما عوض می شود، می فهمند که 
شما با بقيه فرق داری، و مرحله بعدی همان گفت و گوست.

 نکته مهم اين است که ما برای يک بار به يک محيط 
نمی رويم، و اساسا اين در عکاسی مردم نگارانه درست نيست 
که بخواهيد با يک بار رفتن به نتيجه برسيد. تعدد دفعات 
فصول  و  روز  شبانه  مختلف  های  زمان  در  حتی  مراجعه، 
استمرار،  اين  نتيجه می رساند.  به  را  ما  مختلف است که 
صميميت و هم نشينی به وجود می آورد. ما خيلی از اطالعات 
را از ريش سفيدان و بزرگان ايل و طايفه کسب می کنيم در 
اين جا هدف توليد عکس آگاهانه است، من نمی خواهم کار 
هنری صرف انجام دهم. من يک عکاس فرهنگی هستم 
و نگاه فرهنگی و رفتار فرهنگی و عکاسی بر پايه فعاليت 

فرهنگی، پيش شرط گفت و گو و تحقيقات ميدانی را دارد.

مژگان کريم نيا
دانشجوی کارشناسی  رشته عکاسی
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چکيده:
از  تعدادی  حکمرانی  طی  در  نيز  آنان  هنری  مکتب 
شکوفا  بودند،  هنر  حاميان  از  که  ترکمن  حکمرانان 
شد. ذوق و سليقه هنری و ادبی برخی از آنان و عالقه 
و  فضا  نقاشی،  و  هنری  های  فعاليت  و  هنر  به  شان 
ارزنده  و  زيبا  نگاره هايی  برای خلق  را  شرايط الزم 
های  کتاب  که  طوری  به  نمود،  محيا  دوران  اين  در 
به  مقاله  اين  اين دوران مصور شدند.  در  ای  ارزنده 
صورت خالصه ويژگی ها اين مکتب از نقاشی ايرانی 

را روايت می کند.
ايران،  ترکمانان،  ،نگارگر،  فرهاد  کليدی:  واژگان 

مکتب هنری.
و      دليل استفاده از نام »ترکمن« مختلف است 
به  قريب  اکثريت  دارد.  وجود  مختلفی  روايات 
واژه  عاميانه  يابی  ريشه  از  روايات  اين  اتفاق 

ترکمن نشأت می گيرد.
قديمی ترين آن ها به روايتی افسانه ای بدل شده که مثل 

مقدونی  اسکندر  به  مرکزی  آسيای  های  افسانه  اغلب 
برای  سمرقند  فتح  از  پس  اسکندر  شود.  می  مربوط 
سرکوبی امير ترکان ناحيه باالساغون حرکت می کند. 

امير ترکان که از قصد اسکندر آگاه می شود باقشون خود 
به طرف شرق فرار می کند. در اين ميان بيست و دو تن 
با مشورت  و  مانند  باز می  از قشون  خانواده های خود  با 
دو تن ديگر از رفتن منصرف می شوند. اسکندر به هنگام 
آثار و نشانه  با ديدن  برمی خورد و  افراد  اين  به  بازگشت 
های ترک بودن در آن ها اظهار می کند که آنها »ترک 
کثرت  بعدها  که  هستند  شبيه  ها  ترک  به  يعنی  مانند« 
استعمال )و احتمااًل تجزيه غلط ( موجب انتساب »ترکمن« 

به اين افراد شده است.
ناحيه  های  ترک  که  گردد  برمی  زمانی  ديگربه  روايت 
»آمودريا « به دين مبين اسالم گروديدند. ترک های اين 
ناحيه، به هر دليلی که باشد، از جنگ و خون ريزی اجتناب 
کردند و بنا به ميل درخواست خود مسلمان شدند. اعراب 
از اين رفتار ترک ها استقبال کرده و به آنها لقب »ترک 

ايمان« دادند.
مردمان ترکمن در همه حال معتقدند که ترکمن ها بدون 
ترديد خالص ترين ترک ها بوده اند و عبارت »ترک من« 
به معنای »من ترک هستم« برای ابراز اين تعصب به کار 

رفته است.
مکتب نگارگری ترکمانان 

      هنگامی که تيمور بر ايران تسلط پيدا کرد، يعنی از 
حدود سال 771 هـ . ق دو دسته از ترکمانان )آق قويونلو 
روی  النهرين  بين  و  ايران  غربی  شمال  در  قراقويونلو(  و 
خود  پايتخت  را  تبريز  ابتدا  در  گرفتند.  قدرت  و  آمده  کار 
قرار دادند. ازحکمرانان مشهور ترکمانان »قراقويونلو« می 
اشاره  قرايوسف«   و  ميرزاجهانشاه  »اميراسکندر،  به  توان 
کرد. »ازون حسن بر ميرزاجهانشاه« و پسرش »اميرحسن 
عليشاه « چيره شد، خاندان قراقويونلو را منقرض کرد و بر 
با  ازون حسن  کرد.  پيدا  تسلط  غربی  نواحی  و  آذربايجان 

