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 ترویج مسایل مرتبط با فرهنگ و هنر از جمله اهدافی است   
که در ميان همه نهادهای مرتبط به آن تبدیل به یک دغدغه شده است. در این ميان 

اهميت کارهای ترویجی در ميان دانش آموزان و دانشجویان یکی از اثرگذارترین اقدامات 
در این زمينه به شمار می رود. بدین منظور برگزاری دومين دوره جشنواره سراسری »پاتوق«، 
عالوه بر توجه به توسعه رفتارهای دانش بنيان، با هدف ترویج و پژوهش پيرامون دو موضوع 
»محيط زیست«  و »شهدا« در بخش های تجسمی و موضوع » خانواده متعالی« در بخش 

مقاالت تنظيم و برگزار شد.
اندازی نخستين دوره جشنواره سراسری پاتوق، یک رخداد مهم در فرهنگ سازی  راه 
تفکری نوگرا، در ميان دانشجویان سراسر کشور بود و با توجه به استقبال مناسب این جشنواره 
در نخستين دوره خود، شورای سياستگذاری، دبيران علمی و اجرایی جشنواره  با همکاری و هم 
اندیشی مدیران کميته های رشته های مختلف و در تبادل اطالعات با سایرهمکاران در مراکز 
علمی و هنری کشور تصميم به برگزاری دوباره این جشنواره در مرکز علمی کاربردی فرهنگ 

و هنر واحد 47 گرفتند.
این جشنواره با هدف شناسایی انگيزه ها، توانایی ها و خالقيت های دانشجویان شکل گرفت 
و بنا بر کاربردی ساختن توانایی های علمی دانشجویان در مراکز دانشگاهی سراسر کشور داشت 

و در جستجوی حرکتی دانشجویی و رو به رشد بود.
از اهميت های برگزاری این دو دوره جشنواره پاتوق می توان به جایگاه رقابتی-دانشجویانی 
و دانشگاهی آن اشاره کرد. زیرا ما در جریان برگزاری این رقابت شاهد دانشجویانی یودیم که 
چنان نهال اشتياقی برای رقابت و حرکتی نو در ایشان پدید آمد و خود را صاحب نام و اثری 
یافتند که سرمایه ای برای پيشرفت و انتخاب های معقول تر و دقيق ترشان در آینده خواهد شد.

اما پيش از توجه به خود جشنواره باید به پویا کردن دانشجویان در حوزه هایی که به جشنواره 
ختم می شود توجه کرد که این مهم، همت و تالش مراکز علمی و دانشگاهی را می طلبد تا با 
آموزش های صحيح، نکنيکی و تخصصی، سطح دانش و توانایی رقابتی دانشجویان را ارتقاء 
بخشند و در این راستا دانشگاه ها از مسيری صرفا علمی به جایگاهی کارکردگرا و توان سنج 

ارتقا می یابند.
باید توجه داشت که  تشویق و تکریم از نخبگان دانشجویی درعرصه های تجسمی راهی 
برای ایجاد انگيزه جهت حرکت در مسير اشتغال زایی و کارآفرینی نيز هست و امکان جسارت و 

شجاعت را در ایجاد و امکان فروش آثار در ميان هنرمندان جوان را فراهم می آورد.
 اگر بخواهيم در عرصه های دانشگاهی تأثير گذار باشيم و به هدفمان که همان اعتالی 
فرهنگ و هنر است نائل آیيم، باید در درجه نخست با ایجاد همکاری و تعامالت بين دانشگاهی 
در سراسر کشور امکانات آموزشی و پژوهشی موجود را در سطوحی مناسب  و به دور از تنگ 
نظری و بد اخالقی های رایج رقابتی به اشتراک و تبادل بگذاریم و از حضور در رقابت های سالم 

دانشجویی استقبال کنيم که یک خانواده به تک تک اعضای خود نيازمند و مفتخر است.
اما در روزهای فرخندگی زمين و زمان هستيم. جشن بزرگ باستانی، تاریخی و فرخ انگيز 
»نوروز« که خاستگاه تمام خوبی ها و پيروزی هاست. در این روزگاران بيشتر ما از خداوند خواهان 
تغيير و تحولی عظيم در زندگی و حال خویش هستيم اما به خاطر داشته باشيم که این تحول 
بيشتر از این که در بيرون از ما امکان بروز داشته باشد، باید در درون ما تحقق پيدا کند. پس با 
جست و جویی عميق تر و موشکافانه تر برآیند رفتاری یکسال خود را دوباره مرور کنيم و درسایه 
کشف خوبی ها و بدی هایمان خداوند را بارها و بارها برای نعماتش شکرگذار باشيم و فراموش 
نکنيم زندگی خود جشنواره ای از تمام برد و باخت های انتخابی ماست که از برخی پند می گيریم 

و با برخی ارتقا پيدا می کنيم. 
از سوی مدیر مسوول، دبيران سرویس و تمامی دوستان همکار در نشریه »اندیشه 

جامع« از این که یکسال ما را در محافل خود، خردمندانه و صبور همراه بودید 
از شما سپاسگزارم و برایتان روز و روزگارانی مملو از 

تحوالت عالی را آرزومندیم. بهاران عمرتان
            جاودانه بهاری

با مهری زالل و سرشار از ارادت قلبی
سردبیر
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چکیده:
صنعت  اصطالح         

»آدورنو«  بار  اولین  را  فرهنگ 
»ديالکتیک  کتاب  در  »هورکهايمر«  و 

مفهوم  اين  کردند.  مطرح  روشنگری« 
واقع  در  و  داشت  انتقادی  معنايی  بار 
صنايع  بود.  ای  رسانه  استعاره  نوعی 
بار  سوسیالیستی)  تفکر  دو  در  فرهنگی 
معنايی  بار   ( لیبرالی  تفکر  و  منفی(  معنايی 
است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  مثبت( 
تفکر سیوسیالیستی بر اين اعتقاد است که 
محاسبات  اساس  بر  عمدتا  داری  سرمايه 
صورت  به  را  کاالهايی  مادی  و  اقتصادی 
مبادله  بازار  در  کاال  و  کنند  می  تولید  انبوه 
ارزش  بازار  بر  حاکم  ارزش  و  شود  می 
مبادله است نه ارزش مصرف. سرمايه داری 
به  هم  ای  رسانه  و  فرهنگی  محصوالت  به 
همین چشم می نگرد که بتواند از اين طريق 
توزيع  و  تولید  انبوه  صورت  به  را  کااليی 
می  تولید  که  کااليی  و  محصول  پس  کند. 
کند، ارزش مبادله ای پیدا کرده که هم می 
تواند سودآوری داشته باشد و در عین حال 
اين صنعت کااليی را به نام فرهنگ توده ) 
تا فرهنگی  کند  تولید می  وار  توده  يا  انبوه( 
سطحی،  که  دهد؛  اشاعه  جامعه  در  را 
باشد. شده  داده  جهت  و  جوش  خود  غیر 
واژگان کلیدی: صنعت فرهنگ، سرمايه داری، 
محصوالت فرهنگی، اقتصاد، تولید، فناوری.

است  معتقد  دارد،  مثبت  معنایی  بار  که  ليبرال  تفکر 
دموکراتيزه شدن) عمومی  باعث  فرهنگی  که صنایع 
تفکر  بسط  و  فرهنگی  و همگانی شدن( محصوالت 
هم  تواند  می  و  گردد؛  می  جامعه  در  روشنگری 
کارکردهای  هم  و  باشد  داشته  مثبت  کارکردهای 
منفی. یعنی هم می توانند باعث تخریب ارزش های 
فرهنگی و بومی جامعه شود) تهاجم فرهنگی( و هم 
باعث  که  کند  توليد  محصوالتی  و  کاالها  تواند  می 
شود. جامعه  فرهنگی  و  ارزشی  های  بنيان  تقویت 
صنعت فرهنگی به مجموعه ای از صنایع اطالق می 
شود که محصوالت آن ها درون مایه فرهنگی و معنوی 
دارند و برای غنی سازی حيات درونی و پاالیش روح 
به کار می روند) حسينی پور و کياسی، 1393: 15(.

بر اساس تعریف یونسکو صنایع فرهنگی به صنایعی 
گفته می شود که خروجی های خالق و هنری ملموس 
پتانسيل توليد،  ناملموس توليد می کنند که دارای  و 
ثروت و ایجاد درآمد از طریق بهره برداری از دارایی های 
فرهنگی و توليد خدمات و کاالهای دانش بنيان هم 

سنتی و هم نو هستند) ملکی فر و همکار، 1393: 50(.
دانش  معنای  به  فرهنگی  صنعت  دیگر  نگاهی  از 
ستانده  توليد  منظور  به  اقتصادی_توليدی_فرهنگی 
اشتغال، عایدی و برآوردن نيازهای مصرف کننده است
.)15  :1386 پور،  هرمز  و  اميری  صالحی   (

اما به طور کلی می توان صنایع فرهنگی را شامل کليه 
توليدات فرهنگی که از یک روحيه خالق و بر اساس 
پيام  یک  حاوی  و  گرفته  نشات  شناسی  زیبا  حس 
اثر گذاشته و دارای  افراد  بر ذهن  فرهنگی است که 
و  کاال  که  دانست  است،  انبوه  توليد  و  تکثير  قابليت 
کنند  می  توليد  فرهنگ  بر  تاثير  هدف  با  را  خدماتی 
صنایع  یا  صنعت  مفهوم  های  خاستگاه  یافتن  و 
بنایی آن  فرهنگی به منظور کشف نگرش های زیر 
اطالع  کسب  راه  در  گام  نخستين  واقعيت،  قبال  در 
.)26  :1388 است)وحدتی،  صنعت  این  عملکرد  از 

انواع صنايع فرهنگی:
از شاخه های مختلفی تشکيل شده  صنایع فرهنگی 
صنایع از  گوناگونی  انواع  به  شاخه  هر  که  است، 

فرهنگی تقسيم می شود:
1. صنایع فرهنگی هنری: شامل سينما، تئاتر، هنرهای 
تجسمی، موسيقی، نمایشگاه های هنری، مد و طراحی 
لباس، طراحی دکوراسيون، صنایع دستی و پویا نمایی است.
ماهواره،  شامل  ای:  چندرسانه  فرهنگی  صنایع   .2

رادیو، 
تلویزیون، وب سایت های اینترنتی و تبليغات

3. صنایع فرهنگی مکتوب: شامل کتاب ها، نشریات و 
رزونامه ها. 

4.  صنایع  فرهنگی  سرگرمی:  شامل موزه داری، 
جشنواره ها، تفریحات، گردشگری، اسباب بازی و 

بازی های رایانه ای.
 

ويژگی های صنايع فرهنگی

 1. از بعد فرهنگی:
که  کنند  می  توليد  محصوالتی  مختلف،  صنایع 
آن  بيشتر  اوليه  ی  ماده  و  دارند  فيزیکی  ارزش  تنها 
غالبًا  محصوالت  این  کند.  می  فراهم  طبيعت  را  ها 
ماده  اما  کنند.  نمی  منتقل  را  خاصی  مفهوم  و  معنا 
و  احساسات  از  فرهنگی،  صنایع  در  توليدات  اوليه 
فرهنگ  اصحاب  و  خالق  افراد  ذهنی  های  تراوش 
خدمات  و  توليدات  ارزش  آنچه  و  شود؛  می  گرفته 
که  است  ها  آن  محتوای  زند،  می  رقم  را  فرهنگی 
یک پيام فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.
قرار می گيرد؛  نرم  زمره صنایع  در  فرهنگی   صنایع 
اما معمواًل از طریق یک رسانه یا ابزار انتقال می یابد 
افزاری باشد. به عنوان مثال  که ممکن است سخت 
فيلم سينمایی یک محصول صنایع فرهنگی است که 
ماهيت نرم دارد اما از طریق ابزارهای دیجيتال جا به 
صنعت  در  بنابراین  رسد.  می  فروش  به  و  شده  جا 
انتقال  ابزار  و  فرهنگی  محتوای  بين  باید  فرهنگی 
تفاوت قائل شد. صنایع فرهنگی، هویت بخش هستند. 
هویت فرهنگی ملت ها و تمدن ها جز از طریق صنایع 
فرهنگی با هيچ صنعت دیگری نمی تواند به دیگران 
بسيار  فرهنگی  بار  فرهنگی،  صنایع  شود.  معرفی 
مقابل  در  نتواند  زمانی کشوری  اگر  و  دارند  سنگينی 
طور  به  بایستد،  دیگران  توليدی  فرهنگی  صنایع  بار 
کلی هویت خود را از دست خواهد داد و بازگرداندن 
بود. خواهد  ناممکن  کاری  رفته  از دست  هویت  این 

2. از بعد صنعتی:
خدمات  و  کاالها  مند  نظام  توزیع  و  توليد  با  صنعت 
فرهنگی  های  فعاليت  بنابراین  دارد.  کار  و  سر 
باشند  فرهنگی  صنایع  مصداق  توانند  می  آنگاه 
بر  ها  آن  در  جاری  فرآیندهای  و  ها  فعاليت  که 
شوند. انجام  مدرن  صنعتی  های  شيوه  اساس 
اهداف  باید  صنایع  دیگر  مانند  فرهنگی  صنایع  در 
مهم  ابعاد  از  یکی  که  جایی  آن  از  داشت.  اقتصادی 
مانند  فرهنگی  صنایع  است.   انبوه  توليد  صنعت،  در 
سایر صنایع باید به صورت انبوه توليد، صورت گيرد.
حال  در  است.  فرهنگی  صنایع  زیربنای  فناوری، 
پيشرفته  های  فناوری  از  فرهنگی  صنایع  در  حاضر 
سينما،  صنعت  در  مثال  عنوان  به  شود.  می  استفاده 



کتاب سرو نقره ای
آثار منتخب پنجمین جشنواره 

سرو نقره ای انجمن صنفی 
طراحان گرافیک ايران

قطع:  وزيري
چاپ: اول 1396

تعداد صفحات:  ۵6۰
انتشارات: آبان

مصطفی اسداللهی ـ ریيس انجمن صنفی طراحان گرافيک 
در  تأثيرگذار  رسانه  مهمترین  گرافيک  معتقدند: طراحی  ـ 
زندگی امروز بشر است و توجه به طراحی گرافيک، توجه 
به پيشرفت زندگی امروز است. در این کتاب شاهد بخش 
جلد،  طراحی  بصری،  هویت  طراحی  نشانه،  طراحی  های 
گرافيک  پوستر، طراحی  نشر، طراحی  پروژه  صفحه آرایی، 
تبليغات،کمپين تبليغات، بسته بندی، دیجيتال شامل طراحی 

وب سایت و اپليکيشن، طراحی حروف هستيم.

