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      رعايت حقوق مصرف کننده      ازگواهان تا 
شهیدان      گل ياسی در قعر زمین      خانواده 

متعا لی      معرفی کتاب

         مديريت رنگ         معماری مرگ                                                          
         رنگ و نور در انديشه های سه عارف 

بزرگ       يادمان شهدا

          سوگ اسطوره در تصوير
      نقاش روياهای ترسناک

           عکاسی جنگ         

              دومین جشنواره تجسم هنر و خالصه 
جشنواره تجسم هنر 1          گزارش تصويری 

واحد دانشجويی فرهنگی

هر ملتی سرمايه های ملی دارد، يعنی دارايی های 
ارزشمند و قیمتی که يک ملت از آن سود می برد و به آن مباهات می ورزد 

همانند دستاورد های فرهنگی، میراث معنوی و آثار ارزشمند باستانی همچون 
ديوارچین، اهرام مصر، میدان نقش جهان اصفهان، غزلیات حافظ، شاهنامه 
فردوسی،غار علیصدر ...  و يا حتی برندها ومارک های تجاری مثل مرسدس بنز که 
برای کشور آلمان سرمايه ملی است و با ديده يک شرکت خصوصی نگريسته نمی 
شود ، مردم  و دولت آلمان برای بنز ارزشی فوق العاده قائلند، چون هم برايشان 
نان است و هم اعتبار. هم چنان که ملت چین برای ديوار چین که ساالنه صدها هزار 
گردشگر را به خود جذب می کند و باعث رشد و رونق فرهنگی و اقتصادی  آن منطقه 
شده وهزاران شغل تولید کرده، حساسیت زيادی قائلند که مبادا اين سرمايه ملی 
دچار خدشه شود. در آغاز، آثار و بقايای مادی فرهنگ ها، يعنی بناها و مکان های  
تاريخی، میراث خوانده می شدند ، اکنون، مقوالت جديدی به آن اضافه شده است 
که از بخش های ديگری از فعالیت های انسانی سرچشمه می گیرند و در واقع  سال 
هاست که جامعه جهانی  به اين نتیجه رسیده است که تنها آثار و بقايای مادی، 
شواهد و مدارک اثبات وجود يک ملت يا قوم نیست، بلکه مهم تر از آن، دانش های 
سنتی، مهارت ها، بیان هنری، ادبیات، اسطوره و زبان ها را نیز شامل می شود و 
در اين میان يکی از بزرگنرين و با شکوه ترين نوع میراث معنوی، ملی و فرهنگی 

کشور ما از گذشتگان دور تا امروز، شهدا هستند .
در حقیقت میراث فرهنگی معنوی از سرمايه های ملی عظیمی هستند که به 
طور همزمان، هم ارزش معنوی  و هم ارزش ملی دارند. اين میراث پیوسته دارای 

کرامت های در حال احیا، نامیرا و در بیشتر موارد پايان ناپذير و مانا هستند. 
                               » گنجینه اين میراث،  روح بشر است. «

بنا به تعريف يونسکو، میراث شفاهی و معنوی، يعنی مجموعه آفرينش های 
يک جامعه که توسط يک گروه يا افراد بیان می شود و بازتابی از انتظارات جامعه، 
هويت فرهنگی و اجتماعی آن است. هنجارها و ارزش هايی که به صورت شفاهی يا 
از روی تقلید انتقال می يابند مانند زبان، ادبیات، موسیقی، بازی ها، اسطوره ها، آيین 
ها و مناسک، آداب و رسوم، صنايع دستی، معماری و ساير هنرهاست. دامنه اين 
تعريف، با افزودن اشکال مختلف ارتباطات و اطالع رسانی، گسترش يافته است .

اين میراث، به  جوامع خود حس تداوم و هويت می بخشند و به اين طريق، 
تنوع فرهنگی و خالقیت انسانی ترويج می شود از آن جا که ممکن است میراث 
معنوی در طول زمان و به علت قرار گرفتن در برابر امواج جهانی شدن از بین برود، 
يونسکو با ثبت اين میراث در فهرست های جهانی خود، به ماندگاری آنها کمک 

می کند .
تنوع فرهنگی و وجود قومیت های مختلف در ايران، باعث شده است که کشور 
ما به گنجینه گران بهايی از میراث مادی و معنوی تبديل شود که می تواند جذابیت 

های فراوان جهانی داشته باشد .
اما نکته قابل اهمیت در کنار وجود اين سرمايه ها و میراث جبران ناپذير، حفظ 
و نگهداری آنان است. اين میراث غیر قابل تکرار بوده و اين مساله، اهمیت توجه 
به اين آثار را افزايش می دهد. چنانکه شايد ديگر هرگز در تاريخ شاهد تولد حافظ، 
سعدی، فردوسی، همت و باکری های ديگری نباشیم. بزرگانی که دستاوردهای 
معنوی آنان امنیت، اعتبار، آرامش و جايگاهی را برای ما ساخته اند که از نسلی به 
نسل ديگر انتقال می يابند و حس هويت و تداوم را در اجتماعات و گروه ها بوجود 

آورده اند.
به امید آن که قدر آثار و دستاوردهای اين سرمايه های ملی را 

دوچندان بدانیم و همیشه نگران خسارت های جبران 
ناپذير ناشی بر اين میراث باشیم. 

با مهری زالل و سرشار از ارادت قلبی
سردبیر
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کتاب عکاس مینیمالیست 
نويسنده:       هاستيو جانسون  

مترجم:           کریم متقی،
 پوریا زینال زاده و افسانه آدیگوزل  

انتشارات:     کتاب پرگار  
سال انتشار:  1395 

این کتاب، عکاسی را از دیدگاه مينيماليستی مورد بررسی 
و مداقه قرار داده و اثبات ميکند که گرفتن عکسهای موفق و 
تأثيرگذار با تجهيزات ساده و ارزانقيمت امکانپذیر است. فرایند 
مينيماليستی، شناخت عکاس از هدف خود و دستيابی به آن 
را مهم شمرده و سپس بر انتخاب تجهيزات کارآمد، موضوع 
اصلی و رویکرد کلی برای رسيدن به اهداف تأکيد ميکند. 
عکاس مينيماليست بر این باور است که اهميت مغز و چشم 

به مراتب بيشتر از دوربين عکاسی است.

کتاب بازخوانی
عرفانی مبانی هنرهای تجسمی

نويسنده:      رسول کمالی 
448 صفحه تمام رنگی

انتشارات:       سوره مهر
سال انتشار:   1396

این کتاب پژوهشی در زمينه کميات و کيفيات بصری در 
سنت عرفان ایرانی است و نگاه هنرمند ایرانی را در نسبت 
ایرانی بررسی می کند و  با هستی شناسی موجود در عرفان 
رویکرد مبتنی بر زیست هنرمند سنتی را پيش روی مخاطب 

قرار می دهد.

 مجله معمار63 )دو ماهنامه( 
دو ماهنامه 

7490-1684 ISSN
شماره 63، 

مهر و آبان 1389
128 صفحه

مجله معمار شماره 63 ، به معماری مرگ می پردازد و 
در دل خود مقاالتی با عناوین زیر را جای داده است:معماری 
مرگ/ کاوه منصوری، آیسان چاوش نژاد * نگاهی گذرا به 
معماری مرگ در غرب و سير تکوین و تحول آن* بهشت 
محمد  خصوصی/  *مقبره های  محمدزاده  محمد  دوزخ/  یا 

محمدزاده

کتاب طراحی به شیوه ذن : 
دیدن، طراحی کردن، راهی به 

سوی مدیتیشن 
     نويسنده:     فردریك فرانك 

     مترجم:        عربعلی شروه
انتشارات:     شباهنگ
سال انتشار:   1388

 در کتاب حاضر تجربه ها، دستاوردها و اعتقادات فردیك 
فرانك در خصوص دیدن و طراحی به شيوه ذن، مطرح شده 
است. برای او دیدن/ طراحی کردن، نوعی فعاليت معنوی 
به شيوه ذن است که آن را برای خلق و خوی فعال انسان 

امروزی، مناسب و ضروری می داند.

چکیده:
بهبود  و  ها  رنگ  مديريت  به  نیاز  روزها  اين 
کیفیت آنها بیش از پیش احساس می شود به 
دلیل اينکه بیشتر مردم دوربین ديجیتال دارند 
و عکس های خود را با نرم افزارهای حرفه ای 
افشان  جوهر  های  پرينتر  با  و  کرده  ويرايش 

خوب چاپ می کنند. 
در اين نوشتار ابتدا مفاهیم اساسی مطرح در 
 Color Gamut  ، Profile اين زمینه مانند
و...   ، Color Space ،Working Space
را توضیح خواهیم داد ، سپس روش قدم به 
قدم مديريت رنگ در کامپیوتررا بیان خواهیم 

کرد.

واژگان کلیدی: مديريت رنگ ها، بهبود کیفیت،  
چاپ، پرينتر جوهر افشان. 