العاده نواحی فتح شده را تحت سلطه خود  گسترش فوق 
درآورد و از اين زمان به بعد تا اواخر قرن نهم سراسر ايران، 
جز خراسان، تحت نفوذ سالطين اق قويونلو در آمد. شاه 
اسماعيل صفوی پس از رسيدن به سلطنت به قصد تصرف 
آذربايجان به آن ناحيه لشکر کشيد و آنان را نابود ساخت. 
در زمان حکمرانان ترکمن در تبريز، شيراز و بغداد در طی 
قرن نهم هجری فضای مناسبی را برای فعاليت هنرمندان 
محيا بود و مکتب هنری آنان نيز در طی حکمرانی تعدادی 
از حکمرانان ترکمن که از حاميان هنر بودند، شکوفا شد. 
ذوق و سليقه هنری و ادبی برخی از آنان و عالقه شان به 
هنر و فعاليت های هنری و نقاشی، فضا و شرايط الزم را 
محيا  دوران  اين  در  ارزنده  و  زيبا  هايی  نگاره  خلق  برای 
دوران  اين  در  ای  ارزنده  های  کتاب  که  به طوری  نمود، 

مصور شدند.
تبريز،شيرازو  ترکمانان،  مکتب  شناختی  زيبا  های  ويژگی 

بغداد:
گروهی  در  که  تصويری  ساده  سبک  از  ترکمانان  مکتب 
از نسخه های خطی که  دربار شاهرخ در سال های اوليه 
در قرن نهم سرچشمه گرفته است. برخی از ويژگی های 
اصلی ترکمانان که ازهمان اولين نسخه های 

خطی نمايان می شود، عبارتند از:
با  چاق  نسبتا  گونه  عروسک  های  پيکره 
صورت های گرد و پاهای نازک

منظره پردازی خيالی 
نفوذ عناصر چينی

زمينه  کردن  اجرا 
افق  وجود  بدون 
وجود   ای  صخره 
تصاوير شيطانی 
نگاره  برخی  در 
های اين دوره وجود دستارگردسفيد         و 

به ندرت رنگی
جايگزين شدن داستان های جن و پری و 
شياطين به جای تخيالت شاعرانه رايج در 

اواخر قرن نهم هجری
  وجود قطعات طال بر روی کت های بلند 
مردان و وجود حلقه های زينتی بر روی سر 
زنان و دنباله ای آويخته بر پشت آن در اين 

سبک مشاهده می شود. 
داد  مراکز مهم  از  تبريز يکی  آنجا که   از 
و ستد خاورميانه بود به مدت صد و پنجاه 
سال شاهد بزرگترين تاثيرات متقابل ايرانی 

– چينی بوده است.
از ديگر شاخصه های کلی مکتب ترکمانان، 
شيوه های متنوع خاص ولی محدود برای 
ابرها، گياهان ،صخره ها و درختان است. 
در اين سبک شيوه طراحی به گونه ای است که تاکيد کمی 
روی خط می شود. زمينه اثر به طور تغيير ناپذيری يا با يک 
رنگ ماليم با دسته های علف چيده شده به طور قراردادی 
و هندسی اجرا شده يا با يک سبز غنی و درخشان با توده 
های بته مانند از رستنی هايی با رنگ زرد يا سبز روشن تر 

بدون افق صخره ای نشان داده شده است.
از مهم ترين آثار و نسخه های مصور شده در اين مکتب 

می توان موارد زير را برشمرد: 
مهر و مشتری عصار   -1

خاوران نامه ابن حسام   -2
خمسه نظامی  -3

شاهنامه سربزرگ  -4
هنرمندان مکتب ترکمانان :

)از  »شيخی«  به  توان  می  ترکمانان  مکتب  هنرمندان  از 
محمد  يا  محمد  »درويش  بيگ(،  يعقوب  دربار  نگارگران 
سياه قلم« )او نيز از نگارگران برجسته دربار يعقوب بيگ 
بوده( و »فرهاد« )تصويرگر خاوران نامه ابن حسام( نام برد.

خاوران نامه ابن حسام
       اين نسخه خطی يکی از آثار در مورد اعمال و کردار 
حضرت علی )ع( و ساير شخصيت های صدر اسالم است 
در »موزه  ها  نگاره  بيشتر  با  نسخه خطی همراه  که خود 
هنرهای تزئينی تهران« است ولی نگاره های کنده شده 
آن در کتابخانه »چستر بيتی« و جاهای ديگر موجود است.