کتاب تاریخ نگاری و عکاسی
نويسنده: ويلم فلوسر، گرگوری پاسکالیديس، مارک 

ماس و ...
گردآوری و ترجمه: 

محمد غفوری 
قطع: وزيری 

چاپ: اول / 1396 
انتشارات: آگه 

این کتاب که هفت مقاله از نویسندگانی شناخته شده است 
شده  گردآوری  کتاب،  مترجم  غفوری،  محمد  توسط  که 

است. عنواین مقاالت موجود در کتاب به شرح زیر است:
1. عکس برداری از تاریخ/ مارک ماس

گرگوری  دیدمانی/  ناخودآگاه  و  تاریخ  تصاویر   .2
پاسکاليدیس

3. عکس: تصویر ساکن/ درک سه یر
4. عکاسی و تاریخ/ ویلم فلوسر

محمد غفوری، مترجم کتاب، متولد 1363 و در حال حاضر 
دکتری  مقطع  در  تهران  دانشگاه  تاریخ  رشتۀ  دانشجوی 
منابع:  با  »رویارویی  کتاب  از  پس  حاضر،  کتاب  و  است 
راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ«، دومين کتابی است که 

توسط او ترجمه و روانۀ بازار نشر شده است.

کتاب شناخت اساطیر ایران
نويسنده: جان راسل هینلز

ترجمه: ژاله آموزگار
قطع:  وزيري

چاپ: چهاردهم 139۵
انتشارات: چشمه

ورای  از  را  تصویرهایی  که  هستند  آئينه هایی  اسطوره ها   
هزاره ها منعکس می کنند و آن جا که تاریخ و باستانشناسی 
خاموش می مانند اسطوره ها به سخن درمی آیند و فرهنگ 
آدميان را از دوردست ها به زمان ما می آورند و افکار بلند 
در  را  اندیشمند  ولی  ناشناخته  مردمانی   گستردۀ  منطق  و 
این دنيای  در  باستان  ایران  اساطير  ما می گذارند.  دسترس 
ُپر رمز و راز جایی  واال دارد و شناخت آن رهنمون ما در 
شناخت فرهنگ غنی و پرارزش این سرزمين است و کتاب 
شناخت اساطير ایران تأليف هينلز مجموعۀ جامع و ساده ای 

از این اسطوره ها را دراختيار ما می گذارد.

معرفی  کتـــــاب شماره 

5نوزدهم

ابزار  فناوری  دارد.  مهمی  بسيار  جایگاه  فناوری 
محصوالت  توليد  و  طراحی  برای  و  است  توليد 
است. نياز  ابزار  این  به  فرهنگی  خدمات  و 
امروزه  فرهنگی  صنایع  فرهنگی،  فناوری  گزارش  به 
از کشورهای  بسياری  اقتصادی  توسعه  و  رشد  باعث 
که  فرهنگی  و  نرم  کاالهای  است.  شده  جهان 
هزینه توليد به نسبت پایين تری نسبت به کاالهای 
آنها  در  که  پرسودی  بازار  و  داشته  پيچيده  و  سخت 
ساليان  طی  اینکه  برای  عاملی  خود  است،  نهفته 
توليد  سمت  به  جهان  کشورهای  از  بسياری  گذشته 
است.  شده  روند،  خود  کشور  در  صنایع  این  رونق  و 
توليد  از  درصدی   12 تا   3 سهم  که  کشورهایی 
صنایع  طریق  از  را  خودشان   )GDP( ملی  ناخالص 
اقتصادی  رشد  در  اند،  آورده  دست  به  فرهنگی 
مانند:  اند.  برده  خوبی  بهره  حوزه  این  از  کشورشان 

•گردشگری ، ميراث فرهنگی و صنایع دستی
•انيميشن، اسباب بازی و نوشت افزار

•شبکه های اجتماعی
•موسيقی

•تئاتر
•بازی های رایانه ای
•آموزش الکترونيک

•چاپ  و نشر )کاغذی - الکترونيک(
•مد و لباس

•طراحی، دکوراسيون و معماری 
در فهرستی که هر چند سال یک بار توسط سازمان 
آنکتاد ) UNCTAD( منتشر می شود و در آن به 
سهم توليد ناخالص کشور ها از حوزه صنایع فرهنگی 
و هنر  فرهنگ  در  ایران که  متأسفانه  اشاره می شود، 
کهن  تمدنی  و  تاریخی  سابقه  و  باشد  سرآمد  باید 
معناست که کشور  بدین  این  ندارد.  دارد، هيچ جایی 
فرهنگی  صنایع  توليدات  توسعه  و  رشد  حوزه  در  ما 
را  الزم  بهره  است  نتوانسته  و  شده  ظاهر  رونق  کم 
ببرد.  صنایع  این  فرهنگی  تاثيرگذاری  و  اقتصاد  از 
فرهنگی  صنایع  جهانی  تجارت  حوزه  در  همچنين 
ميليارد   820 مالی  ارزش  به   2014 سال  در  که 
است. نشده  دیده  ایران  از  اثری  هيچ  بود،  دالر 
به نظر می رسد توجه، اهميت بخشی، گفتمان سازی و 
در نهایت پياده سازی توليد این صنایع در کشور نه تنها 
موجبات رشد اقتصادی را فراهم می اورد بلکه در حوزه 
فرهنگ ملی، توليد داخلی و محتوای ایرانی نيز پيشرفت 
از کاالهای فرهنگی  استفاده  به  نيازی  کرده و دیگر 
نيست. کشور  مردم  توسط  غربی،  هویت  با  خارجی 
از صنایع خالق   )UNCTAD آنکتاد)  بندی  طبقه 
هنرها،  فرهنگی،  ميراث  شامل:  بزرگ  گروه  چهار 
گروه  زیر  و9  کارکردی  های  آفرینش  و  ها  رسانه 
تقسيم می گردد. این طبقه بندی برای ایجاد ارتباط 
منطقی در تحليل های کمی و کيفی نيز مفيد است:

1. ميراث فرهنگی؛ که به عنوان منشا همه انواع هنرها 
و مظهر صنایع فرهنگی و خالق شناخته می شوند، 
جنبه های فرهنگی از دیدگاه تاریخی، مردم شناسی، 
قومی، زیبایی شناختی و جامعه شناختی به هم پيوند 
می زند، بر خالقيت تاثير می گذارند، و منشا شماری 
از کاالها و خدمات و همچنين فعاليت های فرهنگی 
هستند. این گروه خود به دو زیر گروه تقسيم می گردند:
صنایع  و  هنرها  شامل  سنتی:  فرهنگی  تجليات   -
آیينی. و  ملی  قومی،  های  جشن  و  اعياد  دستی، 
باستانی،  های  مکان  شامل  فرهنگی:  های  مکان   -
غيره. و  ها  نمایشگاه  ها،  کتابخانه  ها،  موزه 

تماما  خالق  صنایع  شامل  گروه  این  هنرها؛   .2
هنری  اثر  یک  است.  فرهنگ  و  هنر  بر  مبتنی 
و  هویتی  های  ارزش   ، ميراث  از  گرفته  الهام 
: گروه  زیر  دو  شامل  و  است.  سمبوليک  معنایی 

- هنرهای تجسمی شامل نقاشی، مجسمه سازی، 
عکاسی و عتيقه جات.

اپرا،  تئاتر،  زنده،  موسيقی  شامل  نمایشی  هنرهای   -
سيرک، نمایش عروسکی و غيره) هنر آیينی تعزیه ( است.

پوشش  را  ها  رسانه  از  گروه  زیر  دو  ها؛  رسانه   .3
محتوای  توليد  آنها  کارکرد  که  دهند  می 
مخاطبان  با  ارتباط  برقراری  هدف  با  خالق 
است: زیر  گروه  زیر  دو  شامل  و  است  انبوه 

- نشر و رسانه های چاپی: کتاب ها، مطبوعات و 
سایر نشریات .

- سمعی و بصری: فيلم، تلویزیون، رادیو و ...

4. آفرینش های کارکردی؛ این گروه شامل تقاضاهای 
عموما تقاضا محور برای آفرینش کاالها و خدمات با هدف 
های کارکردی است. و شامل سه زیر گروه زیر است:
گرافيک،  داخلی،  طراحی  شامل  طراحی:   -
بازی اسباب  و  جواهرات  لباس،  و  مد  
بازی  افزارها،  نرم  شامل  جدید  های  رسانه    -
خالق. شده  دیجيتالی  محتوای  و  ای  رایانه  های 
تبليغات،  معماری،  شامل  خالق  خدمات   -
های  زمينه  در  خالق  تحقيق  و  پژوهش 
خدمات  دیگر  و  فرهنگ)  با  مرتبط  و  فرهنگی  
آن(. از  غير  و  دیجيتالی  ار  اعم  مرتبط  خالق 

فرهنگی  محيط  کل  به  فرهنگی  صنایع  محصوالت 
فراغت   اوقات  در  بشر  های  فعاليت  تمام  و  بشری 
اینگونه  مصرف  گسترش  نفس  شد.  خواهد  ور  حمله 
انواع نگرش ها و عملکرد  برابر دیگر  محصوالت در 
های فرهنگی ) آفرینش، مشارکت، اشتياق، فرایندهای 
توسعه ی  در  بنيادی  تغييرات  به  انعکاسی(  یادگيری 
فرهنگی  جوامع منتهی می گردد و به نظر می رسد 
که در حال تعدی به ارزش هایی است که هویت های 
فرهنگی بر آنها بنا شده اند. تمایل به سوی همسانی 
تضعيف  حال  در  ناخواه،  خواه  ای،  توده  فرهنگ  و 
یکی از مبانی ميراث فرهنگی بشر، یعنی نفس تنوع 
ادراکات، ارزش ها و رسوم تشکيل دهنده ی آن است.
فرهنگی  صنایع  سوء  تاثيرات  بر  تاکيد  حال  هر  در 
و  تر  مهم  نيست.  کافی  تر  سنتی  های  فعاليت  بر 
متقابل  مثبت  روابط  که  است  آن  تر  بينانه  واقع 
تا  معلوم گردد که  تا  قرار گيرد  تحليل  مورد  نيز  آنها 
مرحله  در  توانند  می  شرایط،  کدام  تحت  و  حد  چه 
دارنده  بر  در  های  فعاليت  در  بویژه  توزیع،  و  توليد 
باشند. یکدیگر  پشتيبان  آموزش،  و  مشارکت 



ی
در

ص
ر 

یا
مه

ر 
کت

د
ی 

کتر
د

از  ميليارد شی  بر 200  بالغ  در سال 2020  اینتل  شرکت 
طریق »اینترنت اشيا« به یکدیگر متصل خواهند بود.

مزایای اینترنت اشيا
به صورت  دارد که می تواند  بسياری  مزایای  اشيا  اینترنت 
تاثيرگذار  روزمره  کارهای  در  و  تجاری  اجتماعی،  فردی، 
باشد. از لحاظ انفرادی، این مفهوم جدید می تواند در فرم 

هایی از جمله سالمتی، امنيت، اقتصاد و ... به کار بياید.
بدن  ایمنی  سيستم  در  اشيا  اینترنت  انضمام  مثال،  برای 
می تواند هم از جهت شخصی و هم برای جامعه مفيد واقع 
به  و  شود  نصب  فرد  هر  برای  می تواند  تراشه  یک  شود. 
افراد بيمارستانی این امکان را دهد تا عالئم حياتی بيمار را 
بررسی کنند و با بررسی عالئم حياتی، آنها می توانند بدانند 

چه کسی به مراقبت های اوليه نيازمند است. 
این فناوری هم چنين می تواند مردم را در امنيت شخصی 
یاری کند. مثال » ADT« که یک سيستم امنيت خانگی 
در  خود  امنيتی  سيستم های  می دهد  اجازه  افراد  به  است، 
خانه را توسط تلفن شان با قابليت کنترل از راه دور بررسی 

کنند.
ردیابی  جمله  از  مقوله ها  بعضی  در  می تواند  اشيا  اینترنت 
مکان یابی،  و  نقل  و  حمل  موجودی،  کنترل  و  ها  دارایی 

امنيت و ردیابی افراد سودآور باشد.
با پيشرفت اینترنت اشيا، دستگاه ها می توانند بدون هدایت 
انسان، تصميم گيری کنند و خود را انطباق دهند تا انرژی 
مصرفی خود را کاهش دهند. این فناوری،  مزایای فراوانی 
در تجارت، مسائل انفرادی، جلب مشتری، محيط زیست و 
جامعه دارد؛ اما همچون سایر فناوری ها، معایبی نيز دارد که 

در ادامه توضيح خواهيم داد.
معایب اینترنت اشيا

می کند؛  تهدید  را  اشيا  اینترنت  ایده  اساسی  مشکل  سه 

و  فناوری  بر  اندازه  از  بيش  اتکای  حریم شخصی،  نقض 
وقتی  هميشه  که  هستند  مشکالتی  ها  این  شغل.  فقدان 