مدیریت رنگ
قدرت تشخيص رنگ چشم انسان بسيار خوب است 
و می تواند محدوده وسيعی از رنگ ها را ببيند.اما 
دستگاه های ساخت بشر در این زمينه محدودیت 
دارند.عموما هيچ سيستم نمایشی یا چاپی قادر به 
توليد یك طيف رنگی حتی نزدیك به دید انسان 

نيست. 
از سوی دیگر دستگاه های مختلف از لحاظ توليد یا 
دریافت محدوده های رنگی با یکدیگر اختالف دارند 
مثال یك پرینتر جوهر افشان خوب قادر به نمایش 
رنگ های سبز بيشتری نسبت به یك مانيتور می 
ها   LCD به  نسبت   CRT مانيتورهای  باشد. 
محدوده رنگی وسيعتری دارند.  اسکنرهای مختلف 
رنگی  های  محدوده  نيز  دیجيتال  های  دوربين  و 

مختص به خود را دارند. 
هنگامی که بخواهيم تصاویر را ميان این دستگاه ها 
جابجا کنيم ، با مشکالت روبرو می شویم: عکسی 
را با دوربين دیجيتال گرفته ایم و سپس آن را در 
مانيتوری که قادر به نمایش تمام طيف رنگی نيست 
چاپ  پرینتری  با  را  آن  سپس  ایم،  کرده  ویرایش 
به  نسبت  بيشتری  سبز  های  رنگ  که  ایم  کرده 
مانيتور دارد اما نسبت به رنگ های دوربين محدود 
تر است. این دستگاه ها با زبان های رنگی مختلفی 
داریم  انتظار  چگونه  کنند،  می  صحبت  یکدیگر  با 

نتيجه کار برای ما رضایت بخش باشد؟
تصاویر  با  که  افرادی  همه  برای  رنگ  مدیریت 
دیجيتال سر و کار دارند، الزم است اما در موارد زیر 

اهميت بيشتری پيدا می کند: 
- در مورد دوربين های دیجيتالی که قادر به گرفتن 
عکس در فضای کاری )Adobe RGB( هستند. 

در این مورد توضيح خواهيم داد 
- افرادی که عکس های دیجيتال خود را با نرم 
درک  به  قادر  که  کنند  می  ویرایش  افزارهایی 

فضاهای رنگی مختلف هستند مانند فتو شاپ.
- افرادی که عکس های دوربين های آنالوگ را 

اسکن می کنند. 
- افرادی که با فرمت )RAW( عکس می گيرند.

 Gamut

یك  که  است  رنگی  محدوده  وسعت   Gamut  

دستگاه خاص، قادر به توليد یا دریافت آن می باشد. 

دستگاه هایی که Gamut وسيع دارند قادر به نمایش یا 
فهم وسعت رنگ بيشتری هستند.Gamut چشم انسان 
به  نسبت  افشان خوب  جوهر  .پرینتر  است  وسيع  بسيار 
یك مانيتور، دارای Gamut وسيع تری در رنگ سبز 
 Gamut ارزان قيمت دارای LCD است، مانيتورهای
بسيار محدودی هستند.  مدیریت رنگ روشی است که 
با آن می توانيم تصاویر را بين این دستگاههای مختلف 
در  تغييری  آنکه  بدون  انتقال دهيم    Gamutاز لحاظ

رنگ ها ایجاد شود. 
برای آنکه کامپيوتر رنگ را بشناسد ، باید به صورت عدد

 

بيان شود .
 ،  R قرمز اصلی  رنگ  ترکيب 3  ،حاصل  رنگ  هر 
سبز G و آبی B  است.پس می توان آنرا به صورت 
نسبتی از این 3 رنگ اصلی بيان کرد. اگر مقياس را 
0 تا 100 در نظر بگيریم، رنگ قرمز )100,0,0( ، 
آبی )0,0,100( و زرد )100,100,0( خواهد بود. 
در اینجا مشکلی پيش می آید: وقتی که رنگ سبز 
یکدیگر  با  پرینتر  و  مانيتور  در  خالص)0,100,0(  

فرق دارد، پس فایده این اعداد چيست؟ 
 Color( بنام  مفهومی  به  مشکل  این  حل  برای 

Space( نياز داریم.
 Color Space

     برای فهم این موضوع ، تمام رنگ هایی که 
انسان قادر به دیدن آنها است به صورت یك جسم 3 
بعدی تجسم می کنيم. به این صورت که مثلثی را در 
نظر بگيرید که در هر راس آن یکی از 3 رنگ اصلی 
سطح  این  پایين  و  باال  قسمت  در  دارد.سپس  قرار 
رنگ  نماینده  که  کنيم  می  اضافه  را  نقطه  مثلثی،2 
های سفيد و سياه هستند و از این 2 نقطه خطوطی 
را به رئوس مثلث می کشيم ، حاصل یك جسم 3 
قاعده  در  که  است  مثلثی  هرم  صورت 2  به  بعدی 
به هم وصل هستند. راس باالیی این جسم نماینده 
رنگ سفيد، راس پایينی نماینده رنگ سياه و 3 راس 
مثلث قاعده نماینده 3 رنگ اصلی هستند.  بين این 
رنگ ها، تمام طيف رنگی قابل دید انسان قرار خواهد 
 )Color Space( گرفت. این جسم را فضای رنگی
چشم انسان فرض کرده و آن را )hc ( می ناميم . 
اگر رنگی خارج از این فضا باشد، توسط چشم انسان 
رویت نمی شود یا بصورت نزدیك ترین رنگ موجود 

در این فضا تشخيص داده می شود. 
جسم  یك  صورت  به  را  مانيتور  رنگی  فضای  حال 
و  گرفته  نظر  در  فضا  این  داخل  کوچکتر  بعدی   3
آن را )mc( می ناميم. همين کار را می توانيم با 
دهيم.  انجام  نيز  پرینتر  و  اسکنر   ، دیجيتال  دوربين 

تمام این وسایل دارای Gamut محدودتری نسبت 
به انسان هستند و طبيعتا داخل این فضا قرار خواهند 
داشت و چون با یکدیگر نيز اختالف دارند به صورت 
اجسام 3 بعدی با اندازه های مختلف خواهند بود که 
رنگ  گذاری  نام  مقياس  دارند.  نيز  اشتراکاتی  البته 
ها به صورت 3 عددی در مورد هر دستگاه مختص 
فضای  در  ممکن  رنگ  ترین  سبز  مثال  است.  خود 
و   )0,100,0( صورت  به   )pc( پرینتر  رنگی 
سبز ترین رنگ ممکن برای مانيتور در فضای رنگی 
خود )0,100,0( است. اما اگر نقطه معرف سبز 
عدد  و  کنيم  عالمتگذاری  فضا  در  را  پرینتر  خالص 

بخوانيم  مانيتور  فضای  در  را  نقطه  آن  به  مربوط 
و  شود   )5,90,10( مثل  عددی  است  ،ممکن 
صورت  به  انسان  رنگی  فضای  در  رنگ  همين  یا 

)15,85,5( شود. 
هدف از این توضيحات این بود که اوال مفهوم فضای 
رنگی را درک کنيم و ثانيا )حداقل در تئوری( راهی 
دیگر  دستگاه  به  دستگاه  یك  از  رنگ  تبدیل  برای 

بيابيم.

 Working Space
برای آنکه تصاویر به درستی در کامپيوتر نمایش داده 
 Color Space شوند، باید اطالعاتی راجع به
دستگاهی که آنها را توليد کرده، داشته باشند . از 
سوی دیگر کامپيوتر نيز باید قادر به فهم و مدیریت 

این اطالعات باشد. 
در  کاری،  فضای  یا    Working Space
حقيقت یك فضای رنگی فرضی و بالطبع جزئی از 
فضای رنگی چشم انسان است که برای سهولت کار، 
تمام فضاهای رنگی دیگر را بر اساس آن تعریف می 

کنند تا برای کامپيوتر قابل شناسایی باشد. 
فضاهای کاری متفاوتی وجود دارد که 2 مورد از آنها 

بيشترین کاربرد و معروفيت را دارند: 
AdobeRGB و  sRGB

 sRGB
اکثر   Gamut با  استاندارد   RGB یا    sRGB
اگر  یعنی  دارد  تطابق  پرینترها  و   CRT مانيتورهای 
و  کم  شود،  بيان   sRGB کاری  فضای  با  تصویری 
بيش در اکثر مانيتورها خوب به نظر می رسد و با اکثر 

پرینتر ها به خوبی چاپ می شود.
 AdobeRGB

AdobeRGB  نسبت به sRGB وسيع تر است 
این فضای کاری نسبت به فضای رنگی اکثر مانيتورها 

و پرینتر ها وسعت بيشتری دارد. اگر تصویری در این 
فضای کاری دارای یك رنگ خالص باشد ، در صفحه 
مانيتور یا چاپ، آنرا به صورت خالص ترین رنگ ممکن 
 Gamut با  تطابق  ایجاد  برای  اما  دید.  خواهيد 
بيشتری  دستکاری  به  نياز  وسائل  این  محدود  های 
دستگاهی  با  را   AdobeRGBتصاویر اگر  دارد. 
مشاهده کنيد که فضاهای رنگی را نمی فهمد، اشباع 

رنگ ها کمتر خواهد شد. 
را در فضای  اگر عکسی  خيلی ها فکر می کنند که 
AdobeRGB بگيرند ،رنگ ها واقعی تر است. 
درست است که در فضای AdobeRGB بعلت 
وسعت بيشتر،رنگ های بيشتری قابل دریافت است. 