تعدادی از اين نگاره ها امضای هنرمندی به نام »فرهاد« 
با عنوان »حقيرترين بندگان« را دارند. اين نگاره ها ترکيب 

در  را  فرهاد  استادی  و  دارند که مهارت  اصيلی  بندی های 
طراحی و بهره گيری از تخيل را نشان می دهد. در آن ها 
رنگ و شکل ابرها کامال غير طبيعی هستند، يعنی ابرها رنگ 

طاليی داشته و در زمينه آبی اسمان قرار گرفته اند. 
اين نگاره ها ابعاد و اندازه بزرگ تری دارند، اما در تمام آن ها 

قراردادها و اصول سبک ترکمانان رعايت شده است.
متاسفانه اين نسخه خطی نفيس و مهم سرنوشت بدی پيدا 
کرده و بدست دالالن وسود جويان برگ برگ پراکنده شده 

و به فروش رسيده است.
فرهاد نگارگر ترکمانان

       تصويرگر نگاره های خاوران نامه ابن حسام فرهاد است 
بندگان«  »حقيرترين  عنوان  با  را  نسخه  اين  های  نگاره  و 
نگاره  در  بار  اولين  برای  ترکمانان  امضا کرده است. مکتب 
های فرهاد تحول می يابد. فرهاد با اينکه از شهرت بااليی 
برخوردار نيست اما مشخصا نقاشی با خالقيت باال بوده و به 

احتمال قوی در استقرار اين سبک دست داشته است.
استاد  و  مهارت  وی  های  نگاره  اصيل  های  بندی  ترکيب 
بودنش  را در طراحی و بهره گيری از تخيل نشان می دهد. 
او بعد از »جنيد بغدادی وبهزاد«  تنها تصويرگری است که 
اثار امضا شده ی او داللت بر شهرت موفقيت آميز او دارد، 
اوعاملی برای افزايش فوق العاده ی نسخه های خطی بعدی 

در مکتبی که او به تحول رسانده بود، است. 
رنگ در اقوام ترکمن 

قرمز،  رنگ  از  استفاده  ها،  ترکمن  ميان  در           
برخوردار  اهميت خاصی  از  و  دارد  فراوانی  کاربردهای 
است. در فرش، پشتی و پوشاک ترکمن به وي ژه لباس 
عروس در گذشته حتی در خوشمزه ترين غذاهای آن 

ها می توان به راحتی به اين موضوع پی برد. 
درباره اهميت رنگ قرمز در ميان ترکمن ها افسانه ای 
تا به امروز  از گذشتگان  وجود دارد که سينه به سينه 

نقل شده است.
مرحوم »نيازمحمد نيازی« که جزو پنجاه و يک محقق 
فرش جهان بود، معتقد است ترکمن ها با الهام از رنگ 
ارغوانی و سرخ زيبا و بی نظيری که در لحظه ی طلوع 
قالی  های  نقش  در  آميزد،  می  هم  در  آفتاب  غروب  و 
استفاده  به طور خاص  هنرهای خود  و  ديگر صنايع  و 
می کنند. استاد نيازی، افسانه ای که دليل اهميت رنگ 
قرمز را در ميان ترکمن ها نشان می دهد، را اين چنين 

شرح می دهد:
با مخالفت پدرش  شاهزاده خانم عاشق چوپانی می شود و 
مواجه می گردد. اصرار شاهزاده برای ازدواج باعث می شود 
شاه او را به زندان قصر بيندازد و نگهبانی بر او بگمارد تا فکر 
پرنده  اما  رود،  بيرون  از سر شاهزاده خانم  با چوپان  ازدواج 
ای در اين ميان، واسطه ی بين شاهزاده و چوپان می شود.

چوپان هر روز پشم گوسفندان را به پرنده می دهد و پرنده 
نيز پشم را به شاهزاده که در زندان قصر است، می رساند. 
شاهزاده خانم با استفاده از پشم هايی که هر روز پرنده برای 
او می آورد، شروع به بافتن قاليچه می نمايد تا اين که اين 
موضوع به گوش شاه می رسد. شاه با آگاه شدن از موضوع، 
پرنده،  ی  مشاهده  با  که  دهد  می  دستور  قصر  نگهبان  به 

تيری پرتاب کند و پرنده را بکشد.
روزی از روزها، پرنده از چوپان پشم گرفته و به طرف زندان 
جلوی  در  هميشه  مثل  خانم  شاهزاده  کند.  می  پرواز  قصر 
پنجره ی زندان در انتظار پرنده است و نگهبان تير و کمان 
پرتاب  تيری  پرنده،  ديدن  به محض  تا  کرده  آماده  را  خود 
اينکه  هنوزعاشقی  پرنده يعنی   آيد وآمدن  کند. پرنده می 
چوپان وشاهزاده ادامه دارد. با ديدن پرنده، شادی در چشمان 
شاهزاده برق می زند. پرنده آرام در کنار پنجره فرود می آيد 
تا پشمی که چوپان برای او فرستاده را تحويل دهد، نگهبان 
نيز که مترصد فرصتی است تا پرنده را از پای در آورد، درست 
همان لحظه که پرنده می خواهد پشم را به شاهزاده بدهد، 
پرنده عبور می کند و قلب  بدن  از  تير  تيری رها می کند. 
برروی  خونين  قلب  با  …شاهزاده  شکافد  می  را  شاهزاده 

قاليچه ای که بافته می افتد وقاليچه سرخ سرخ می شود. 
از  استفاده  در  ها  ترکمن  روی  بر  عميقی  تأثير  افسانه  اين 
و  نماد عشق  به عنوان  قرمز  از رنگ  و  قرمز گذاشته  رنگ 

عالقه ياد می کنند.

مهديه صادقيان
دانشجوی کارشناسی نقاشی
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