همه چيز بر عهده اینترنت گذاشته می شود، وجود دارند.
دارند  وجود  امنيتی  اقدامات  شخصی،  حریم  خصوص  در 
که از اطالعات شخصی حفاظت کنند، اما هميشه نيز این 
امنيتی  به سيستم های  برای هکرها وجود دارد که  امکان 
همه  اگر  بنابراین  ببرند.  به سرقت  را  داده ها  و  کنند  نفوذ 
اطالعات ما در اینترنت ذخيره شود، افرادی می توانند آن را 
هک کنند و همه چيز را درباره زندگی شخصی ما در یابند. 
آن ها  به  که  اطالعاتی  از  می توانند  ها  شرکت  همچنين، 
دسترسی دارند، سوء استفاده کنند و این اطالعات می تواند 

برای آنها به نحو فوق العاده ای سودمند باشد.
که  است  همراه  پرسش  این  با  همچنين  امنيت  مساله 
یک  تنها  اگر  می کند؟  کنترل  را  اشيا  اینترنت  کسی  چه 
شرکت این مسئوليت را داشته باشد،  این موضوع می تواند 
و  مشتریان  به  انحصاری  آسيب  موجب  بالقوه  صورت  به 

اطالعات  به  شرکت  چندین  اگر  و  شود  شرکت ها  سایر 
افراد دسترسی داشته باشند،  این موضوع نيز مساله حریم 

شخصی را نقض می کند.
دیگر مشکل اینترنت اشيا، اتکای بيش از اندازه بر فناوری 
است. با پيشرفت زمان، نسل کنونی با دسترسی آسان به 
اینترنت و فناوری رشد یافته است. هرچند، تکيه بر اینترنت 
و گرفتن تصميم بر مبنای اطالعاتی که در آن وجود دارد،  
بی اشکال  سيستمی  هيچ  زیرا  بيافریند،  دردسر  می تواند 
نيست. هميشه اشکاالتی وجود دارد که به طور مداوم در 
ارتباط با فناوری رخ ميدهد، مخصوصا وقتی پای اینترنت 

هم در ميان باشد.
در آخر،  اتصال هرچه بيشتر دستگاه ها به اینترنت منجر به 
به صورت  فقدان شغل می شود. کنترل و هدایت دستگاه 
دورنمای  بر  مخرب  تاثيری  اینترنت،  وسيله  به  خودکار 
دارند، خواهد  استخدام کارگرهایی که تحصيالت کمتری 
ارتباط  با یکدیگر  تنها می توانند  نه  زیرا دستگاه ها  داشت؛ 
برقرار کنند،  بلکه اطالعات را به صاحبان کارخانه ها منتقل 
می کنند. ما در حال حاضر هم شاهد هستيم که بسياری 
از شغل ها تحت تاثير ماشين های اتوماتيک قرار گرفته اند، 

مثل استفاده از خودپردازها.
چالش های موجود اينترنت اشیا

وجود  بسياری  چالش های  اشيا  اینترنت  پياده سازی  جهت 
دارد. که در ادامه چالش های اساسی به طور خالصه مورد 

بررسی قرار می گيرد.
استانداردسازی

که  هستند  ها  حوزه  تمامی  در  بسياری  توليدکنندگان 
محصوالت و دستگاه های متنوع توليد می کنند. همچنين 
فن آوری  این  به  پيوستن  برای  نيز  جدید  توليدکنندگان 
قوانين، مقررات  از  توليدکنندگان  این  وارد عرصه شده اند. 

چکیده
اينترنت، شاهد  روزافزون  با گسترش            
زندگی  حوزه های  تمامی  در  آن  گسترده  حضور 
از  استفاده  اصلی  کاربرد  تاکنون  هستیم.  افراد 
اينترنت، استفاده افراد به منظور گرفتن سرويس 
نوين  شکل  شاهد  اکنون  است.  بوده  خاصی 
استفاده از اينترنت هستیم که با عنوان اينترنت 
مفهوم  می شود  شناخته  چیزها(  )اينترنت  اشیا 
علمی  داستان هايی  شبیه  نظر  به  اشیا  اينترنت 
تخیلی است که در آن يخچال ها حرف می زنند و 

خودروها به طور خودکار استارت می خورند.
که  وسايلی  در  اينترنت  بستر  با  ارتباط  اما   
از  بیشتر  بسیار  متصل هستند،  يکديگر  به  دائم 
اثر  ما  زندگی  بر  هوشمند  خودرو  يا  خانه  يک 
اشیا  تمامی  فن آوری  اين  در  گذاشت.  خواهد 

به  فرد  منحصر  اينترنتی  آدرس  يک  داشتن  با 
قابلیت اتصال به اينترنت را دارند. طبق آمارهای 
هر  اينترنت  به  متصل  ابزارهای  تعداد  مختلف 
ساله افزايش می يابد و بستر مناسب تری برای 
استفاده از اينترنت اشیا فراهم می شود. اينترنت 
جمله  از  حوزه هايی  در  بسیار  کاربردهای  اشیا 
هوشمند،  های  ساختمان  هوشمند،  شهرهای 
حمل و نقل هوشمند، زراعت و دامپروی، کارخانه 
ها و صنايع، پزشکی و بهداشت و ... دارد. در اين 
مقاله به بررسی اجمالی مزايا، معايب و همچنین 

چالش های اينترنت اشیا خواهیم پرداخت.
ارتباط،  اشیا،  اينترنت  اينترنت،  کلیدی:  واژگان 

فن آوری، ديجیتال، جامعه، اتصال.

    اصطالح  اینترنت اشيا )IOT( اولين بار توسط »کوین 
اشتون«  در سال 1999 مطرح گردید. او جهانی را توصيف 
کرد که در آن هر چيزي، براي خود هویت دیجيتال داشته 
و  سازمان دهی  را  آنها  دهند  اجازه  کامپيوترها  به  و  باشد 

مدیریت کنند.
از دید دیگر »اینترنت اشيا« به محيطی اطالق  همچنين 
می شود که هر چيز اعم از انسان، حيوان و وسایل بی جان 
 )IP( اینترنتی  پروتکل  یا  یکتا  شناسه  یک  دارای  آن  در 
انتقال  و  فرستادن  توانایی شناسایی، کنترل،  می باشند که 
داده های  دارند.  را  مربوطه  داده   پایگاه  و  یکدیگر  به  داده 
قبيل  از  مختلفی  ابزارهای  توسط  اشيا  از  جمع آوری شده 
قابل  تبلت ها  و  رایانه ها  انواع  همراه،  تلفن  گوشی های 
اینترنت اشيا  مشاهده خواهند بود. در صورت پياده سازی 
می  بوجود  گوناگون  اشيا  ميان  اطالعات  انتقال  قابليت 
عنصر  سه  تکامل  و  همگرایی  حاصل  اشيا  اینترنت  آید. 

شماره تکــــــنولوژی
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اینترنت، فن آوری  بی سيم و سيستم  های ميکروالکترونيک 
و مکانيکال است. 

اشيا  اینترنت  از  مخابرات   بين المللی  اتحادیه  که  تعریفی 
دارد بدین صورت می باشد: در هر زمان، هر مکان، براي 

هر کسی ما اتصالی براي هر شی خواهيم داشت. 
این اشيا با اتصال به اینترنت، داده مورد نظر خود را ارسال 
و داده الزم را دریافت می کنند و در صورت نياز به تغيير، 
اعمال  تغيير الزم  به مخاطب خود،  اطالع  با  یا  خود شی 
می شود. عالوه بر این ویژگی، امکان اتصال دو یا چند شی 
به یکدیگر از دیگر ویژگی هایی هست که می توان از آن 
یاد کرد. در این حالت دستگاه ها با سازگاري و امنيت، به 
اینترنت  بنابراین طرح  باالیی مجهز می شوند،  هوشمندي 

اشيا  نياز به شبکه ارتباطی دارد  .
افزایش  اتحادیه های مختلف جهانی نشان دهنده  آمارهای 
تعداد اشيا متصل به اینترنت در سال های آینده و به دنبال 
آن افزایش استفاده از »اینترنت اشيا« است. بنابر پيش بينی 
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نمی کنند. حل  استفاده  توليد  برای  پروتکل های یکسان  و 
این مسئله نيازمند تالش و همکاری جهت استانداردسازی 

دستگاه های متنوع این حوزه است.

سیستم عامل
با توجه به پيچيدگی برخی سرویس های ارائه شده باید یک 
سيستم عامل مناسب در این زمينه ارائه شود. برای ساختن 
را می توان  گرا   رویکرد سرویس  مناسب، یک  بستر  یک 
به صورتی در نظر گرفت که خدمات با استفاده از بسته های 
رابط  برنامه های کاربردی  مختلف مورد استفاده قرار گيرد.

  
انتقال تکنولوژی

سيستم های  یک پارچه  انتقال  موجود،  چالش های  از  یکی 
به  است.  اشيا  اینترنت  اساس  بر  آنها  راه اندازی  و  قدیمی 
بيانی دیگر کليه سازمان ها بایستی بتواند تمامی دستگاه ها 
اشيا  اینترنت  در  استفاده  برای  را  موجود  سنسورهای  و 
همچنين  کند.  به  روز رسانی  زمان   و  هزینه  کمترین  با 
اطمينان از سازگاری و انعطاف پذیری در ادغام دستگاه های 

موجود با اینترنت اشيا ضروری است.
 

مدل کسب و کار
مشخص  کامال  اشيا  اینترنت  کسب  وکار  استراتژی 
کار شامل  و  تکميل مدل کسب  است. دالیل عدم  نشده 
فرایندهای  مانند  جدید  الزامات  با  عناصر  از  مجموعه ای 
جدید،  زیرساخت  سيستم های  سياسی،  و  عملياتی  جدید 
تبدیل  سازمانی  ساختارهای  و  توزیع شده  هدف  مشتریان 
یادگيری  از  به طورکلی  افراد  این،  بر  شده می باشد. عالوه 
و استفاده از فن آوری های جدید اجتناب می کنند. بنابراین، 
ارائه یک مدل کسب  وکار مناسب وجود  نياز فوری برای 

دارد  .

اثرات زيست محیطی
بعضا  و  فلزات خاکی کمياب  از  توليد سنسورها  منظور  به 
ارائه  نتيجه  در  می شود.  استفاده  سمی  شيميایی  مواد 
دفع  و  استفاده  توليد،  منظور  به  مناسب  دستورالعمل های 
رعایت  عدم  در صورت  است  .  نياز  مورد  اصولی سنسورها 
و  کاربر  روی  بر  نامطلوبی  تاثيرات  دستورالعمل ها،  این 

همچنين محيط زیست گذاشته می شود.
نتیجه گیری

بسياری  تغييرات  انسان ها  زندگی  مسير  اینترنت  ورود  با 
و  دیجيتال  از دستگاه های  استفاده  آن جمله  از  داشته که 
اینترنت اشيا می باشد. استفاده از اینترنت اشيا در حوزه های 
مختلف زندگی انسانها وارد شده است. برای اجرای اینترنت 
را  آنها  و  داشت  نظر  در  را  رو  پيش  چالش های  باید  اشيا 
باید  اشيا  اینترنت  شبکه  اجرای  برای  همچنين  کرد،  رفع 
سنسورها، واسط های ارتباطی و سرورهای مناسب طراحی 

و انتخاب کرد.
 با تمام جوانبی که درباره اینترنت اشيا وجود دارد،  نمی توان 
آینده ای  در  فناوری  این  که  شد  غافل  موضوع  این  از 
نزدیک، به یکی از مهم ترین ابزارها در دنيا تبدیل خواهد 
این  به  با کسب اطالعات کافی،  بنابراین الزم است  شد، 
فرصت  یک  عنوان  به  آن  از  بتوان  تا  پرداخت  موضوع 

استفاده کرد.

چکیده:
از  بخشی  ها  انسان  که  معتقدند  روانشناسان 
وراثت  طريق  از  را  خود  های شخصیتی  ويژگی 
آن  در  که  محیطی  طريق  از  را  ديگر  بخشی  و 

پرورش می يابند کسب می کنند. پژوهش های 
مختلف نشان داده اند که ويژگی 

های شخصیتی مختلف با 
يا  و  مثبت  رابطه  سالمت 
منفی دارند که در ذيل به 

آنها می پردازيم.
کلیدی:  واژگان 
وراثت،  روانشناسی، 
شخصیتی،  های  ويژگی 

رابطه مثبت يا منفی

خوش بینی:
خوش بينی یعنی در آینده اتفاقات 
بد  اتفاق  و  افتاد  خواهد  خوبی 
نخواهد افتاد و یا معنای دیگر آن 

این است:
محقق شدن  بر  مبنی  فرد  انتظار 

اهدافش، زمانی که خوش بين 
باالیی  نفس  عزت  و  هستند 
پس  افسردگی  به  کمتر  دارند 
و  می شوند.  مبتال  زایمان  از 
خوش  مثبت   HIV مردان  یا 
بين کمتر نگران ابتال به ایدز 
هستند و به طور کلی افرادی 
و  خود  به  بينانه  خوش  که 
سالمت  می نگرند،  جهان 
نيز  و  دارند  بيشتری  جسمی 

بيشتر عمر می کنند.
برون گرايی:

افراد برون گرا خوش برخورد، 
هستند،  جسور  و  اجتماعی 
پر  و  دارند  زیادی  دوستان 
نقش های  اغلب  و  اند  انرژی 
بر عهده می گيرند.  را  رهبری 
خوش  بسيار  برون گراها 
باالتری  سطوح  و  اخالق اند 
را  لذت  و  هيجان  غرور،  از 
ها  پژوهش  و  می کنند  تجربه 
نشان داده که این افراد نسبت 
سالمت  از  گراها  درون  به 

باالتری برخوردار هستند.
وظیفه شناسی:

سخت  شناس  وظيفه  افراد 
مصمم  و  انگيزه  با  کوش، 

هستند. آنها خویشتنداری باالیی نشان می دهند و به شدت 
بر اهدافشان متمرکز هستند. این افراد هم سالمت بيشتری 

دارند و همچنين بيشتر عمر می کنند.
منبع کنترل درونی / سرسختی:

پيش  زندگی شخصی  رویدادهای  بر  کنترل  داشتن حس 
که  افرادی  می شود.  محسوب  برای سالمتی  مهمی  بينی 
تصميمات  این  معتقدند  دارند،  قوی  درونی  کنترل  منبع 
تاثير  سرنوشتشان  و  نتایج  بر  که  آنهاست  رفتارهای  و 
می گذارد و افراد با چنين اعتقادی معموال سالمت جسمی 
و روانی بيشتری دارند. همچنين اگر شخص به اهداف و 
زا  استرس  رویدادهای  و  دهد  نشان  تعهد  هایش  فعاليت 
دارد  احتمال  بيشتر  بگيرد  نظر  در  چالش  تهدید،  جای  را 

تندرست بماند.
4 عامل فوق با سالمت رابطه مثبت داشتند و اما عواملی 

که باعث کاهش سالمت می شوند به قرار زیر می باشند:
روان رنجور خویی یا عاطفه منفی

شخصيتی  بعد  یک  منفی  عاطفه  یا  خویی  رنجور  روان 
گسترده است که به گرایش برخی افراد برای تجربه مکرر 
عواطف منفی، همچون ناراحتی، اضطراب، بيقراری، ترس، 
شرم، خشم و احساس گناه اشاره دارد. 
نگران  است  ممکن  افرادی  چنين 
به  دائما  باشند،  آتی  رویدادهای 
کنند  فکر  ضعفها  و  شکست ها 
خود  مورد  در  منفی  دیدی  و 
این  باشند.  داشته  دیگران  و 
را  فرد  می تواند سالمت  ویژگيها 
پژوهشی  دهد.  قرار  تاثير  تحت 
داده  نشان  خصوص  این  در 
از  باالیی  دانشجویانی که سطوح 
عاطفه منفی را تجربه می کنند، شکایت 
سردرد،  جمله  از  بيشتری  جسمی 

اسهال، گلودرد و .... دارند.
A رفتار تیپ

سه  با   A تيپ  رفتاری  الگوی 
ویژگی مشخص می شود.