روش عملی مدیریت رنگ
توسط  شده  چاپ  یا  مانيتورتان  های  رنگ  از  اگر 
پرینترتان راضی نيستيد، دیگر صبر جائز نيست، همين 

حاال شروع کنيد: 
1-در مرحله اول باید Profileهای مربوط به تمام 
دستگاهای مختلف را داشته باشيد .در اغلب موارد این 
ارائه می  با دستگاه مورد نظر  Profile ها همراه 

شود. 
 XP ویندوز  در  کنيد:  نصب  را  ها   Profile-2
روی فایل Profile کليك راست نمایيد و گزینه 
سایر  در  کنيد.  انتخاب  را   Install Profile
در  زیر  شاخه  در  را  مربوطه  فایل  بایستی  ویندوزها 

فولدر محل نصب ویندوز کپی کنيد: 
spool\drivers\ \System32 \

 \colors
3-پروفایل را با دستگاه مورد نظر مرتبط نمایيد:  

بازکنيد  را  دستگاه  به  مربوط  کنترل  پانل،  کنترل  در 
 Printer و  مانيتور  برای   Display مثال 
 Color قسمت  وارد  پرینتر.سپس  برای 
Management آن شوید. گاهی این قسمت 

در زیر گروه Advanced است.
تعریف   Profile عنوان  به  شما   Profile آیا 
روی  نبود  چنين  ؟اگر  است  گرفته  قرار  دستگاه  شده 
Add کليك کنيد و Profile صحيح را انتخاب 

و Set As Default نمایيد. 
4-دقت کنيد که یك profile دو بار اعمال نشده 

باشد: فتو شاپ Profile را درک می کند. 
حاال یك نرم افزار ویرایش تصویر که قادر به درک 
فضاهای رنگی است را اجراء نمایيد. سپس یك تصویر 
با White Balance صحيح را در آن باز کنيد 

و با پرینتر آنرا چاپ کنيد. 
تنظيم Profile مانيتور 

تمام Profile ها را نصب کرده اید و عکس چاپ 
مانيتور  تصویر  با  اما  آید  می  نظر  به  نيزخوب  شده 
هماهنگی ندارد. در این صورت مانيتور نياز به تنظيم 

Profile )کاليبراسيون(دارد. 
بنام  خاصی  دستگاههای  از  ميتوان  کار  این  برای 

Colorimetr یا Spyder استفاده کرد. 
 300 )حدود  هستند  قيمت  گران  دستگاهها  این  اما   
دالر( و شاید برای افراد عادی چندان کاربرد نداشته 

باشند. 
روش  از  توانيد  می  Profileمانيتور  تنظيم  برای 

های نرم افزاری استفاده کنيد: 

را   PraxiSoft WiziWYG افزار  1-نرم 
دانلود و نصب کنيد. البته نرم افزارهای دیگری نيز در 

این زمينه وجود دارند مانند:
 MonacoEZColor •

 ColorVision OptiCAL •
 GretagMacbeth Eye-One•

 Display
 Adobe Gamma •
 Quick Gamma •

 ، دارد  رایگان  نسخه    Praxisoftافزار نرم  اما 
دارای قابليت تنظيم پروفایل مانيتور، اسکنر و پرینتر 

است و قادر به توليد فایل Profile نيزمی باشد
پس از نصب، کامپيوتر را restart نمایيد. 

که  زیر  تصویر  به  و  بنشينيد  مانيتور  از  فاصله  2-با 
 PC یك الگوی آزمایش مانيتور است، نگاه کنيد، در
به   MAC در  و   )2.2 گاما   ، تصویر سمت چپ  به 
، گاما 1.8اگر تصویر به صورت  تصویر سمت راست 
یك رنگ یکنواخت خاکستری دیده می شود، بدون 
موج یا نوسان ، تنظيم Profileمانيتورتان درست 

است و گرنه مراحل بعد را انجام دهيد. 
قرار   6500K را  مانيتور   White point-3
از طریق دکمه های تنظيم مانيتورتان  دهيد.این کار 

قابل انجام است. 
را   PraxiSoft WiziWYG افزار  4-نرم 

اجرا کرده و به قسمت تنظيم مانيتور بروید. 
طبق  را   Brightness و   Contrast-5

دستور نرم افزار تنظيم کنيد. 
تنظيم  را  سبز  و  آبی  و  قرمز  های  رنگ  6-توناليته 
در  آنرا  داشتيد،  شك  آبی  رنگ  مورد  در  نمایيد.اگر 

سطح رنگ سبز قرار دهيد. 
7-نوع مانيتور راانتخاب کنيد. 

تنظيم  را   Gamma و   White Point-8
اگر  و   2.2 مقدار  است   PC کامپيوترتان  اگر  کنيد. 
 Gamma برای  را  مقدار1.8  است   MAC

انتخاب نمایيد. 
اگر مقدار White point مانيتورتان را قبال از 
طریق دکمه ها ، روی 6500K تنظيم کرده اید و در 
اینجا مجددا از این مقدار استفاده کنيد ،ممکن است 
وابسته  بيشتر  تنظيم  این  شود.  بيشتر  تصاویر  زردی 
را  مختلف  مقادیر  است  بهتر  و  است  مانيتور  نوع  به 

آزمایش کنيد و مقدار مناسب را بيابيد. 
کنيد. نگاه  مانيتور  تست  الگوی  به  دوباره  حاال   -9
به صورت یکنواخت و بدون موج دیده می  الگو  اگر 
شود، مراحل بعد را انجام دهيد و گرنه مراحل قبل را 

یکمرتبه دیگر تکرار کنيد. 
آنرا  انتخاب کرده و  نام  10- برای Profile یك 

ذخيره کنيد. 
 Profile11-  ساخته  شده را به روشی که قبال 
گفته شد، Profile پيش فرض مانيتور قرار دهيد . 
12- مجددا به الگوی آزمایش مانيتور نگاه کنيد و از 

درستی کارتان مطمئن شوید.
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چکیده:
    

 خانواده، نهادی فطری، دينی و سرشار از خیر 
آرامش در  پايه مّودت و  الهی است.  و برکات 
و عدم تشکیل  گیرد  کانون خانواده شکل می 
می شود.  درجامعه  خشونت  بروز  موجب  آن، 
انسانی و  »خانواده« کانون هیجان های مثبت 
حاکمیت،  بنابراين  است.  انسانی  رشد صفات 
به  توجه  در  مختلف  های  دستگاه  و  نهادها 

موضوع خانواده مسوولیت به سزايی دارند.
     در میان نهادهای اجتماعی، »خانواده« در 
های  شالوده  از  يکی  باستان،  تمدنهای  تمام 
حیات اجتماعی بوده و اولین و نهادی است که 
انسان پس از تولد، بی واسطه به عضويت آن 
در می آيد و در تمام جوامع، مهم ترين تکیه 

گاه و محور زندگانی اجتماعی است.
فطری،  نهادی  خانواده،  کلیدی:  واژگان 

طالق،جامعه، عشق، الگوی زندگی.

     
مکتب اسالم، ازدواج و تشکيل خانواده را وسيله  ای 
برای رشد و کمال، تکميل و تکامل اخالق و تأمين 
سالمت جامعه و بقای نسل می داند و »طالق« را 
اگرچه به عنوان آخرین چاره، مورد پذیرش قرار داده 
موجب  )و  نکوهيده  و  زشت  امری  را  آن  اما  است؛ 
رفيع  بنای  دانسته است.  افتادن عرش خدا(  لرزه  به 
احسان  تقدیر،  و  تدبير  بر  مبتنی  اسالم،  در  خانواده 
و  عشق  گذشت،  و  عفو  شکيبایی،  و  صبر  اکرام،  و 
بنيان  پدیده طالق،  اما  است؛  مودت، مهر و محبت 

این بنای رفيع و مقدس را فرو می ریزد.
     پرداختن به این بنای مقدس و بنيادین و حمایت 
متعالی،  و  واقعی  جایگاه  به  هدایتش  و  خانواده  از 
همواره سبب اصالح جامعه و غفلت از آن موجب دور 
شدن بشر از حيات حقيقی و سقوط به ورطه هالکت 
و ضاللت بوده است. اسالم به عنوان مکتبی انسان 
تعالی  و  تنزیه  تکریم،  به  را  عنایت  بيشترین  ساز، 
و  تربيت  کانون  را  مقدس  نهاد  این  و  دارد  خانواده 
مهد مودت و رحمت برمی شمرد و سعادت و شقاوت 
جامعه انسانی را منوط به صالح و فساد این بنا می 

داند. 
دیگر ضروریات  از  دو طرف،  هر  درونی  جذبه  یا  عشق 
زیرا تمناهای  گذاری یك خانواده کمال گراست،  بنيان 
دل و عالقه دوسویه، نه تنها اميد به زندگی را افزایش 
می دهد که به آن رنگ و رونق تازه ای می بخشد و افق 
حيات را چندان گشاده و پهناور می کند و چشمان هر 
دو را چندان تيزبين می کند که هرگز یك روح منزوی و 

مجرد، قادر به درک آن نيست!
بدون عشق، کانون خانواده به سردی می گراید و یك 
طالق عاطفی به ثبت می رسد. بدون عشق، هيچ تفاهم 
نخواهد  معنا  است  پيوند  یك  دوام  که الزمه  تعهدی  و 
خواهد  شکل  دیگری  پنهان  زندگی  یا  خيانت  و  داشت 
خود  و  بالنده  متکامل،  عنوان  به  متعالی،  گرفت.خانواده 
الگوی  ترین  عالی   الگو  این  شود.  شناخته می  شکوفا 

زندگی در ميان سایر الگوها به شمار می رود.
- در خانواده متعالی، نه تنها مشکالت مورد بررسی قرار 
می گيرد و تالش برای حل آنها می شود، بلکه ظرفيت 
می  قرار  استفاده  مورد  خودشکوفایی  مرز  تا  افراد  های 

گيرد.
برخوردار  منسجم  و  روشن  پرمعنا،  هویتی  از  افراد   -
اگر  پذیرد.  نمی  پایان  گاه  هيچ  هدف  تعقيب  هستند. 
هدفی را باید کنار گذاشت باید بی درنگ انگيزه نوینی 

آفرید.

- در خانواده متعالی، تفسير و تعبير وقایع و رویدادهای 
زندگی، خوش بينانه است. هر شکست، یك تجربه و 
فرصتی برای ارزیابی موقعيت در نيل به پيروزی تلقی 

می شود.
و  گوناگون  های  فرهنگ  در  مشترک  عامل   6 وجود 
برای رسیدن به »خانواده های با ثبات« حايز اهمیت 

است:
1.ابراز محبت و قدردانی نسبت به یکدیگر

2.ميزان باالی تعهد نسبت به یکدیگر
3.لذت بردن از وقت گذاشتن و مصاحبت با یکدیگر

4.همراهی مؤثر در بحران ها و اضطراب های زندگی 
با یکدیگر

5.دارا بودن روحيه معنوی- مذهبی که کيفيت زندگی 
را باال می برد

6.وجود ارتباطات مثبت و مؤثر بين اعضای خانواده

زندگی زناشويی زمانی سالم و پايدار می ماند که 

سه شرط ذيل در آن رعايت شود:
انتخاب مناسب  .1

مراقبت و آموزش مناسب بعد از ازدواج  .2
مراجعة به موقع به مشاور مجرب  .3

     در سال های اخير، برای تقویت زندگی زناشویی، 
ازدواج،  از  قبل  های  و مشاوره  آموزشی  های  برنامه 
آموزش  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  پيش  از  بيش 
که سبب  است  مناسبی  فرصت  ازدواج،  از  قبل  های 
افزایش آگاهی و اطالع صحيح زوجين از نقش خود 
در رابطه زناشویی می شود و بر نگرش و رفتار زوجين 

تأثير می گذارد.  
     نقش آموزش در ثبات و قوام خانواده، قابل تأمل 
است. آموزش های مرتبط با خانواده را می توان در 

سه سطح زیر تقسيم بندی کرد:
الف( آموزش عمومی

های  رسانه  صداوسيما،  طریق  از  عمومی  آموزش 
مجازی، مطبوعات و نشریات؛

آموزش عمومی از طریق نهادهای دینی؛
آموزش عمومی از طریق نخبگان و نهادهای علمی، 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است  موضوعاتی  از  یکی 
مسایل  حل  در  اصلی  عوامل  از  یکی  که  چرا  گيرد؛ 
خانواده، مطالعات پژوهشی و بنيادی نهادهای علمی و 

پژوهشی و تجزیه و تحليل واقع گرایانه نخبگان و اصحاب 
فرهنگ می باشد.

ب( آموزش تخصصی
آموزی  مهارت  و  سالمت  بحث  شامل  تخصصی  آموزش 
نهادهای  توسط  باید  جنس  این  از  هایی  آموزش  است. 
عمومی)از جمله شهرداری ها، شوراها، انجمن های علمی 

و...( پی گيری و آموزش داده شود. 
ج( آموزش های رسمی و دولتی

آموزش های رسمی در آموزش و پرورش و آموزش عالی 
صورت می پذیرد و بخشی از آن هم می تواند در دستگاه 
هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام پذیرد. اما 
در حال حاضر در آموزش و پرورش درباره مسایل ارتباطی 
آموزش  در حال  مؤثری  خانواده، مطالب  آموزی  مهارت  و 
نيست. در مقاطع تحصيلی آموزش عالی نيز هيچ واحدی در 
این خصوص، حتی اختياری، وجود ندارد. بنابراین می توان 
با ارائه این مطالب در قالب واحدهای درسی دانشگاهی، خأل 

موجود در این حوزه را تا حد امکان جبران نمود.
مهم ترین اصل در موضوع ثبات و قوام خانواده، موضوع 
»ازدواج« شناخته شده است و در این راستا، 8 محور به 
عنوان چالش های پيش روی جامعه در حوزه خانواده به 

قرار زیر تعيين شده است:
1( بی رغبتی جوانان در سن مطلوب به ازدواج

2( همسریابی و روش های نوین در یافتن همسر مناسب
3( مشاوره های قبل از ازدواج

4( آموزش زوجين در قبل و سال های نخست ازدواج
در  بروز مشکل  به موقع در هنگام  و مداخله  5( مشاوره 

خانواده
6( خألهای قانونی و مشکالت حقوقی در مسير طالق

7( مدیریت بحران بعد از طالق
8( به چالش کشيدن آداب و رسوم نادرست در امر ازدواج

تحکيم  و  »تشکيل  حوزه   به  مربوط  مسایل  بررسی  در 
از  عمده ای  بخش  که  است  شده  مشخص  خانواده« 
محتواهای  توليد  طریق  از  می تواند  موجود  نگرانی های 
مرتفع  تا حدودی  مختلف  دوره های  برگزاری  و  آموزشی 
و  تشکيل  حوزه  در  »آموزش«  تأثيرگذار  شود.عوامل 

تحکيم خانواده:
- ایجاد رغبت به ازدواج و تبيين ضرورت و اهميت آن، 
با برگزاری همایش های عمومی برانگيزاننده و کارگاه ها و 

دوره های آموزش حضوری و مجازی قابل دستيابی است.
شرایط  در  مناسب  انتخاب  برای  مهارت های الزم  افراد   -

فعلی را با آموزش مناسب کسب می کنند.
- آداب و رسوم نادرست در جریان آموزش به چالش کشيده 

می شود.
- گذراندن اجباری »دوره آموزش قبل از طالق« در مهار 
بحران های  دامنه  گسترش  از  جلوگيری  نيز  و  پدیده  این 

فردی و اجتماعی طالق مؤثر است.
برای زنان سرپرست خانوار  - برگزاری دوره های آموزشی 
از برنامه های حمایتی و  در توانمندسازی این قشر، آگاهی 
کمك به انتخاب های منطقی در تشکيل مسير زندگی مجدد 

موثر است. 
و  دینی  نهادهای  صداوسيما،  توسط  عمومی  آموزش   -
روحانيت مساجد، نخبگان، رسانه¬های مجازی و مطبوعات 

و نشریات؛
- آموزش تخصصی شامل بحث سالمت و مهارت آموزی 
توسط نهادهای عمومی مثل شهرداری و نهادهای خصوصی 
تأیيد  رسمی  نهادهای  از سوی  آنها  اخالقی  که صالحيت 

شده و دارای مجوز هستند. 
بدون  و  مدت  دراز  غيرمستقيم،  تأثير  »آموزش«،   -  
واکنش های تدافعی دارد و از جمله سياستگذاری هایی است 
که با توجه به نتایج و بازخورد مثبت دوره های برگزار شده، 

مورد استقبال عمومی قرار خواهد گرفت.

چکیده: 
سپردن  خاطر  به  و  مرگ  مساله  به  توجه 
تا  دور  روزگاران  از  درگذشتگان  جايگاه 
نزديک مساله و دغدغه ی بشر بوده است. 
از دوران پیشاتاريخی تا کشتگان جنگ های 
همگی  جهانی  جنگ  های  عام  قتل  و  اتمی 
داستان و رواياتی را در دل خويش حمل می 
روايتی  کوتاه،  نگاهی  با  مقاله  اين  در  کنند. 