از  افراد تيپ A سطوح باالیی   .1
می کنند.  تجربه  را  زمانی  فوریت 
آنها از تاخيرهای زمانی خشمگين 
کنند  تحمل  نمی توانند  می شوند 
همزمان  می کوشند  همواره  و 
دهند.  انجام  را  کار  یک  از  بيش 
صحبت  آهسته  کسی  ببينند  اگر 

می کند حرف او را قطع می کنند.
خشم  تجربه  مستعد  افراد  این   .2
هنگام  مثال  هستند  خصومت  و 
اهدافشان،  دستيابی  در  ناکامی 
زود  و  می روند  در  کوره  از  سریع 
ممکن  یا  و  شوند  می  خشمگين 

است به دیگران حمله ور شوند.
3. مسائل رقابتی قوی دارند و در انواع موقعيت های رقابتی 

بهتر از دیگران بر موفقيت تمرکز می کنند.
 A تيپ  افراد  که  است  داده  نشان  مختلف  پژوهشهای 
بيش از دیگران به بيماریهای خفيفی چون سرفه، آلرژی، 
سردرد و حمالت آسم مبتال می شوند. همچنين سردردهای 
ميگرنی بيشتری را تحمل می کنند و نيز بيشتر ممکن است 
مردان  داد  نشان  مطالعه  یک  شوند.  دچار  معده  زخم  به 
دچار حمله  دیگران  از  بيشتر  برابر  A شش  تيپ  ميانسال 

قلبی شدند.
خصومت / ناسازگاری

افرادی که خصومت باالیی دارند و یا ناسازگار هستند عقيده 
برسانند.  آنها آسيب  به  تعمدا می کوشند  دارند که دیگران 
آنها اغلب گستاخ، مجادله گر، خودخواه، پرخاشگر و بدون 
بيماریهایی  و  مشکالت  افراد  این  هستند.  همکاری  حس 
مثل فشار خون باال، بيماری کرونر قلب و حتی مرگ را در 

اثر خصومت تجربه می کنند.
»قدرت اميد

رویاهایت را محکم نگه دار
زیرا اگر رویاها بميرند

زندگی پرنده ای شکسته بال خواهد بود
که توان پرواز ندارد.«

منابع:
سندرسون، کاترین ای. )1392(. رواشناسی سالمت. ترجمه جمهری و همکاران. انتشارات سرافراز و 

تاریخ انتشار به زبان اصلی 2013
آزاد، حسين )1389(. روانشناس سالمت. تهران: انتشارات بعثت



چکیده:
بشری  تمدن  همزاد  حسابداری           
دارد.  تاريخ  بلندای  به  تاريخچه ای  و  است 
هنگامی  که انسان شمردن را آموخته اقدام 
نموده  خود  اموال  حساب  نگهداشتن  به 
است. با بررسی آثار و کتیبه های بجا مانده 
ثبت  از  به نشانه هايی  از دوران های مختلف 
نخستین  می خوريم.  بر  ستد  و  داد  وقايع 
درجهان  حسابداری  شده  کشف  مدارک 
لوحه های سفالین از »تمدن سومر در بابل« 
است که قدمت آنها به 36۰۰ سال قبل بر 
تمدن  در  تمدن ها  ساير  همانند  می گردد. 
باستانی ايران نیز حسابداری پیشینه مفصل 
بدست  حسابداری  مدارک  دارد.  خواندنی  و 
آمده با 2۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت اين 
دانش در ايران باستان دارد و تمامی  مراحل 
اجتماعی  محیط  تاثیر  تحت  شک  بی  آن 
با  هماهنگ  و  داشته  قرار  هم  اقتصادی  و 

نیازهای اجتماعی پیش رفته است. 

پیشینه  اقوام،  و  کلیدی:حسابداری  واژگان 
حسابداری، حسابداری و تمدن ها، خط سیاق

حسابداری در دنیا
افزون علوم و فنون در  پيشرفت روز  با              
جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت معامالت و فعاليت 
های اقتصادی، از دیرباز انسان ها را بر آن داشته است 
روش  به  خود  وقایع  ثبت  و  نگهداری  به  نسبت  که 
باستانی  تمدن های  در  نمایند.  اقدام  مختلف  های 
را  ممتازی  قشر  که  کاهنان  معمواًل  »بين النهرین« 
وظيفه  می دادند  تشکيل  اجتماعی  مراتب  سلسله  در 
ثروت های  و  درآمدها  حساب  نگهداری  و  نگارش 
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. 
باستانی مصر  از تمدن  آمده  مدارک و شواهد بدست 
حکایت از آن دارد که در اجرای طرح های ساختمانی 
که  بوده  برقرار  حسابداری  کنترل  نوعی  تمدن،  این 
بهره  گيری از نيروی کار هزاران نفر را در امر ایجاد 
بنا در تشکيالتی منظم، ميسر می کرده است. از تمدن 
مصر نيز مجموعه های متعددی از حساب های نوشته 
یونان  و  »رم  در  است.  مانده  باقی  پاپيروس  بر  شده 
باستان«، حسابداری پيشرفته ای وجود داشته و نوعی 

حساب جمع و خرج تنظيم می شده است. 
که  شخصی  یا  و  دولت  مامور  یک  جمعدار،  یک 
محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول شده بوده 
پس  اربابش  به  را  خود  حساب  زمان  از  مقاطعی  در 
از  تفصيلی  فهرست  دو  کار  این  برای  است.  می داده 
دریافت ها و پرداخت ها بر حسب پول، وزن یا مقياس 
فهرست  بود.  مساوی  دو  آن  جمع  که  می شد  تهيه 
عالوه  به  دوره  ابتدای  در  موجودی  شامل  دریافت 
وجوه و کاالیی بود که طی یک دوره وصول شده بود. 
فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی،کاالی فروخته 
شده و یا به مصرف رسيده در طول یک دوره به عالوه 
مانده  باقی  جمعدار  نزد  که  بود  کاالیی  و  پول  مانده 
تا  نوع حسابداری  این  می شد.  تادیه  ارباب  به  باید  و 
اواخر قرون وسطی ادامه یافت و تا این زمان تغييری 
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گذشت سال و مه 
فروردين رسید از نو

       
نامی  به  چيز  هر  جهان  در   
به  مانيز  ميهن   . است  شناخته 

نام پر شکوه ایران، و ایران به 
شده  شناخته  ایرانی  فرهنگ 

است.
مجموعه  ایرانی،  فرهنگ 

های  ویژگی  تمامی  از  ای 
روانی  و  رفتاری 
وتجربی  فکری  و 

به  که  است  مردمی 
وابسته  سرزمين  این 
اند. مردمی که در ایران 

آمده  دنيا  به  زمين 
اند در این سرزمين 
زیسته  و  کرده  کار 
این  در  و  اند 
خاک  به  سرزمين 
رفته اند. فرهنگ ما 
های  سرچشمه  از 
برخاسته،  تاریخ 
فرودهای  و  فراز 
پيموده،  را  بسياری 
های  گردونه  از 
به  و  گذشته  بسيار 

ما رسيده است.
و  ماندگاری  اگر   
پویایی محک باشد، 
در  ایران  فرهنگ 
ماندگارترین  شمار 
های  فرهنگ 
در  و  است  جهان 
شکوه  ميان  این 
شکوه  در  »نوروز« 

مردم است.
از  نمادی  نوروز 

تمامی فرهنگ ایران است و هر گوشه ای از آن بخشی از 
فرهنگ را در خود دارد، نوروز مثل یک قاب خاتم است.

نوروز به عنوان یک پدیده فرهنگی فراگير، ویژگی هایی 
دارد که آن را از دیگر پدیده ها متمایز و ممتاز می کند. 
همانند: نوروز جشن طبيعت/ بهار فصل آغاز زندگی است. 
از ویژگی های عمده  زمان  به  آگاهی  زمان/  نوروز جشن 
روانی  حاالت  استمرار  یعنی  هاست.زمان  فرهنگ  و  افراد 
زمان جریان  جانداران درون  و حيات همه  زندگی  انسان، 
و  نوروز  پاکيزگی/  و  نوروز  سال/   تحویل  و  نوروز  دارد. 
همراه  تالش  و  شادی  با  نوروز  آمدن   / وتندرستی  تکاپو 
است. جشنی است پویا و پرحرکت. ترانه های نوروزی خود 
بهترین گواهند. نوروز و جشن و سرود/ شعر و ادب مهم 
ترین جلوه گاه فرهنگ ایران است. کمتر شاعر ایرانی است 

که از نوروز و بهار سخن نگفته باشد،

برچهرة گل نسیم نوروز خوش است   
         در صحن چمن روی دل افروز خوش است   

)خیام(

هزاران  ایرانيان،  ی  همه  پيوست  و  بست  ی  حلقه  نوروز 
سال است که بيش از دویست قوم فارس و آذری و کرد 
ولر وبلوچ و..............کنار هم زیسته اند. مجسمه های تخت 
جمشيد و آنجا که پيکرهای اقوام ایرانی بر سنگ تراشيده 
شده گواه این نکته اند. همه ایستاده ، همه رو به جلو 
دست  همه  حرکت،  در  همه   ،
هم،  دست  در 
از  همه جلوه ای 
انسانی  فرهنگ 

ایران است...

هر  به  گشايی  چشم  گر 
کناری  

از جشن بهاران بود نشانی

نوروز جشن دوستی در آیين های 
نوروزی، تمامی جنبه های عملی 
و نمادین زندگی را با هم آهنگی 
دارد.  خود  درون  در  ای  ویژه 
طلبی،   آرامش  شادی،  آرزوی 
و  اندیشی  پاک  خواهی،  نيک 
واال  بس  جایگاهی  نيکوکاری 

دارد.
سيمای نوروزی چند جلوه دارد... 
سفره نوروزی / سبزه / شيرینی / 

شادباش ها / دید و بازدید و.....
بر  اوست  عام  سفره  زمین  ادیم 
این خوان یغما چه دشمن چه 

دوست.
جهان  گستره  نماد  سفره 

است 
 آينه نشان جهان بی پايان 

 شمع به آرزوی شادبختی وروشنايی زندگی 
شناوری  دارد،نماد  شناور  نارنجی  که  آب  ظرف 

زمین در کیهان.
ظرف ديگری از آب که چند ماهی کوچک قرمز 

دارد، نماد روزی حالل و حیات 
تخم مرغ رنگی نشان رنگارنگی نژادها 

سبزه و سنبل نشان شادی و سر سبزی 
سمنو نماد فراوانی خوراک

سیر برای پاکیزگی و زدودن چشم زخم 
سرکه برای پاکی محیط 

سماق، نشان برکت در پخت وپز 
سنجد نماد عشق و مهر است

و قرآن که زينت سفره نوروز است نشان ايمان.
و  کنند زندگی  يادآوری  همه جمع می شوند که 

مهربانی را

مبارک تر شب و خرم ترين روز   
                            به استقبالم آمد بخت پیروز           

دهل زن گو دو نوبت زن بشارت                   
                      که دوشم قدر بود امروز نوروز

مه است اين ملک يا آدمی زاد     
                              پری يا آفتاب عالم افروز

ندانستی که رندان در کمین اند             
                         نکو کردی علی رغم بد آموز

مرا با دوست ای دشمن وصال است           
                      تورا گر دل نخواهد ديده برروز

شبان دانم که از درد جدايی                 
                            نیاسودم زفرياد جهان سوز

گرآن شبهای با وحشت نمی بود           
                       نمی دانست سعدی قدر اين روز.



سيستم  یک  به  حسابداری  تبدیل  جهت  در  اساسی 
جامع صورت نگرفت.

پيشرفت  بازرگانی،  رشد  با  سيزدهم  قرن  اوایل  در   
زیادی 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 دیگر 
نتواند امور موسسه بزرگی را  یک شخص به تنهایی 
اداره کند و این 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 پيدایش سيستم 
ازای  در  صندوقدار  که  معنی  بدین  باشد.  بوده  نوین 
وجوهی که دریافت می کرد، بدهکار و در مقابل مبالغی 
مورد  در  قاعده  این  می شد.  بستانکار  می پرداخت  که 
حساب های مشتریان نيز بکار می رفت و آنان در ازای 
بدین  و  می شدند  بستانکار  می پرداختند  که  وجوهی 
ترتيب مانده حساب آنها معين می شد. همين قاعده در 
می رفت.  بکار  نيز  بستانکاران  نگهداری حساب  مورد 
در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ایتاليایی متوجه این 
نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را 
ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب 
در  باید  که  پول  پرداخت  جنبه  و  شود  ثبت  صندوق 

حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. 
در اوایل قرن چهاردهم دو اصطالح بدهکار و بستانکار 
پيشرفت  شد.  گرفته  بکار  ایتاليایی  لغت  دو  ریشه  از 
دوطرفه  حساب  شکل  ابداع  چهاردهم،  قرن  در  تازه 
بود که در سمت چپ اقالم بدهکار و در سمت راست 
با  جنسی  حسابداری  و  می شد  نوشته  بستانکار  اقالم 
نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کاالی 
خریداری شده آغاز گردید. این کار یعنی بدهکار کردن 
حساب هر محموله از کاالی خریداری شده به قيمت 
معمواًل  فروش  قيمت  به  آن  بستانکار کردن  و  خرید 

زیان  و  سود  حساب  به  که  می کرد  ایجاد  را  تفاوتی 
نقل می شد. بدین ترتيب سيستم دفترداری دو طرفه به 
آرامی   و در پی مجموعه ای از ابداعات پياپی در فاصله 
سال های1350ـ1250ميالدی در چند شهر ایتاليا زاده 

شد. 
حسابداری در ايران

از  مانده  بجا  کتيبه های  و  آثار  بررسی  با             
دوران های کهن در تاریخ ایران باستان به نشانه هایی 
از ثبت وقایع داد و ستد بر می خوریم. دربار پادشاهان 
ادوات  آمار  و  و دستمزد قشون  نگهداری جيره  برای 
به سبک  تقریبًا  نوعی عمل می نمودند که  به  جنگی 
باستان  در کشفيات  داشت.  امروزی شباهت  و سياق 
شناسی از آثار تخت جمشيد، حدود 15000 لوح گلی 
بدست آمده که در آنها به مواردی از هزینه 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 یک کوزه شراب به 
در  سربازان  »به  می گردد«،  پرداخت  دستمزد  عنوان 
نام  ازای حضور در لشگر ماهانه 12 دریک ) دریک 
پرداخت  اجرت  است(  بوده  هخامنشی  های  سکه 

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

ایران گذاشته شد. 
»سياق«  نوعی از نگارش است که تا پایان دوره قاجار 
نوشته  این خط  با  و شخصی  دولتی  محاسبات  کليه 
برخی کسبه قدیمی  تا سی سال پيش  می شد. حتی 
ثبت می کردند.  اعداد سياق  با  را  هم محاسبات خود 
هم اکنون نيز 4 نفر از این کسبه در آشتيان مشغول 
اختصاری  این خط، عالئم و کلمات  تجارت هستند. 
آسان  بسياری  برای  آنها  خواندن  که  داشت  ویژه ای 
نبود. 54 نشانه برای اقالم نقد و 54 نشانه برای اقالم 
کاالیی قرار داده بودند. این عالئم حروف مّدی بدون 
آن  در  و تصرف  دليل دخل  به همين  و  بودند  نقطه 
تقریبا غيرممکن بوده است. خط سياق در سال 1307 
در دوره رضا شاه به طور کلی از سيستم اداری ایران 

حذف شد.
 

نمونه ای از 
خط سیاق

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

چنين اظهار می دارد:
 »حسن صباح که از روسای 
سلطان  عهد  در  بود  مالحده 
را  قوانينی  سلجوقی،  شاه  ملک 
اموال  دخل  آن ضبط  با  که  نهاد  بنا 
آنچنان  و  معلوم گردد  آن  و کميت محاسبات  دیوان 
گرفت  وسعت  ملکشاه  سلطان  مملکت  که چون  بود 
که  فرمود:  خود  وزیر  الملک  نظام  با  سلطان  روزی 
دفتری  والیات  خرج  و  جمع  برای  باشد  ممکن  اگر 
بنا نهاده شود که هر وقت ضرورت اتفاق افتد حساب 
هر والیتی 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 
دهد.  ترتيب  دفتری  ماهه  دو  که  شد  متقبل  داشت 
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 
نظر  در  که  داشت  نظر  در  لکن مصلحتی  و  می شود 
سلطان به طول مدت نسبت داد، آدم خود را فرستاد 
خدعه  بود  دفتر  آن  حامل  که  صباح  آدم حسن  با  و 
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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 دفتر را گرفت و بحضور 
را  بلخ  باز کرد سلطان مثاًل حساب فرد  آورد  سلطان 
دید حساب  برد  ترتيب خود دست  موافق  او  خواست 
مجدداً  آنرا  ترتيب  خواست  چه  هر  آمد  بيرون  هرات 
درست کند نتوانست. سلطان در غيظ شد نظام الملک 
عرض کرد که دفتری که در دو ماه نوشته شود بهتر 
از این نخواهد شد. حسن از حضور سلطان بيرون آمده 
روگردان شد و بيرون رفت و اسباب کار مالحده شد 
الموت دیلم و گيالن کار او باال گرفت چنانکه  و در 
از  یکی  بزخم  الملک  نظام  و  است  تواریخ سطور  در 
فدویان او کشته شد. بهرحال دفتر او را بعد از او ترتيب 

کرده معمول داشتند.«
در این کتاب در مورد نحوه نوشتن دفاتر و خصوصيات 
دفتر نویس و کليه موضوعاتی که در هر یک از کتب 
خمسه نوشته می شد به تفصيل شرح داده شده است. 
ارتباط  و  ایران  اقتصادی  جامعه  پيشرفت  موازات  به 
بيشتر با کشورهای اروپایی خصوصًا در زمان انقالب 
مشروطه حسابداری و حسابرسی نوین، آن هم برای 
نهاد.  وجود  عرصه  به  پا  دولت  خرج  و  دخل  کنترل 
بخش های  در  تجربی  حسابداران  اولين  ترتيب  بدین 

عمومی  ایران پرورش یافتند.
نتیجه گیری

 حسابداری پدیده تازه واردی در صحنه تجارت نيست 
دارند.  تعلق  پيشين  سال های  به  ثبت ها  نخستين  و 
بلکه  نيست  خاصی  قوم  یا  طبقه  مخلوق  حسابداری 
بسياری  در  که  است  رویدادهایی  گرو  در  آن  توسعه 
از  کشورها رخ داده است و به عبارتی حسابداری یک 

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

و قابل رسيدگی است.
در نهایت چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای 
از ارزش های اجتماعی هستند، می توان آنها را ماکتی 

از ارزش های وسيع تر اجتماعی دانست.
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گزارش جشنواره تجسم هنر پاتوق )2 (

رخدادی  هنر  تجسم  دانشجویی  سراسری  جشنواره 
های  دانشگاه  گستردگی  به  که  پویاست  و  مهم 
دانشگاه علمی  توسط  و  باشد  هنر سراسر کشور می 
کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران در طی دو 

جشنواره متوالی برگزار می گردد
ایده کلی برای موضوع این جشنواره مهمترین دغدغه 
از  بعد  که  بود  اعضای جلسات شورای سياستگذاری 
چندین جلسه نشست ویژه برای عنوان و اجرای خط 
مشی اصلی برگزاری با موضوع پاتوق از طبيعت پایدار 
و همچنين موضوع خانواده متعالی در بخش پژوهشی 

برگزار شد
بعد از چندین جلسه نشست و چالش در کميته های 
به  گرافيک  و  نقاشی  عکاسی،  معماری،  های  رشته 
با  نخست  گام  در   . رسيدیم  عملی  اقدامات  مرحله 
دبير  و  دبيرخانه  توسط  فراخوان  متن  تهيه  و  تدوین 
گروه  های  ویژگی  تعيين  و  اجرایی  دبير  و  علمی 
شرکت  چگونه  و  کارها  ارسال  نحوه  مختلف  های 
در هر بخش و چهارچوب اوليه کار مشخص گردی 
هم اندیشی و شنيدن نظرات و پيشنهاد های مدرسين 
برای  هفته  هر  طی  در  متوالی  جلسات  در  محترم 
قدرتمندتر مسير هموارتری  ساختن جشنواره هر چه 
دانشجویان  فعاليت  و  حرکت  جهت  آورد  وجود  به 
پس   . شد  پذیر  امکان  جشنواره  موضوع  مسير  در 
های  نشست  نفر ساعت  و 200  هزار  از گذشت 25 
علمی  دبيران  با  فکر  اتاق  و  اندیشی  هم  و  مختلف 
اعضای  و  سياستگذاری  شورای  رئيس  و  استادان  و 
محترم این جشنواره در طی جلسات متعدد دبيرخانه 
به  کشور  سراسر  از  آثار  دریافت  به  شروع  جشنواره 
مدت 6 ماه از تاریخ 12396 الی 16 896 نمود که طی 
مدت تعداد 2976 اثر در چهار بخش معماری، عکاسی 
،گرافيک و نقاشی دریافت شد تعداد آثار ارسالی جمع 
با حضور  معماری  بخش  تفکيک  به  بخش  چهار  در 
بخش  در  معماری   478 و  کننده  شرکت  نفر   193
عکاسی 319 نفر شرکت کننده و 1413 فریم عکس 
نفر شرکت کننده و 649  و در بخش گرافيک 237 
پسته و بخش نقاشی با 262 نفر شرکت کننده و 436 

و نقاشی از کل کشور دریافت کردید

دانشگاه های همراه با جشنواره دانشگاه هاي علمي 
کاربردي واحد هاي:   47،46،31،38،49،12،26،25،18، 
،32 ،11،6، 1 و علمی کاربردی واحد  اميرکبير و واحد 
نوسازی ، دانشگاه فرهنگ و هنر 1 یزد ،واحد البرز، 

واحد هشتگرد ، فرهنگ و هنر اصفهان
 دانشگاه سوره  ،  

دانشگاه علم و صنعت تهران ،  
دانشگاه هنر تهران ،  

دانشگاه آزاد اسالمي: واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد  
واحد علوم تحقيقات   ،  امير کبير ،  واحد سيریک

 دانشگاه الزهرا در شهر تهران
دانشگاه عالءالدوله گرمسار 

دانشگاه بوعلی همدان
دانشگاه مازندران ، بابلسر
دانشگاه المعی ، گرگان
دانشگاه پيام نور ساری

دانشگاه قم
یزد،شهر  آزاد(،شهر  )دانشگاه  ابهر  هاي  شهر  از  و 
همدان، شهر آمل و شهر کرمانشاه و دانشگاه گيالن 
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شهر   ، قم  شهر  کاشان،  شهر   ، رشت  شهر  در 
بندرعباس شرکت و همکاري داشته اند.

ورکشاپهاي  جشنواره  این  شده  روند طي  کل  در 
برگزار شده است که  متعددي در هر چهار رشته 
جمعا 15 ورکشاپ که به تفکيک در هر رشته به 

شرح زیر ميباشد:

* 4 ورکشاپ در رشته معماري که اولين ورکشاپ 
در علمي کاربردي مرکز 47 با حضور  جناب آقاي 
دکتر فراهانی و مهندس مينویی و دکتر ایرجی  و 
سرکار  و  حضور  با  واحد47   در  ورکشاپ  دومين 

خانم مهندس مينویي و مهندس فيضی 
سومين ورکشاپ با حضور دکتر فراهانی و مهندس 
معدوليت و مهندس مينویی در واحد فرهنگ وهنر 
اصفهان  و چهارمين ورکشاپ در واحد 47 تهران 
بات حضور مهندی فيضی در واحد 47 برگزار شد.

 * 2 ورکشاپ در رشته نقاشي که اولين ورکشاپ 
در دانشگاه هنر با حضور جناب آقاي جمال عرب 
زاده و خانم صالحی و جناب آقای آریافر  و دومين 
تحقيقات  و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  در  ورکشاپ 

برگزار شد.

* 4  ورکشاپ در رشته گرافيک که اولين در مرکز 
در  ورکشاپ  دومين  و  بيات   استاد  حضور  با   47
با حضور سرکار  علمي کاربردي واحد 1 اصفهان 
خانم انصاری  و سومين ورکشاپ در استان البرز 
واحد البرز با حضور خانم سليمی و خانم انصاری و 
یک ورکشاپ در استان یزد با حضور سرکار خانم 

پرتوی نيا  برگزار شد.

* 2 ورکشاپ در رشته عکاسي که اولين ورکشاپ 
مقدس  دفاع  عکاسان  انجمن  و  تهران   شهر  در 
مير هاشمی و سرکار خانم  آقاي  با حضور جناب 
بهبودی و یک ورکشاپ در یزد  با حضور سرکار 
واحد 1  در  آقای فيضی  نيا و جناب  پرتوی  خانم 

یزد برگزار شد.

و  بندی  دسته  و  آوری  جمع  مراحل  از  پس 
کدگذاری آثار ارسال شده 960 نفر ساعت داوری 
که  شد  برگزار  گروه  مدیران  و  داور   15 تعداد  با 
به  و  شده  انتخاب  منتخب  آثار  آثار  کليه  بين  از 

نمایشگاه راه پيدا کردند
با  دانشجویان  آثار  نمایشگاه   96  8  27 تاریخ  در 
تعداد 250 اثر از آثار رسيده به جشنواره و 37 از سر 
بين المللی از خارج کشور در گالری پردیس سينما 
ملت به مدت یک هفته برگزار گردید و در نهایت 
جشنواره  اختتاميه  مراسم   1396 آذر   1 تاریخ  در 
حضور  با  ملت  سينما  پردیس   3 شماره  سالن  در 
دکتر  خانم  سرکار  همچون  فرهيخته  هنرمندان 
سماواتی  ساناز  خانم  سرکار  و  خيراندیش  گوهر 
جناب  و  خانی  اسماعيل  آزاده  خانم  سرکار  و 
کاظم  خواه مجری گری سيد  بنفشه  رضا  آقایان 
احمدزاده و جناب آقای صياد شيرازی و آقای دکتر 
حالج زاده و روسای محترم دانشگاه های علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر و دیگر عزیزان فرهيخته و 
هنرمند برگزار گردید در این مراسم نفرات برگزیده 
هر بخش معرفی و آثار آنها نشان داده شده و در 

آخر مراسم جوایز نفرات برگزیده اهدا گردید.