ازاين آرامگاه سازی ها را مرور می کنیم.
گورستان،  مرگ،  معماری  کلیدی:  واژگان 

مقبره های تخته سنگی، مصطبه سازی   
مرگ  معماری  نخستين  توان  می  را  مصر  معماری 
لقب داد.مصریان باستان که سکونت گاه خویش را از 
مصالحی بی دوام می ساختند برای ساختن مقبره ها 
)که به اعتقادشان اجساد آدمی را تا ابد نگه می دارد ( 

از سنگ ماندگار و سرسخت استفاده می کردند .
در این نوع معماری هرم نقطه اوجی در تکامل شيوه 
با  و  آغاز شده  با ساختن مصطبه ها  بود که  معماری 
ویژگی های حجمی و طبيعت خاص خود ارائه گر نظم 

ازلی و پایدار مرگ شد.
 گورستان های تمدن »اتروسکی« نيز در قرون هشتم 
تا ششم قبل از ميالد نمونه هایی است که به بهترین 
می  باز  مرگ  مورد  در  را  پيشين  اقوام  تفکرات  وجه 
نمایاند .فرم خاص این گورستان ها نشان از این مفهوم 
آن  تداوم  زندگی، که  پایان  نه  نظرآنها مرگ  در  دارد 
بوده است »نکرو پوليس یا شهر مردگان اتروسکی« 
تونل هایی هستند که با دست در دل خاک حفر شده 
اتاق های مستطيل  اند این تونل های زیر زمينی به 
شکل ختم می شوند که در گاه، تخت سنگی و طاقچه 

دارند.
مقبره های تخته سنگی و مقابر صخره ای با سرسرای 
ستوندار کوتاه در مصر و ایران در تداوم آن شروع به 
مهاباد،  نزدیك  آرامگاه فخریکا  شکل گيری کردند» 
فرهاد و شيرین در کرمانشاه ودکان داوود در سر پل 
ذهاب« از نمونه های بارز این مقبره های صخره ای 

می باشند.
ای  صخره  مقابر  و  سازی  مصطبه  »هخامنشيان«   
»مادی« را در» آرامگاه های صخره ای نقش رستم« 
برای  را  رستم  نقش  .»داریوش«  بخشيدند  تکامل 
آرامگاه خود و جانشينانش در نظر گرفت و در اتاقی که 
درآن قبر واقع شده سه ردیف قبر در تخته سنگ کوه 
تراشيده شده است و سطح دیوارها به وسيله نيم ستون 

ها و نوار هایی منقوش محدود شده است .
با  سنگی  بنای  مرغاب  دشت  در  کورش  آرامگاه 
شکوهی است که یاد اور» زیگورات چغازنبيل « دوره 
ایالمی است که در ميان مردم به قبر» مادر سليمان 

« معروف است . 
پدیدار  مذهبی  مقابر  بعد  به  هجری   پنجم  قرن  از 
ساختن  اسالمی  دوران  اوليه  قرون  در  زیرا  گشتند 
زیارتگاه به شدت ممنوع بوده و مقابر مذهبی که محل 
نشينی  چله  و  طواف  رسم  به  بوده  مسلمانان  تجمع 
عموما پالن مرکزی و فرم مشخص هندسی متقارن با 
پوشش کنبدی در مرکز داشته اند . گورها  نيزاغلب در 

کف سالن اصلی زیرگنبد قرار گرفته است .
از این نوع مقابر می توان از» آرامگاه مربع گنبد دار 
سلطان سنجر در مرو، برج طغرل، گنبد کاووس و برج 

های دو قلو خرقان و.... نام برد.
در دوره »ایلخانان« مغول »گنبد سلطانيه« به هدف 
انتفال اجساد متبرک امامان شيعه ساخته شد و امروزه 
به » آرامگاه الجایتو «تبدیل گشته در ایران تا به امروز 

بلندترین بنا در نوع خود می باشد .

مردگان  گورستانی،  های  مجموعه  پيدایش  از  پيش 
شدند  می  دفن  کليساها  و  مساجد  حياط  در  عموما 
تدفين در صحن مسجد و کليسا بيان گر طبقه ممتاز 
یادمانی،  های  مجموعه  ادامه  در  بود.  افراد  اجتماعی 
گرفتند  زیارتگاهی شکل  گورستان-  های   مجموعه 
صاحب  اهميت  به  نسبت  آنها  وگستردگی  ابعاد  که 
مقبره و محل استقرارآن تغيير می کند از »گورستان 
قدیمی امامزاده عبداله و ابن بابویه در تهران« گرفته 

تا »آرامگاه شيخ نعمت اله ولی در ماهان .«
الدوله« که در دامنه های  »خانقاه و گورستان ظهير 
پر شيب بافت قدیمی کوهپایه های تهران قرار گرفته 
سياستمداران  روشنفکران،  گردهمایی  محل  وامروزه 
و  کوچك  های  سنگ  از  پوشيده  است  وهنرمندان 
بزرگ هنرمندان و شاعران و شخصيت های مشهور 
ادعا  توان  به جرئت می  که  است  ایران  پيشين  سده 
کرد در هيچ گورستانی با مقياس به این کوچکی این 
شمار چشمگير از بزرگان فرهنگ و ادب ایران را نمی 

توان در کنار یکدیگر یافت . 
گورستان  باغ  از  هایی  نمونه  مدرن  دنيای  در  امروزه 
به  که  بينيم  می  را  هایی  یادمان  و  جدیدی  های 

پاسداشت زحمتکشان و دانشمندان و شخصيت های
معروف و جان باخته گان رشيد جنگ ها ساخته شده 

اند. 

»گورستان گمنامان هيروشيما  در ژاپن « بنای یادبود 
جدید  سد  ساختن  با  شان  مقبره  که  است  کسانی 
»هایزوکا « به زیر آب رفته است . این یادمان فقط 
از 1500 تيرک فوالدی ضد زنگ و به ارتفاع دو متر 
تشکيل شده که بين پياده راه هایی به عرض سه متر 
و به موازات گذرگاه های گورستان مجاورش با یك 

درخت مقدس تارایو در باالی آن قرار گرفته اند.
دانمارک« ساخته  گاتلند  در  »پارک  کونگن شوس  
شده نمونه برجسته ای است در گرامی داشت نخستين 
کشاورزانی که در آبادانی و قابل سکونت کردن مناطق 
. تخت سنگ  بایرو خشك شمال دانمارک کوشيدند 
آنها در چشم  بزرگ و حجاری شده و چيدمان  های 
انداز های زیبا ارجاعی است به فرهنگ یادمانی صدر 
مسيحيت و نيز فداکاری و از جان گذشتگی پيشگامان 

کشاورزی دانمارک.
از  ویتنام«  »جنگ  در  شده  کشته  سربازان  یادمان 
منظره پردازی های موفق و تحسين شده ای است که 
»مایا لين«  در »واشنگتن« آنرا طراحی کرده است. بر 
دو دیوار گرانيتی سياه که در زیر سطح تراز واقع شده 
اند نام کسانی که جان خود را در جنگ ویتنام از دست 
محل  در  است  شده  حك  زمانی  ترتيب  به  اند  داده 
تالقی دو دیوار تاریخ های آغاز و پایان جنگ به هم 

می رسند تا دایره زمانی سال های جنگ بسته شود 
کهنه سربازان از جنگ برگشته می توانند زمان خود 
را بر دیوارها بيابند و از این لحاظ تجربه ای شخصی 

برای هر یك از آنها فراهم شده است.
پایتخت  مينسك  نزدیکی  در  روستایی  خاتين    «
قرار  نازی  آلمان  ارتش  هجوم  مورد  که  بالروس« 
را  روستا  زنان  و  دختران  تسخير شهر  از  گرفت پس 
در کليسا به آتش کشيدند و مردها را به رگبار گلوله 
بستند. از اهالی روستا کسی زنده نماند جز آهنگری که 
در زمان حادثه در روستا نبود او در بازگشت به روستا 
فقط توانست جنازه فرزندش را از ميان کشته شدگان 
بيابد این صحنه دستمایه ساخت تندیس غول پيکری 
شد که یادآور داستان تلخ این روستاست. گورستانی از 
با سرنوشت کمابيش مشابه  از روستاها  مجموعه ای 
از  مانده  بجا  خاکستر  که  شده  احداث  مکان  این  در 

روستاهای سوخته درآن نگه داری می شود .
دوالب  دروازه  منطقه  در  ارامنه  قدیمی  »گورستان 
تهران« نمونه دیگری از باغ گورستان می باشد قبور 
در این قبرستان در محور شرق به غرب امتداد یافته 
نصب  قبرش  بر  سنگی  متوفی  سالگرد  اولين  در  اند 
می کنند که نام و نام خانوادگی تاریخ تولد و مرگش 
حداقل اطالعاتی است که برآن حك می شود در این 
به  خانوادگی  های  آرامگاه  از  هایی  نمونه  گورستان 

شکل اتاقی مسقف با در و پنجره وجود دارد.
 « ساخت  برای  سيحون«  هوشنگ  مهندس   « طرح 
ابو علی سينا « به مناسبت هزارمين سالگرد  آرامگاه 
تولد او برنده مسابقه ای شد که انجمن اثار ملی ایران  
بانی برگزاری آن بود . نمای کلی ایوان یاد اور معابد 
باستانی و تعداد 10 ستون آن تمثيلی است  از هزارمين 
سال تولد ابن سينا و برج 12 ترک از طرفی اشاره به 
بنای همزمان بوعلی و گنبد قابوس و از طرف دیگر 

دانش های دوازده گانه بوعلی را تداعی می کند. 
در  الملك«  کمال  آرامگاه  و  خيام  عمر  »یادمان 
دیگر  از  طوس  در  شاه«  نادر  »آرامگاه  و  نيشابور 

کارهای یادمانی این معمار بزرگ معاصر می باشد.
بر  ناهارخوران«  جنگل  گمنام  شهدای  »یادمان 

اساس سه اصل
  1- ایجاد یك فضای خالی که یادآور حضور شهدا 

باشد.
 2- برقراری ارتباط با روحيه مردمی و هنری منطقه.