چکیده:
های  »خانواده  زندگی  سبک  با  آشنايی 
متعالی« ذکر شده در قرآن برای رسیدن 
راحت  زندگی  داشتن  و  رستگاری  به 
اخالقی  و  روانی  امنیت  از  برخوردار  و 
ضروری به نظر می رسد، از طرف ديگر 
پذيری  تاثیر  جهت  به  مصاديق  تبیین 
پیدا  ای  ويژه  اهمیت  انسان  بر  بیشتر 
از  مصاديق  که  الخصوص  علی  کند؛  می 
واکاوی  مورد  قرآن  انديشه  و  وحی  نگاه 
نوشتار حاضر  اساس  اين  بر  گیرد.  قرار 
در  متعالی  خانواده  مصاديق  بررسی  به 
از منظر قرآن می  سبک زندگی اسالمی 
پردازد و با بیان اهمیت مساله و بررسی 
و  خانواده  اصطالحی  و  لغوی  مفهوم 
مصاديق  ترين  مهم  زندگی،  سبک 
خانواده متعالی در قرآن را ذکر می کند از 
جمله خانواده های حضرت آدم، ابراهیم، 
و  مريم  موسی، شعیب،  يوسف،  يعقوب، 
لقمان و حضرت  عیسی، زکريا و يحیی، 
پايان  در  نگارنده  السالم.  علیهم  محمد 
جهت تبیین کامل موضوع به طور گذرا به 
خانواده های »نااهل« از جمله زن نوح و 

زن لوط اشاره می کند.
واژه های کلیدی :

نظام خانواده ، سیره و سنت ، خانواده ، 
الگوی خانواده ، خانواده متعالی

1-مقدمه
است  پروردگار  های  نعمت  از  نعمتی  خانواده 
و همسر  انسان  براي  بشر  جنس  از  خداوند  که 

 فرزندانی قرار داده تا به باطل ایمان نياورده و به 
ْن أَنُفِسُکْم  نعمت خدا کفر نورزند )َوالّل َجَعَل لَُکم مِّ
َوَحَفَدًۀ بَنِيَن  أَْزَواِجُکم  ْن  مِّ لَُکم  َوَجَعَل  أَْزَواًجا 

َوبِنِْعَمِت  ُیْؤِمُنوَن  أََفبِالَْباِطِل  يَِّباِت  الطَّ َن  َوَرَزَقُکم مِّ  
اللِّ ُهْم َیْکُفُروَن؛ نحل:72(؛ برخی از این خانواده 
یکتا  به  و  نموده  عمل  پروردگار  دستور  به  ها 
خانواده  اعضای  بين  روابط  و  آورده  روی  پرستی 
از  که  اند  نهاده  بنا  توحيدی  اندیشه  اساس  بر  را 
آنها به »خانواده های متعالی« یاد می گردد؛ در 
و  پروردگار  یگانگی  ها  خانواده  از  برخی  مقابل 
ملزومات آن را در اعتقاد، اخالق و یا رفتار خانواده 
اصل قرار نداده و »خانواده نااهل« گشته اند؛ که 
در قرآن کریم به ذکر هر دو گروه پرداخته شده 
است و مصادیقی از هر کدام ارائه گردیده است؛ 
بایسته ها  با توجه به  البته هميشه ذکر مصادیق 
دليل  ذکر  بدون  که  به طوری  است  بوده  مطرح 
تعالی یک خانواده، تطبيق آن در  بایسته های  و 
دین جهانی و جاودانی اسالم]1[ با موارد مشابه و 
بویژه  شد؛  خواهد  مواجه  مشکل  با  روز  نيازهای 
و  این خانواده ها  اگر بخواهيم سبک زندگی  که 
آنها  اعضای  ميان  تعامل  نحوه  و  زیستن  شيوه 
این  در  بی شک  که  دهيم  قرار  بررسی  مورد  را 
موارد باید به ذکر دليل و مبانی کلی سبک زندگی 
بر  تا ضمن  این روی الزم است  از  پرداخت؛  نيز 
نيز  ها  بایسته  ذکر  به  مصادیق  برخی  شمردن 

مهندس یاسمن احمدی فرد
کارشناسی ارشد مهندسی معماری 
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نگشته  از اصل بحث دور  اندازه ای که  به  البته  پرداخت؛ 
و محور بحث از مصادیق به بایسته های دگرگون نشود.

البته شيوه قرآن در تبيين این مصادیق نيز قابل تأمل است؛ 
نگاه کلی به آیات و سور بيان گر آن است که قرآن در سور 
مکی بيشتر به ذکر مصادیق خانواده های متعالی پرداخته 
انبياء  خانواده  مورد  در  اغلب  متعالی  های  خانواده  است؛ 
مطرح است که داستان آنها اغلب در سور مکي آمده است 
و در سور مدني در سوره بقره و آل عمران فقط مطرح شده 
است]2[ و بيشتر در پاسخ یهودیان و مسيحيان به صورت 
مردم  که  دليل  این  به  شاید  است؛  شده  مطرح  محدودي 
در تربيت با ذکر مصادیق بيشتر تأثير می پذیرند و قرآن 
آشنا  با موضوعات  بهتر  با ذکر مصادیق مي خواهد مردم 
شده و به طور مطلوب مطالب را درک نمایند؛ لذا می توان 
گفت تبيين مصادیق خانواده های متعالی در سبک زندگی 

جایگاه شایسته و اهميت بسزایی خواهد داشت.
2- معنای لغوی و اصطالحی

بررسی معنای لغوی و اصطالحی واژگان محوری پژوهش 
واژگان  از  خواننده  و  نویسنده  تلقی  سازی  یکسان  جهت 
ضرورت دارد تا فرایند انتقال پيام کامل گردد. بدین منظور 
به بررسی واژه خانواده و اصطالح »سبک زندگی« خواهيم 

پرداخت.
1-2خانواده

»خانواده« در لغت به معنای خاندان، دودمان، اهل خانه، 
زن و فرزند، و فاميل به کار رفته است )دهخدا،1377، ج6، 
ص 9438( و به اندازه ای معروف است که نياز به تعریف 
ندارد؛ اما شاید تصور همه از آن یکسان نباشد، حتی برخی 
اکثریت  نظر  طبق  و  دانسته  مشکلی  کار  را  آن  توصيف 
از  بسياري  نظر  در  خانواده  اند:  کرده  تعریف  چنين  مردم 
مردم به منزله یک واحد اجتماعي است که شامل یک زوج 
متاهل و فرزندانشان است که در خانه اي در کنار یکدیگر 
مي  پس   )77 1387، ص  )محمودیان،  کنند.  مي  زندگي 
توان عناصر اصلي تشکيل خانواده را زن و مردي دانست 
که مطابق آداب و رسوم اجتماعي خویش زندگي را در کنار

آنها  جمع  به  فرزنداني  احتمااًل  و  کنند  مي  آغاز  همدیگر 
افزوده مي گردد. 

مردي  و  زن  تناسب  به  خانواده  تداوم  و  تشکيل  از  هدف 
از  برخي  که  است  متفاوت  دهند  مي  تشکيل  را  آن  که 
اهداف آن را به طور اجمال مي توان تحقق جامعه سالم، 
تداوم نسل، تامين نيازهاي اساسي، تربيت اجتماعي نسل، 
دانست.  بالندگي  و  رشد  اجتماعي،  جمال  ایمان،  حراست 
قرآن  منطق  در  ولي   )84-96 ص   ،1387 )محمودیان، 
هدف از تشکيل خانواده آرامش انسان و دوستي و مهرباني 
)روم:21( و ایمان به پروردگار و شکر نعمت پروردگار )نحل 

72( معرفي شده است.
قرآن در تعبير از زن به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده 
و  آدم  از  که  زمانی  است؛  برده  کار  به  را  گوناگونی  تعابير 
رفته  کار  به  زوج  واژه  آید  می  ميان  به  سخن  همسرش 
است )بقره: 35(؛ ولی در مواردی چون همسر عزیز )یوسف: 
 )10 )تحریم:  لوط  همسر   ،)10 )تحریم:  نوح  همسر   ،)51
امرأت استفاده کرده  از واژه  و همسر فرعون )قصص: 9( 
است؛ علت تفاوت تعبير را می توان این گونه تبيين کرد 
یا  زوجيت  مسأله  رود که  کار می  به  زمانی  زوج  واژه  که 
جفت بودن مرد برای زن محور و معيار سخن اصلی آیه 
بوده و حکمت و آیتی را بيان می کند یا در مقام تشریع و 
تبيين حکمی است؛ اما هر جایی که آیت زوجيت یعنی آن 
آرامش، دوستی و مهربانی به سبب خيانت یا ناسازگاری در 
عقاید از ميان رفته باشد دیگر زوج نيست بلکه امرات است. 
با مسأله ای چون  ازدواج  همچنين در مواردی که فلسفه 

عقيم شده یکی از طرفين از ميان برود امرات به کار رفته 
است نه زوج. )بنت الشاطی،1382ص 246-224(

2-2- سبک زندگی
سبک زندگي اصطالحی که از سوی مقام معظم رهبری در 
جمع جوانان استان خراسان شمالی مورد تاکيد قرار گرفته و 
از آن زمان به عنوان یکی از کليد واژه های محافل علمی و 
اجتماعی بيشتر مطرح شد؛ طبق نظر معظم له سبک زندگی 
یعني رفتار اجتماعي و شيوه ي زیستن که آشنایی با آن از 
دو جهت معنوی )برای رسيدن به هدف اصلی انسان یعنی 
رستگاري، فالح و نجاح( و مادی )زندگي راحت و برخوردار 
از امنيت رواني و اخالقي( برای انسان ضرورت دارد؛ عالوه 
باشد  می  نوین  اسالمِي  تمدن  به  رسيدن  شرط  اینکه  بر 
زندگی خواهد شد.  انتخاب سبک  اصلی  لنگرگاه  ایمان  و 
برای  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  نيز  متعددی  مصادیق 
سبک زندگی شمرده شده که تقریبا همه جنبه های زندگی 
انسان را در بر می گيرد از نحوه رفتار با همسر و فرزندان در 
خانواده گرفته تا مسأله  نوع مسکن، نوع لباس، نوع خوراک، 
نوع آشپزي، تفریحات و مسأله خط، زبان، کسب و کار، و 
نوع رفتار با دوست و دشمن که بخش هاي اصلي تمدن 

بوده و متن زندگي انسان است. ]5[
نگاه کلی به آیات نشان می دهد 
خانواده هاي زیادي در قرآن مورد 

اشاره قرار گرفته اند 
اهميت  آنچه  ولي 
هایي  خانواده  دارد 

بر  زندگي  کنند سبک  مي  ارائه  زندگي  که سبک  هستند 
که  هایي  خانواده  لذا  الهي؛  اوامر  برابر  در  تسليم  مبناي 
نکرده  ارائه  زیستن  و شيوه  اجتماعی  رفتار  زندگي،  سبک 
اند مورد بررسي قرار نمي گيرند یا به طور ضمني از آنها 
جنبه  یا  دارند  تکميلي  جنبه  حقيقت  در  و  شود  مي  بحث 
فرعي، تبعي یا عرضي. )بی شک ذکر این خانواده ها در 
قرآن اهداف خاص خود را دارد و مجال دیگری می طلبد(

3- مصادیق خانواده های متعالی
کریم  قرآن  در  متعالي  خانواده  مصادیق  بيان  در  خداوند 
اغلب به ذکر خانواده پيامبران پرداخته است و از ميان غير 
اشاره کرده است؛ شاید  لقمان حکيم  به  پيامبران]6[ فقط 
بتوان علت مسأله را اینگونه عنوان کرد کرد که اوال رهبر 
جامعه باید الگوي مناسبي براي عموم مردم باشد چنانچه 
آیاتي نيز در این زمينه در مورد الگو بودن حضرت ابراهيم 
عليه السالم )ممتحنه: 4( و حضرت محمد صلي الل عليه و 
آله و سلم )احزاب: 21( آمده است؛ ثانيا مي تواند تاکيدي بر 
این مطلب باشد که خانواده خوب در تصميم گيري درست 
رهبر جامعه موثر و ضروري است؛ چنانکه در مورد فرزند 
نااهل حضرت نوح عليه السالم وجود فرزند باعث شد که 
نوح عليه السالم دعایي به درگاه خدا نماید که مستجاب 
نشود و خطاب آید که او اهل تو نيست. )هود: 46(؛ ثالثا مي 
به مقام  براي رسيدن  اشاره کند که  این موضوع  به  تواند 
هاي واالي معنوي باید خانواده متعالي داشت یا اینکه مي 
کمک  تواند  مي  متعالي  خانواده  وجود  حداقل  گفت  توان 

بزرگي براي رسيدن به این اهداف متعالي باشد.

که  کند  می  بيان  نيز  حکيم  لقمان  متعالی  خانواده  ذکر 
و  نيست  پيامبران  به  منحصر  تنها  متعالي  خانواده  داشتن 
سایر مردم نيز مي توانند چنين خانواده هایي داشته باشند 
فارغ از اینکه زندگي ائمه معصومان عليهم السالم و بویژه 
زهرا  حضرت  و  علي  حضرت  فاطمي  و  علوي  زندگاني 
عليهماالسالم و فرزندان رشيد آنها نمونه هایي از مصادیق 

متعالي خانواده ها مي باشند.
همچنين در قرآن کریم برخي خانواده هاي نااهل از ميان 
همسر و فرزندان پيامبران نيز سخن گفته شده است نظير 
فرزند نوح )هود: 42 و 43( و زن لوط )تحریم: 10( تا راه 
نماید، همچنين  روشن  را  ها  خانواده  این  با  برخورد  هاي 
یا  اهل  نا  فرزندي  مردم که وجود  براي همه  باشد  دليلي 
زن ناشایست دليل بر ضاللت فرد نمي تواند باشد و دالیل 

دیگری که جای بحث فراوان می طلبد.
در تبيين مصادیق خانواده متعالی گاهی آیاتی به چشم می 
خورد که صراحتی در موضوع ندارند و فقط در برخی روایات 
به آنها استشهاد گردیده است یا به عنوان مصداق خانواده 
به عنوان یکی از تفاسير معرفی شده است که نيازی به ذکر 
آنها نمی باشد؛ از جمله در مورد حضرت ایوب عليه السالم 
که قرآن به طور ضمني از بازگرداندن اهلش به وي سخن 

گفته است.
3-1 آدم و حوا

حوا  و همسرش  آدم  به  خداوند  که  زمانی 
اختيار  سکونت  بهشت  در  که  داد  دستور 

کنند، نخستين تکليف و امر و نهی پروردگار به این صورت 
صادر شد که شما از هر نقطه ای و از هر درختی از درختان 
بهشت که می خواهيد تناول کنيد، اما به این درخت معين 
نزدیک نشوید که از ستمگران خواهيد بود. سپس شيطان 
که بر اثر سجده نکردن رانده درگاه خدا شده بود و تصميم 
انتقام بگيرد و در  از آدم  تا آنجا که می تواند  قاطع داشت 
فریب آنان بکوشد و نيز به خوبی می دانست که خوردن از 
درخت ممنوع، باعث رانده شدن از بهشت خواهد شد، در 
مقصود،  این  به  رسيدن  برای  و  برآمد  آنان  وسوسه  صدد 
انواع دامها را بر سر راه آنان گسترد! و باالخره آدم و حوا 
را فریفت و آدم و همسرش از آن درخت ممنوع چشيدند 
؛ در این موقع از طرف خداوند ندا رسيد که مگر من شما 
را از آن درخت نهی نکردم، مگر به شما نگفتم که شيطان 
به  مرا  فرمان  چرا  است،  شما  سرسخت  و  آشکار  دشمن 
کردید؟  سقوط  گرداب  این  در  و  سپردید  فراموشی  دست 
هنگامی که آدم و حوا، به نقشه شيطانی ابليس، واقف شدند 
گذشته  جبران  فکر  به  دیدند  را  خود  کار خالف  نتيجه  و 
افتادند و نخستين گام را اعتراف به ظلم و ستم بر خویشتن، 

در پيشگاه خدا قرار دادند .
آنها  آگاهی مشترک  و  کنار همدیگر  در  و حوا  آدم  دعای 
به اغواگری شيطان بيانگر همراهی و همدلی زن و شوهر 
برای رسيدن به زندگی مطلوب و کمال نهایی هستند و می 
اهداف  به  رسيدن  در  متعالی  ای  خانواده  عنوان  به  توانند 

خانواده باشند.
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بخش گرافیک شهدا

کاربردی  علمی  )دانشگاه   بخشی  عليرضا  اول:  نفر 
فرهنگ و هنر واحد44 تهران(

نفر دوم:  امير حسين زعفری  )دانشگاه علمی کاربردی 
فرهنگ و هنر واحد47 تهران(

نفرات برتر سوم مشترک :
-وحيد کيا  )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

واحد47 تهران(
 -سروش احمد پور  )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 

و هنر واحد47 تهران(
- الهه صفری )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

واحد47 تهران(
- مهران پندار ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد سيریک ) 

استان بندر عباس ((

 
بخش عکاسی شهدا

نفر اول: مهدیه نژاد کيان )دانشگاه الزهرا (
نفر دوم: نگين محمدی فرد )دانشگاه پيام نور اصفهان (

هنر  و  فرهنگ  کاربردی  علمی  )دانشگاه  صالحی  معين  سوم:  نفر 
واحد47 تهران(

نفر چهارم: علی ابک ) دانشگاه سمنان (
هنر  و  فرهنگ  کاربردی  علمی  )دانشگاه  کاظمی  پنجم: سپهر  نفر 

واحد47 تهران(
 

بخش نقاشی شهدا

نفر اول: دینا درخشانی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات (
نفر دوم: ابوالفضل ابراهيمی ) دانشگاه هنر تهران (

نفر سوم: مليحه رسول پور )دانشگاه  علمی کاربردی جهاد دانشگاهی  
استان البرز(

نفر چهارم: شهرزاد راحله ) دانشگاه هنر تهران (
نفر پنجم: فریبا شایگان) دانشگاه هنر تهران (

بخش معماری شهدا

باقری/عاطفه  محمدی/عليرضا  علی  فرشته  اول:  نفر 
فرد خراسانی )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

واحد47 تهران(
نفر دوم: مهسا سلسله  ) دانشگاه سوره تهران (

کندی/عليرضا  محمدی/آرزو  علی  فرشته  سوم:  نفر 
هنر  و  فرهنگ  کاربردی  علمی  )دانشگاه  باقری 

واحد47 تهران(
نفر چهارم: محمد حسن فروزان ) دانشگاه  قم (

نفر پنجم: امير حسين جانزاده )دانشگاه علم و صنعت(
حسن اصغری )دانشگاه علمی کاربردی واحدنوسازی(



نفرات برتر جشنواره شماره 
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بخش گرافیک محیط زیست

کاربردی  علمی  )دانشگاه  دیباج  نرگس  اول:  نفر 
فرهنگ و هنر واحد47 تهران(

علمی  )دانشگاه  گرزاده  وسمه  زهرا  سيده  دوم:  نفر 
کاربردی فرهنگ و هنر واحد47 تهران(

نفرات برتر سوم مشترک :
-سام ایزدی  ) دانشگاه هنر تهران (

-مهدی شمس  ) دانشگاه هنر تهران (
-مجيد آقاپور حقيقی )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 

و هنر واحد11 تهران(
 

بخش عکاسی محیط زیست

نفر اول: صابر قاضی ) دانشگاه آزاد اسالمی تبریز (
کاربردی  علمی  )دانشگاه  کشاورز  علی  دوم:  نفر 

فرهنگ و هنر واحد47 تهران(
نفر سوم: مژگان جعفری )دانشگاه پيام نور مازندران (

علمی  )دانشگاه  سمياری  امير  مهشيد  چهارم:  نفر 
کاربردی فرهنگ و هنر واحد47 تهران(

نفر پنجم: مهشاد کاظمی  ) دانشگاه الزهرا(

 
بخش نقاشی محیط زیست

نفر اول: فاطمه اسدی معافی )دانشگاه علمی کاربردی 
فرهنگ و هنر واحد47 تهران(

نفر دوم: پدیده فرزان  ) دانشگاه الزهرا(
نفر سوم: مریم دوام )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 

و هنر واحد رعد تهران(
مریم مکری  )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

واحد47 تهران(
علمی  )دانشگاه  بافان  جوراب  سعيده  چهارم:  نفر 

کاربردی فرهنگ و هنر واحد47 تهران(
زینب رهسپار  )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 

واحد47 تهران(
نفر پنجم: سوسن هدایتی  )دانشگاه علمی کاربردی 

فرهنگ و هنر واحد47 تهران(
کاربردی  علمی  )دانشگاه  فراهانی  فرمهينی  مرضيه 

فرهنگ و هنر واحد47 تهران(
 

بخش معماری محیط زیست

نفر اول:  فرزاد فاضلی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب ( 

نفر دوم: بهزاد فيضی فيض آبادی
  ) دانشگاه عالءالدوله گرمسار (

نفر سوم: فرزانه حبيبی  )دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر واحد47 تهران(

نفر چهارم: محمد حسن فروزانفر   ) دانشگاه  قم (
نفر پنجم: نيلوفر هادی جعفری  

) دانشگاه عالءالدوله گرمسار (

بخش پژوهش در خانواده متعالی

نفر برگزیده: یاسمن احمدی فرد 
 ) دانشگاه گيالن (



چکیده:
همانند نام، پرچم و نشان هر کشور در شناخت 
آن کشور نقش مهمی دارد و نشان دهنده انگیزه 
ها، آرمان ها چگونگی نگرش سیاسی مذهب و 
فلسفه يک ملت و بیان کننده شرايط جغرافیايی، 
فرهنگی و حوادث سرنوشت ساز در تاريخ يک 

ملت است.
هر کشور با ترکیبی از رنگ های مختلف، نمادی 
منحصر به فرد برای خود و مردمش ساخته است 
که به عنوان هويت آن کشور به شمار می رود. اما 
انتخاب رنگ ها مفهومی پنهان  واقعا پشت اين 
آن ها  تصادفی  طور  به  هر کشور  مردم  يا  است 
را کنار هم قرار داده اند. در مطلب فوق با هم به 
ترين دست  قديمی  از  پرچم کشورمان  بررسی 

يافته ها آن تا به امروز می پردازيم.

مفهوم،  رنگ ها،  کشور،  پرچم،  کلیدی:  واژگان 
تاريخ، باستانی، معاصر

دوران باستان:
 در اوستا به درفشی به شکل گاو بالدار )درفشا( اشاره 
شده است. پرچم دوران »هخامنشی« به احتمال زیاد 
عقابی با بال های گشوده با قرص خورشيدی در پشت 
»اشکانيان«  زمان  در  بوده است.  شهباز(   ( عقاب  سر 
پرچمی استفاده می شد که به خورشيد مزین بوده است. 
دسته های هزار تایی ارتش اشکانی نيز دارای پرچمی 
سنگی  درکتيبه های  بودند.  اژدها  به  مزین  ابریشمی 
دوران »ساسانی« نقش چهار پرچم را می توان یافت. 
که  است  دوم«  »شاپور  به  مربوط  بيستون  در  یکی 
دیگر  پرچم  نمی باشد. سه  ترسيم شده گشوده  پرچم 
به  متعلق  نيز در»نقش رستم« حک شده است. یکی 
دارای  افقی که  به چليپای(صليب)  هرمز دوم منقش 
»بهرام  به  مربوط  نقش  در  است.  آویزان  دنباله  سه 
نيزه بهرام حلقه ای دیده می شود  بر باالی سر  دوم« 
دارای خطوطی  که  است  آویزان  آن  از  پارچه  دو  که 
متصل  آن ها  به  نيز  منگوله هایی  و  می باشند  عرضی 
می باشند. در نقش »شاپور دوم« در نقش رستم، پرچم 
دارای یک چليپا و منگوله هایی آویزان سه گوی راه راه 
مشابه گوی موجود درتاج پادشاهان ساسانی می باشند. 

درفش کاویان:  
قيام  به  ایران،  اساطير  در  کاویانی  درفش  به  اشاره 
»کاوه آهنگر« عليه ظلم و ستم آژی دهاک )ضحاک( 
برمی گردد. در آن هنگام، کاوه برای آن که مردم را 
را بر سر  عليه ضحاک بشوراند، پيش بند چرمی خود 
او جمع  گرد  مردم  تا  باال گرفت  را  آن  و  کرد  چوبی 
شوند. سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبيد 

و فریدون را بر تخت شاهی نشانيد.
فریدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيش بند 
کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و 
گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهی خواند؛  بدین 

سان درفش کاویانی پدید آمد. 
کاویان  درفش  تاریخی،  های  کتاب  اغلب  روایت  به 
شده  ساخته  پلنگ  یا  شير  پوست  از  ساسانيان  زمان 
بود؛ بدون آن که نقش جانوری بر روی آن باشد. هر 
پادشاهی که به قدرت می رسيد، تعدادی جواهر بر آن 

می افزود. 
پرچم ايران پس از اسالم تا زمان صفويان :
پرچم »امویان« بر طبق گفته »تاریخ طبری«، سفيد 
این پرچم را سبز  بلعمی«  بوده است. هرچند »تاریخ 
که  کند  می  نقل  طبری  است.  کرده  توصيف  رنگ 

گروه موسیقی جشنواره 
مرکز آوزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 46 تهران

سوسن تقی پور رئيس مرکز علمی کاربردی 46 تهران 
شاهين آرین   خواننده 

مجموعه  گالری سینما پرديس ملت 
سرکار خانم دکتر مریم جاللی دهکردی ریاست 

مجموعه پردیس سينما ملت 
سرکار خانم  خانم برادران   مسئول گالری پردیس 

سينما ملت 

میهمانان ويژه 
سردار جعفر هردانی 

دکتر سيد مجيد حالج زاده 
دکتر غالمرضا سعيدی 

دکتر عيسی کشاورز
دکتر حميد عباسی

دکتر سوسن تقی پور
دکتر جالل محمدی

دکتر ایرج ایمانی 
دکتر مجمع

دکتر محمد خانی
سام عرب زاده
دکتر گوهر زاد

مهندس مير آفتابی

دانشگاه های همراه با  جشنواره 
مرکز علمی کاربردی 12
مرکز علمی کاربردی 49
مرکز علمی کاربردی 38
مرکز علمی کاربردی 31
مرکز علمی کاربردی 46
مرکز علمی کاربردی 47
مرکز علمی کاربردی 26
مرکز علمی کاربردی 25
مرکز علمی کاربردی 18
مرکز علمی کاربردی 32
مرکز علمی کاربردی 6

مرکز علمی کاربردی 11
مرکز علمی کاربردی 1

علمی کاربردی واحد امير کبير 
مرکز علمی کاربردی واحد نوسازی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 یزد
فرهنگ و هنر واحد 1 البرز