پيکر  فراز  بر  اقليم  پيرامونی و  به فضای   3-  توجه 
اخير ساخته  هشت شهيد دفاع مقدس در سال های 

شده است. 
خالی  فضای  این  گمنام  شهدای  یادمان  طراحی  در 
ضمن یاد آوری حضور شهدا با الهام از الگوی مساجد 
ای  پيکره  با  دیوار  .دو  است  گرفته  شکل  ایوانی  دو 
ایوان مانند به یکدیگر نزدیك می شوند و ميان خود 
پيرامون  از فضای طبيعی  آورند که  فضایی پدید می 

مجزا است .
مشهد«  اسالمی  ازاد  دانشگاه  گمنام  »المان شهدای 
و  اسالمی   دوره  در  ایرانی  معماری  پيوند  براساس 
معماری بومی خراسان و معماری روز جهان طراحی 
و اجرا شده است .در این طرح سعی شده فرم گنبد از 
حالت سنتی به مدرن تبدیل شده و از تکنولوژی روز 
دنيا در ساخت آن استفاده شود .تعداد 8 قوس بيضوی 
امام رضا )ع( و 8سال دفاع  از نام »مبارک  به تاسی 
مقدس« در طراحی المان استفاده شده که مزین به 5 

آیه قران به تعداد شهدای گمنام این مجموعه است.
فرهنگ،  و  آداب  که  است  تکراری  روایتی  آرامگاه  و 
او را نمادین شکل می دهد و مصداق تقدیم عشق و 

خاطره است در واپسين خوش باد.
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مقدمه
آسیاي  و  يونان  مصر،  باستاني  تمدن هاي  از 
کوچک، ايران و آسیاي میانه، میان رودان، سوريه 
و فلسطین رواياتي کهن باقي مانده که نشانگر 
شونده  شهید  ايزدان  يا  گیاهي  ايزدان  وجود 
است که با مادر يا همسر خويش مرتبط بوده اند. 
تا  و  حماسي  ادبیات  در  ايزدان  اين  سرگذشت 
باستاني  ملل  اين  نوشتاری  تاريخ  در  حدودي 

باقي مانده است که در زير آمده است:
در تمدن مصر باستان، ايزيس و اوزيريس

در يونان و آسیاي کوچک، سیبل و اَتیس
در سوريه و فلسطین، ادونیس

در میان رودان، مردوخ و ايشتر )يا آشور و ايشتر(
در ايران و آسیاي میانه، سیاوش و سودابه

در هند، رام و سیتاپ
و  يوسف  اسالم،  جهان  تا  يهودي  اساطیر  در 

زلیخا.
همچنين در اساطير ميان رودان، ایزد برکت بخشنده اي 
به نام »دموزي« مي شناسيم که به گياهان و جانوران 
برکت و رشد مي دهد. دموزي هر سال در آغاز تابستان 
کشته مي شود و به جهان مردگان مي رود. هم زمان با 
یا  مي ميرند  نيز  جانوران  و  گياهان  همه ي  او،  مرگ 
و  مي رود  بين  از  زندگی  مي شوند.  ضعيف  و  پژمرده 
وضع  چنين  که  هنگامي  مي شود.  متوقف  مثل  توليد 
دوباره،  ایزدان  دیگر  مي آید،  پيش  مصيبت  باري 
با  او  و  مي گردانند  باز  مردگان  جهان  از  را  دموزي 
و  مي کند  ازدواج  ایشتر(  )بعدها  »اینانا«  آب،  الهه ي 
دوباره حيات رونق مي یابد؛ گياهان از زمين مي رویند 

و جانوران مي زایند.
»تيشتر«  داستان  کنار  در  بين النهریني  مضمون  این 
)الهه ي باران( در ایران و هند جاي مي گيرد. در ایران 
به صورت داستان »سياوش و سودابه« در حماسه ي 
ایزد  یك  واقع  در  سياوش  مي گذارد.  اثر  ایران  ملي 
از خونش »گياه  نباتي است که وقتي کشته مي شود 

سياوشان« سبز مي شود.
سياه  مرد  است.  سياه  مرد  معني  به  سياوش  »اسم 
مي ميرد و دوباره زنده مي شود. این سياه رنگ بودن، 
نشانه ي بازگشت از جهان مردگان است براي آوردن 
آغاز  در  سال  هر  ایران  در  واقعه  این  برکت.  و  باران 
سال نو یا نوروز روي مي دهد. در بازمانده ي جشن یا 
عيد نوروز، ما حاجي فيروز را داریم که چهره اش سياه 

است و جامه اش سرخ و رقص شادي مي کند. 
چهره ي سياه، دليل مرگ اوست، لباس سرخ نيز نماد 
زندگي دوباره و خون مجدد است. این سرخي و سياهي، 
مرگ و زندگی را در کنار هم بيان مي کند. این مرده اي 
که دوباره زنده مي شود و مي رقصد به خاطر باران آوري 
و این رقص، بازمانده ي همان رقص جادویي است که 
فيروز  حاجي  مراسم  صورت  به  و  کرده  تغيير  بعدها 
درآمده است. سياوش )یا در اوستا، سياوخش( و حتي 
در نمایش هاي روحوضي ما، شخصيت مرد سياه است 
که مظهر خرد )و احيانًا گاه برکت و زندگی است( در 
یا حقه بازي  یا حاکم که شخصيت کم خرد  برابر شاه 
یك  این  مي باشد.  ستم دیدگان  و  مردم  حامي  است، 
مضمون خيلي کهنه اي است که به نوعي عزاداري ها و 
نمایش هاي مذهبي چند هزار سال پيش آسياي غربي 

بر مي گردد.«
مضمون نوحه خواني و عزاداري به صورت نمایشي، 
اساطير  »در  است.  داشته  وجود  هم  مصر  اساطير  در 

هند به صورت داستان »رامایانه « درآمده است: رام 
هندي شباهت فوق العاده زیادي به شخصيت سياوش 

ایراني دارد.«
»رام را نيز همچون سياوش مي تواند یك ایزد گياهي 
نامادري اش باعث مي شود که او به  به شمار آورد، 
که  طور  همان  شود.  طرد  کشور  از  و  نرسد  سلطنت 
سياوش به خاطر کارهایي که نامادري اش )سودابه( 
عليه او کرد، از ایران طرد شد و به توران رفت. البته در 
اساطير هند این زن رام است که سرانجام کشته مي 
شود و به جاي خدا، به زیرخاک یا زیرزمين مي رود. 
چون زن رام ) سيتا ( خودش الهه ي نباتي است که 
از زیر خيش کردن زمين و یا از پس شخم زدن زمين، 
سبز مي شود. به هر حال، این خداي گياهي در هند، 
از ورود آریایي ها به  به صورت رام، مربوط به پيش 

هند است. دیوها و غول ها در نقش خدایان 
هرجا  و  خيرند  خدایان  ضد  شر، 

گياه  گذارد،  مي  قدم  رام 
از زیر پایش سبز مي 

ي  چشمه  شود، 
وجود  به  آب 

آید  مي 
این  که 
نه  نشا
 ، ها

ن  هما
مضمون 

ي  ا خد
است.  نباتي 

»
هند،  اساطير  در 

الهه  را  ساليانه  مرگ 
ي نباتي ) سيتا، زن رام ( به 

ایران،  اساطير  در  و  گيرد  مي  عهده 
 ( »کيخسرو«  صورت  به  نباتي  خداي  این  بازگشت 
پسر سياوش ( است که »افراسياب« ) دیو خشکي ( 

را از بين مي برد.
زیادي  شباهت  رام  هندي  ي  اسطوره  که  شد  گفته 
مثابه  به   ( رام  دارد.  سياوش،  ایران،  گياهي  ایزد  به 
ي ایزدگياهي ( به نبرد با دیوهاي خشکي مي رود و 
براي نجات الهه ي نباتي ) سيتا ( که زنش باشد، با 
اهریمن مي جنگد. البته در این داستان، سيتا زیر خاک 
ایران  با داستان هاي  مي رود و این زیر خاک رفتن 

تطبيق مي کند.
کردن  قرباني  موضوع  ابتدایي،  جوامع  از  بسياري  در 
یك درخت خاص نيز به صورت مستقل وجود داشته 
است: در توتميسم یا توتم باوري، گياهاني هستند که 
اند. گياه خاصي،  مظهر  توتم یك قوم یا یك قبيله 

قبيله است و حرمت دارد. 
سياوش  سوگواری هاي  ماجراي  روزگار،  گذر  در 
رسيد  همگانی  سوگواری هاي  ماجراي  به  ایران  در 
دیني  آیين  صورت  به  نباتي  یا  گياهي  برکت  آن  و 
در  به ویژه شيعيان  ایرانيان  امروز مي بينيم که  درآمد. 