فرهنگ و هنر واحد واحد هشتگرد
فرهنگ و هنر واحد 1 اصفهان

دانشگاه سوره 
دانشگاه علم صنعت تهران

دانشگاه هنر تهران 
علوم  واحد   - مرکز   تهران  واحد   : اسالمی  آزاد  دانشگاه 

تحقيقات - واحد امير کبير - واحد سيریک
دانشگاه الزهرا 

دانشگاه عالءالدوله گرمسار
دانشگاه بوعلی همدان

دانشگاه ماندران  بابلسر
دانشگاه المعی گرگان
دانشگاه پيام نور ساری

دانشگاه قم
شهر های ابهر - شهر یزد - همدان - آمل - کرمانشاه 

- گيالن - رشت - کاشان - قم - بندرعباس -

گروه تدارکات
عظيم فالحپور
محمود گنجی 
حسين کمالی
اشکان غالمی

اعضای شورای سیاست گذاری
دکتر محمد سلطانی فر رئيس شورای سياست گذاری 

دکتر شاهين فرزانه   دبير علمی جشنواره 
دکتر بهرام کلهر نيا     دبير اجرایی جشنواره

گروه شورای سیاست گذاری 
ندا نادردل مدیر کميته تبليغات و روابط عمومی

مهندس یاسمن احمدی فرد مدیر اجرایی جشنواره 
دکتر سيما چعبی ویسی نژاد  مدیر کميته پژوهش جشنواره 

مهندس فریبا معدوليت مدیر کميته معماری 
فهيمه صالحی فيروز مدیر کميته نقاشی

سيما انصاری جعفری مدیر کميته گرافيک
ليال نورایی  مدیر کميته عکاسی 

گذاری  سياست  شورای  عضو  مقدس   فرناز  مهندس 
جشنواره

مهسا پرتوی نيا   عضو شورای سياست گذاری جشنواره
گذاری  سياست  شورای  عضو  نادری   افشار  افسر  دکتر 

جشنواره
گذاری  سياست  شورای  عضو  گرزاده   وسمه  زهرا  سيده 

جشنواره
غالمرضا سليمانی  عضو شورای سياست گذاری جشنواره

عليرضا طوسی   عضو شورای سياست گذاری جشنواره
سوسن تقی پور   عضو شورای سياست گذاری جشنواره

گذاری  سياست  شورای  عضو  زاد   گوهر  حسنی  فرهاد 
جشنواره

دکتر جواد عليزاده   عضو شورای سياست گذاری جشنواره
گذاری  سياست  شورای  عضو  محمدخانی    امير  دکتر 

جشنواره
گذاری  سياست  شورای  عضو  نژادیان    ناصر چک  دکتر 

جشنواره
بهزاد فيضی فيض آبادی عضو شورای سياست گذاری

هنرمندان عضو شورای سیاست گذاری جشنواره
سرکار خانم دکتر گوهر خير اندیش عضو شورای سياست 

گذاری جشنواره
سياست  شورای  عضو  خانی  اسماعيل  ازاده  خانم  سرکار 

گذاری جشنواره
سرکار خانم ساناز سماواتی عضو شورای سياست گذاری 

جشنواره
جناب آقای رضا بنفشه خواه عضو شورای سياست گذاری 

جشنواره
سياست  شورای  عضو  زاده  احمد  کاظم  سيد  آقای  جناب 

گذاری جشنواره

اعضای دبیر خانه و اجرايی جشنواره 
حامد    - صفری  الهه   - جليلی  فاطمه  گل-  شش  اميد 
اعتمادی فر - امير نيما مير صمدی - فروزان شکری - 
العابدینی - مهدیه ضرابی - مهسا  سيد کسری مير زین 

غالمپور -- مليحه نيکو گفتار- محمدحسين تفرشی

گروه عکاسی و فیلم برداری 
امير نيما مير صمدی - علی اجتهادی - سيد کسری مير 
العابدینی - ليال حسين علی زاده - بهناماقا باالزاده  زین 
یوسفی  امير سمساری - علی  فریبا مهدوی - مهشيد   -
-عليرضا شریفی-شقایق عباس زاده- پویا صفریان-فاطمه 
مهدی  کردی-محمد  صدیق  جعفرطياری-مبين  سادات 
زاده- سپهر ميرزایی- کيان جهانگيری-سميرا آرمند-مهال 

شهسواری-مهران عبدالخالقی

اسپانسر های جشنواره 
مرکز آموزش علمی کاربردی 47 تهران 

موسسه فرهنگی هنری سپهر سخن 
عظيم بابایی شهردار منطقه 6 تهران بزرگ

حميد رضا شفيعی شرکت آتی مهر نمایندگی رنگ وستا 
موسسه فرهنگی و هنری دانش و هنر ایرانيان 

شرکت فرداد معماران ساباط
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سال  به  موجود  خورشيد  و  شير  پرچم  ترین  قدیمی 
826 هجری قمری بر می گردد. این پرچم مينياتوری 
از »شاهنامه شمس الدین کاشانی« )یک منظومه از 
جهانگشایی مغوالن( است. این مينياتور که در مورد 
حمله مغوالن به حصار شهر نيشابور می باشد. سربازان 
)مغول؟( را نشان می دهد که پرچمی مزین به نشان 
شير و خورشيد در کنار پرچمی دیگر مزین به هالل 
ماه حمل می کنند. با توجه به این پرچم و نمونه های 
از  بسياری  قمری  هجری  ششم  قرن  در  آن  مشابه 
مراجع معتبر مانند »دانشنامه های بریتانيکا و ایرانيکا« 
زمان اولين مدارک موجود از استفاده شير و خورشيد در 

پرچم های ایران را این دوران می دانند.

پرچم در دوران صفويان و افشاريان : 
در ميان شاهان سلسله صفویان که حدود 230 سال بر 
ایران حاکم بودند، »شاه اسماعيل اول« بر روی پرچم 
خود نقش شير و خورشيد نداشت. »شاه تهماسب« نيز 
بود، دستور  )برج حمل(  فروردین  ماه  زاده  چون خود 
داد به جای شير و خورشيد تصویر گوسفند )نماد برج 
حمل( را هم بر روی پرچم ها و هم بر سکه ها ترسيم 
کنند. چنين می نماید که تا زمان »شاه عباس« پرچم 
آنگونه  شود.  می  اصلی صفوی  پرچم  وخورشيد  شير 
که پيدا است صفویان شير موجود در شير و خورشيد 
یا  دین  نور  مظهر  را  خورشيد  و  علی،  امام  مظهر  را 
عظمت خداوندی که همان تغيير شکل یافته فر ایزدی 
است می دانستند. در درفش شاهی یا بيرق سلطنتی» 
نادرشاه افشار« از رنگ سبز دوران صفوی که در آن 
نادر  نمی شده است،  استفاده  بود،  تشيع  نشان  زمان 
شاه از دو استاندارد سلطنتی استفاده می کرد. درفشی 
آبی و سفيد و دیگری  با رنگ های قرمز،  سه رنگ 
درفش هایی که دارای رنگ های قرمز، آبی، سفيد و 

زرد بود که بدون تزئين بودند.
پرچم چهار گوشه دوره قاجارها :

 در دوران »آقامحمدخان قاجار«، شکل پرچم  برای 
نخستين بار از سه گوشه به چهار گوشه تغيير یافت و 
به دليل دشمنی که آغامحمدخان با نادرشاه  داشت، 
سه رنگ سبز و سفيد و سرخ پرچم نادری را برداشت 
و تنها رنگ سرخ را روی پرچم گذاشت. دایره سفيد 
رنگ بزرگی در ميان این پرچم بود که در آن تصویر 
این  با  داشت.  وجود  معمول  رسم  به  خورشيد  و  شير 
تفاوت بارز که برای نخستين بار شمشيری در دست 

شير قرار داده شده بود.
پرچمی  دارای  ایران  قاجار«  شاه  »فتحعلی  عهد  در   
دوگانه شد. یکی پرچمی یکسره سرخ با شيری نشسته 
را  آن  سراسر  آن  پرتوهای  که  پشت  بر  خورشيد  و 
پوشانده بود. نکته شگفتی آور این که شير پرچم، زمان 
صلح شمشير به دست داشت؛ در حالی که در پرچم 
عهد جنگ چنين نبود. در زمان فتحعلی شاه بود که 
از پرچم سفيد رنگ برای مقاصد دیپلماتيک  استفاده 
و سياسی مرسوم شد.  سال ها بعد »اميرکبير« از این 
ویژگی پرچم های سه گانه دوره فتحعلی شاه استفاده 

کرد و طرح پرچم امروزی را ریخت. 
پرچم سه رنگ ايران : 

سال  به  اميرکبير  صدارت  دوران  در  بار  اولين  برای 
1849 در سفارت ایران در لندن پرچم شير و خورشيد 

ایران برافراشته شد. 
پرچم  ترین  مهم  از  پرچم  دو  تصویر  ذکاء«  »یحيی 
 1306 سال  به  مربوط  قاجار  روزگار  در  رایج  های 
اولين  آورده است.  را  ميالدی   1886 قمری،  هجری 
پرچم مربع شکل است که نوار باالیی آن سبز و پایينی 

»ابومسلم خراسانی« دو پرچم می افراشت یکی سياه 
رنگ و دیگری پرچمی سفيد رنگ مزین به یک آیه 

قرآنی.

عبارت  به  که  بود  رنگ  سياه  نيز  »عباسيان«  نشان 
»محمد رسول الل« مزین بود. مخالفين عباسيان نيز 
می  استفاده  دیگر  هایی  رنگ  از  اعتراض  نشانه  به 
رنگ  به  پرچمی  از  مصر  »فاطميون«  مثال  کردند. 
سبز و علویان و بسياری از شورشيان ایرانی از پرچم 
های سفيد رنگ استفاده می کردند. پرچم »بابک خرم 
طرفداران  که  بود  روی  همين  به  رنگ،  سرخ   دین« 
علمای  که  آنجایی  از  می خواندند.  را سرخ جامگان  او 
اسالم تصویرپردازی و نگارگری را حرام می دانستند تا 
سال های مدید هيچ نقش و نگاری از جانداران بر روی 

درفش ها تصویر نمی شد.
 پرچم ايران در زمان غزنويان : 

بر طبق تصویری در کتاب مصور تاریخ »رشيد الدین یا 
تاریخ رسيدی« پرچم غزنویان معموال قرمز و غزنویان 
اغلب از طرح شطرنجی به عنوان نشان استفاده می 
کردند. هر چند بعضی نوشته های موجود مربوط به آن 
زمان چنين می نمایاند که آنان پرچمی مزین به همای 
طالیی یا شير طالیی حمل می کردند. »قزوینی« در 
زمان  آن  در  کند  می  نقل  چنين  قرن ششم هجری 
پادشاهان شيعی پرچم هایی به رنگ های سبز و سفيد 
پرچمی  عباسيان  رسم  به  کماکان  پادشاهان  سایر  و 

سياه رنگ داشتند.
افزوده شدن نقش شیر و خورشید : 

حجم عظيم شواهد و متون ادبی و باستان شناسی، که 
»مجتبی مينوی و سعيد نفيسی« گردآوری و بررسی 
کرده اند، نشان می دهد که خورشيد در صورت فلکِی 
نقشی  هجری  هفتم  قرن  از  البروج  منطقۀ  در  اسد 
نمادین و رایج شد. این تحقيقات نشان می دهد که 
همزمان با فرمانروایی سلسله های ترک و مغول این 
نشان از ستاره شناسی وارد فرهنگ عام، نشان ها و 
نقوش هنری شده است و از آنجا به تدریج و در حدود 
قرن پانزده ميالدی به نقوش پرچم ها وارد می شود. 
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قرمز است، زمينه پرچم سفيد رنگ است و در مرکز 
آن یک شير و خورشيد قرار دارد. از این پرچم برای 
ساختمان های دولتی و یادمان های سلطنتی، قلعه ها و 
بنادر و هرآنچه به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده 
می کردند. پرچم دیگر نيز سه رنگ است با این تفاوت 
که پهنای نوارها مساوی است. شير و خورشيد چنان 
در ميان این پرچم جای گرفته که هر سه رنگ را در 
بر می گيرد و این پرچم را می توان نخستين پرچم »سه 

رنگ« ایران دانست.
اینکه این سه رنگ با چه تعبيری در آن زمان انتخاب 
انتخاب  ولی  است؛  نظر  اختالف  محل  شده  است 
شيعی  با سنت های  بی ارتباط  سفيد  و  سبز  رنگ های 
نظامی  قدرت  دهنده  نشان  سرخ  و  نبوده  اسالمی  و 
بدین  منطقی  تعبيری  پرچم  نشان  بعدها  بوده است. 
اسالم،  نشان  عنوان  به  سبز  رنگ  که  یافت  صورت 
رنگ سفيد نشان صلح و سرخ نشان رشادت و دالوری 

تفسير شد.
این ترسيم پرچم تا زمان انقالب مشروطيت ادامه پيدا 
قصد  عده ای  مشروطيت  ابتدای  در  هرچند  می کند. 
داشتند که پرچمی سرخ رنگ با نشان شير و خورشيد 
را جایگزین پرچم سه رنگ کنند؛ ولی سرانجام اصل 
پنجم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب مهر 1286 
پرچم سه رنگ سبز و سفيد و سرخ بصورتی که اکنون 
پرچم رسمی  را  و خورشيد  با شير  می شناسيم همراه 

ایران اعالم کرد.
پرچم جمهوری اسالمی ایران :

دولت  انقالب،  پيروزی  از  پس  روزهای  نخستين  در 
موقت از پرچم شير و خورشيد نشان استفاده می کرد. 

در اصل هجدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب سال 1358 در مورد پرچم گفته شده است که 
پرچم جمهوری اسالمی از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ 
)تشکيل  اسالمی  جمهوری  نشانه  و  می شود  تشکيل 
شده با حرف الل( در وسط آن قرار دارد ، طراح اصلی 
ندیمی«  ایران »دکتر حميد  پرچم جمهوری اسالمی 

است. 
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