السالم(  )عليه  حسين  امام  شهادت  سوگواری  مراسم 
»نخل«)نخِل ُکتل( به راه می اندازند. 

نخل سوگی که در مناطق کویري ایران ـ مانند یزد و 
ابيانه ـ در مراسم عاشورا می برند، نشانه هاي آشکاري 
از سرو و شکل سرو دارد که جاي آن را نخل یا درخت 

خرما در جنوب ایران در این مراسم گرفته است.
در اساطير سرزمين هاي یونان و کنعان، ایزدي وجود 
دارد به نام ادوني که یوناني ها به آن ادونيس گویند. 
است.  گياهي  ایزدان  ي  مجموعه  جزو  نيز  ادوني 
عينًا  کنعان  در  ادوني   ) من.  خداي  یعني  ادوني   (
شخصيت دموزي را در بين النهرین دارد و مادري دارد 
بين آن ها همان ماجراي سياوش  ایتس که  به اسم 
و سودابه روي مي دهد؛ ادونيس کشته مي شود. در 
مراسم مرگش شاخه هاي »درخت مورد« حمل مي 
او سبزه سبز مي  گرد مرگ  در سال  کنند. 
یادآور سبزه سبز کردن  کنند که 
است.  ایرانيان  نوروز  عيد 
این مدت  پایان  در 
ادونيس  که 
زنده  دوباره 
شود،  مي 
یك  هر 
این  از 
ه  سبز

ها 
که 

رشد  بهتر 
بود،  کرده 
در  را  سبزه  آن 
تر  بيش  سال  آن 
روز  از  بعد  کاشتند.  مي 
امروز  ایران  در  که  سيزدهم، 
و  شود  مي  برگزار  بدر  سيزه  نام  به 
سبزه را به آب مي اندازند یا از خانه بيرون مي برند، 
درست همين مراسم را براي ادونيس به جا مي آورند 
بسيار  ایرانيان  نوروز  سنت  که  دهد  مي  نشان  این  و 

قدمت دارد.
شهادت و گواهی

شهادت مرگي است، انتخاب شده، مرگي که انسان به 
سوي آن مي رود نه آنکه به سوي انسان بياید و اهميت 
سرچشمه  جا  همين  از  نيز  شهادت  و  شهيد  ارزش  و 

مي گيرد.
را  بودن  و  حضور  معني  »شهادت«  یا  »گواهی« 
مي رساند، از این رو شهادت و گواهي در کارها نيز به 
همين نگاه از این ماده مشتق گردیده است؛ ولي شهيد 
در چه صحنه اي حضور دارد؟ آیا هنگامي که مي خواهد 
این جهان را ترک گوید بيننده و گواه فرشتگان است؟ 
آیا شاهد و ناظر نعمت هایي است که خداوند به او داده 
مي نماید؟  مشاهده  را  آن ها  مرگ  آغاز  همان  از  او  و 
و  فناپذیر  پيشگاه خداست که هرگز  در  آیا حضورش 

نابودشدني نيست؟
را  مفهوم  این  باشد،  داشته  که  معنایي  هر  آری، 

دارد،  ویژه اي  مرگ  شهيد  که  مي رساند 
واژه  بار  نخستين  دیگر.  مرگ هاي  سواي 
»شهيد« را پيامبر اکرم)ص( بر افرادي که 
کرده  اطالق  مي شوند  کشته  خدا  راه  در 
است. در روایتي مي خوانيم که آن حضرت 
به یارانش فرمود: جراحکم في سبيل اهلل و 
من قتل منکم فانه شهيد؛ جراحاتي که بر 
شما وارد مي شود در راه خداست و هر کس 

از شما کشته شود، شهيد است.
ارزش شهادت

انفجار  که عصر  امروز  پرآشوب  دنياي  در 
زمانه اي  در  و  است  گرفته  لقب  اطالعات 
مفهوم  و  معنا  جغرافيایي،  مرزهاي  که 
پيشين خود را در ساختار جدیدي از معرفت 
و تحول مبنایي در حيات بشري، رفته رفته 
اقتدار ملي هر کشور  و  از دست مي دهند 
در بعد فرهنگي آن جلوه و ظهور مي یابد، 
پاسداري از ارزش هاي فرهنگي، رویکردي 
واقع بينانه و استراتژیك خواهد بود. چنين 
است که هر ندایي از رهایي و هر پرچمي 
هجوم  مورد  گيتي،  گستره  در  آزادگي  از 
طوفان  هاي زهرآگين اتحادیه جهاني زر و 

زور و تزویر قرار مي گيرد.
مقدس  تالشي  شهيدان،  تعظيم  و  تکریم 
راه  در  مرگ  »شهادت،  که،  زیرا  است 
است  مشعلي  شهيد،  هر  و  ارزش هاست« 
که در بلنداي عزت و سرافرازي یك ملت، 

جاودانه مي درخشد.
و  هستي  پيکر  بر  زخم  زیباترین  شهيد، 
از  که  است  غزلي  زیباترین  »شهادت« 
شهادت  مي تراود.  حقيقت  سرخ  لب هاي 
را شفاف  بينایي  و  معنا مي کند  را  بيداري 

مي سازد.
از اوصاف خداوند است و زماني  »شاهد« 
که کسي به آن درجه از خلوص برسد که 
به مقام شهادت نایل آید او مخلوقي است 
از  و  است  عادي  و  خالق  به  شده  ملحق 

»ونفخت فيه من روحي«.
انتخاب  یك  که  مردن،  یك  نه  شهادت 
است: »وال تقولوا لمن یقتل في سبيل اهلل. 

اموات بل احياء و لکن ال تشعرون«.
هر کسي را که در راه خدا کشته و شهيد 
جاوید  زنده  او  بلکه  نپندارید؛  مرده  شد، 
در  را  حقيقت  این  شما  وليکن  است 

نخواهيد یافت.
شهيد همواره زنده است و مرگ او در واقع 
انتقال از حيات جاري در سطح طبيعت به 

حيات پشت پرده آن مي باشد.
صورت  به  آیه  ده  حدود  کریم،  قرآن  در 
صریح درباره کساني که در راه خدا کشته 
شده باشند، وجود دارد. از جمله مسایلي که 
در این آیات به آن اشاره شده است عبارت 
شهيد،  رزق  شهيد،  بودن  زنده  از:  است 
آمرزش گناهان شهيد، ضایع نشدن عمل 
وارد  شهيد،  خوشحالي  و  مسرت  شهيد، 

شدن در رحمت الهي و رستگاري شهيد.

در سایه این عزلتکده خاموش، 
فرو  لب  پوشيده،  چشمانی  با 
انتظار  در  نفس  بی  بسته، 
همه  اینجا  است.  آرميده 

چيزش شب است . همه چيزش 
بوی  چيزش  همه  است،  خاکی 
کافور می دهد و برایت به اندازه 

زیر  بر  از خاک  بالشتکی  با  و  اند،  کرده  باز  جا  قامتت  بلندی 
بگشای  کنند.  پذیرایی می  تو  از  آن  باالی  بر  سایبانی  و  سر 
چشم، بگشای چشم، اینجا منزلگاه توست. اسمع افهم فالن 
بن فالن، ال اله ا...، اسمع افهم فالن بن فالن محمد رسول 

ا... ، اسمع افهم فالن بن فالن ...
پهلویت  دو  بردریچه  و  برخيزی  که  باید  می شوی.  خيز  نيم 
نظر افکنی، خدایت، پيغمبرت، چه دینی داشتی و تو شهادت 

می دهی.
جسد متعلق به مردی است حدود بيست و سه ساله، قد 165، 
به رنگ مشکی،  پر پشت  ، گندمگون، مو نسبتا«  اندام  الغر 
با چشمانی ميشی، از صفات مشخصه مقتول بریدگی بر روی 
مشخص  بریدگی  آلت  سينه،  طرف  به  گردن،  نزدیك  شانه، 
نيست. پوشيده در لباسی فرم، با آرمی مخصوص، به ملکوت 

پيوسته در نوزده کيلومتری شلمچه به تاریخ ....
هذیان بود، سراب بود، نمی دانم، وجود بود، هستی بود. بر کنار 
جویی پرآب ایستاده بودم. پر از سبزه، پر از دیوار، دیوار محصور 
شده در شاخ و برگ، پر از گل، غرقه در چمن و آن طرف تر 
تاب،  بازی های زمان کودکی، مثل  چيزی می چرخيد. مثل 
مثل چرخ و فلك و من بر آن نشستم و او باال و باالتر رفت، 
چرخيد و چرخيد، شد چرخ و فلك، بلند بلند، باالی باال، شد 
هم فضا، همه مکان، دیگر زمان و مکان نبود، همه جا بود و 
هيچ جا نبود، رنگين کمانی بود به هفت رنگ، در هم آميخته، 
بعد  و  رنگ گل  به  زار،  رنگ چمن  به  باغ،  رنگ  به  گلگون، 

واماندم در آسمان و زمين، باید که برخيزم.
جسد پشت خاکریز، در کنار گودالی نه چندان گود، پر آب نه 
چنان زالل که صورتت را ببينی و نه چنان گل آلود که دل 
از صورت فرو رفته در آب، پهلوی راست  نيمی  آزرده شوی، 
دریده، غلت در خون، پا فرو کرده در خاک، دستها باز، انگشتان 
ملتمسانه سر بر آسمان، جسد پشت خاک ریز پنهان است. شاید 
اگر کسی نزدیك تر می رفت و به آن خيره ميشد، صدایش را 
می شنيد که از انزوا فریاد داشت و بر تنهائی اش می گریست. 
باران می بارد قطره قطره، و من لبریز از هوای دنيایی، باران را 
تنفس می کنم. باران ميبارد و گل های تشنه سرخ و الله خانه 

ام ، می دانم سيراب می شوند.
او نزدیك تر بودند،  از تيپ 4 ، کمی به  شاید اگر گردان دو 
اما  دیدند.  می  را  بود  زده  زل  چيز  همه  به  که  هایی  چشم 
آنچنان درگير و دار مقابله بودند که نيم نگاهی نيز به اطراف 

نمی انداختند.
چقدر دلم از این سکوت و انتظار گرفته است . به انتظار اینکه 
بيایند یا ببينند یا بشنوند. خانه مان هميشه بوی گل یاس می 
دهد. دلم برای مادرم، خواهرم، برادرم و درخت یاس به گل 
نشسته اش تنگ شده است. می خواهم که بر خيزم ، فضای 
بيرون را دنيا را تنفس کنم و بگریزم از این سکوت و تنهایی.

دشمن در حال عقب نشينی است. و حاال همرزمانش به جلو  
می آیند. اینجا جسد یك مرد است ، حدود  بيست و سه ساله، 
به خون و گل نشسته، در انتظار، مغموم و افسرده. معمول بر 
این است که هنگام کشف جسدی، به جيب او هم نظری می 
افکنند . اما جسد مورد  نظر ما، تنها چيزی که ندارد ، جيب 
است. چرا که تنها از همان ناحيه صدمه کاری را دیده است. 
بدین ترتيب امکان هر گونه شناسایی از بين می رود. جسد به 
پشت جبهه انتقال مييابد. هيچ کس او را نمی شناسد . او جز 
است که خون  راست  نيست.  ای  و رسته  و گروه  هيچ دسته 
وقتی از رگ بيرون بياید، چهره رادگرگون می کند. به آن اندازه 
ای که هيچ کس او را نشناسد . بعد بی هيچ تشریفاتی دفن 
می شود.  خانه جدیدم چه ساده است، با شکلی چهار گوش و 
نمایی سنگی ، به چهار سو متمایل به چهار سو پيچيده، در خود 
تنيده، گنگ، من هيچگاه سرم را بر سایبان خانه ام نخواهم 
زد، که بگویند مرده ای. من نمرده ام و نمی خواهم که بميرم. 
اینجا همه چيزش بيروح است ، بی حس است و من وحشت 
دارم از این تاریکی، نوری اگر بياید رهایش نمی کنم. آیا اینجا 

از  مرا  و  بياید  که  نيست  کسی 
این تنهایی برهاند. نمی دانی چه 
شبها پاهایم را بر هم سایيده ام و 
آن  کجاست  ام.  کرده  گریه  آرام 
همه  آن  کجاست  خواسته،  همه 
در  من  و  آرزو  همه  آن  مقصود، 
چيز  همه  که  ام  نشسته  اتاقی 
حریصانه در حال خرد شدن است. آیا کسی نيست که بياد و 
بگوید یا ا... ، کاله از سر بردارد و احوالت را بپرسد. حلوایی 
بياورد به جلوی در خانه ات و بگوید فاتحه ای بخوانيد مردم 
، فاتحه ای بخوانيد. مِن منتظر نمی دانم برای چه چيزی، 
ناخن هایم را می جوم و پاهایم را تکان می دهم. دلم می 
خواهد چشم هایم را روی هم بگذارم و بگریم. چه کسی درد 

افسرده بودنم را باور می کند؟
قلب من از این همه انتظار گرفته است. نمی دانی چه شبها 
نشسته ام برروی این زمين خاکی و سرم را  ميان دستهایم 
گرفته ام. خود را تکان داده ام و گریسته ام. کجاست آنکه 
بياید و ببيند چگونه ام، می خواهم سرم را بر آسمان بگيرم 
و بنالم. آنقدر گریه کنم تا بار دیگر بميرم تا بيایند و بگویند 
که مرده ای و دیگر تنهایم بگذارند. چقدر دلم برای یك ذره 

خوشبختی گرفته است. 
نمی دانی چه شب ها، چشم هایم را باز گذاشته ام تا صبح 
و به خاک خيره مانده ام. کجاست آن که باور کند قلب من 
گرفته است. سهم من اینجا زندگی ساده ای است که در آن 
بارها سهم  بارها و  هيچ چيز ساده تر از خاک نيست و من 
خود را در تنش ساده نبض کسی دیدم که حاال با من نيست 
. آیا در این زمان و مکان نيستند کسانی که بيایند و ببينند 
که چگونه کتاب بر سر گذاشته و می گریم، کجاست اویی 

که تنهایی ام را باور می کرد؟
باران می بارد و برگی از شاخه فرو می ریزد . کجاست آنهمه 
از  دلم  که  بگویم  که  به  گل.  آنهمه   ، زیبایی  آنهمه  سبزه، 
همه چيز گرفته است . می خواهم همه چيز را به همه کس 
واگذارم و بروم ، به آنجایی که کسی تنها نيست  و هيچکس 

انتظار دیگری را نمی کشد. 
قعر  در  کاشته  درختی  آید،  ام  می  خانه  یاس  بوی گل  باز 
که  است. می خواهم  مان  خانه  یاس  زمين؟! همان درخت 
بر خيزم و بر شاخه اش چنگ زنم. آنرا بر خود بفشارم. باید 
گور  و  چينم. خاک همان خاک  بر  ای  و شاخه  برخيزم  که 

همان گور. 
پيشترها بود ، یادت می آید در سنگر، همان وقتی که کتاب 
باز کردی و خواندی وال تحسبن الذین قتلوا... جوانکی آمد، 
دست در دست به همه جا رفتی ، سر بر آسمان هفتم گذاشتی 
و وقتی باز گشتی همه جا خون بود و تن پاره پاره و دیگر 

باز نگشتی. 
و حاال شاید اگر کسی صدایم نميزد، شاید اگر کسی مرا نمی 
خواند ، اگر کسی مرا نمی خواست ، هيچگاه بر نمی خواستم 
. اما کسی به سراغم آمده است. باید  که بر خيزم، دیگر گل 
انتظار نيستم . دیگر  یاس خانه ام را نمی خواهم، دیگر در 
دلم برای هيچ کس و هيچ چيز تنگ نيست. آخر کسی در 

خانه ام را می زند. 
را گذاشته است  انگشتش  نمای خانه من، دو  بر  زنی  اینجا 
و فاتحه می خواند و  با چشمان به انس نشسته خویش بر 
نوشته روی قبرم نگاه می کند. نوشته ای از 2 کلمه ، 9 حرف 
ترین  نوشته ها و ساده  ترین  از ساده  ای  نشانه  نقطه.  و 6 
خانه ها، که حتی با گلدانی آن را تزئين نکرده اند و بر دور آن 
حصاری نکشيده اند و بر باالیش جمله ای نگذاشته اند و در 
آن عکس و نوشته و آئينه و شمعدانی، انباشت نکرده اند. می 
بينی که چگونه غریبم، می بينی که چگونه تنهایم ، که شهيد 
گمنامم و اما تو نيز، حصارهای کشيده شده بر دور نماها را 
باور نکن. بر خيز و بر تك تك این ها سنگ بزن و همه شان 
را بخوان، اینجا، این ها همه شهيد گمنامند، همه در خون 
غلتيده اند و غریبانه ترین لحظات را با چشم هایشان دیده 
اند. ما را  در این تنهایی وا مگذار و باز می بينم، همان چرخ 
و فلك را که بسياری بر آن نشسته اند و می گردند، بی هيچ 
زمان و مکانی، گرداگرد و مِن  کنار دیوار ایستاده به سویشان 

می روم . من نيز می خواهم بی مکان باشم. 
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اصلی و مهم ترین شخصيت این نگاره سياوش می باشد 
که سر اودر حالی که از گيسوان در دست گروی زره قرار 
دارد، دقيقا روی یك سوم3 /1 از باالی محور عمودی 
قرارگرفته، سپس تشت طال و سربازی که زانو زده، آن 
سربازان  انسانی  های  پيکره  مابقی  و  دارد  دست  در  را 
اسپيرال   بندی   ترکيب  اساس  بر  و  آن  تابعی  افراسياب 
قرار گرفته اند. حرکت کمی در این نگاره دیده می شود  
و آن به گونه ایست که هر کدام ما را به نوعی با نشان 
دادن جهت نگاه، شمشير و یا پرچم  به موضوع اصلی 
حرکتی  بی  تدبيردرعين  این  کنند،  می  هدایت  داستان 
ایجاد حرکت می کند، تصویر نمودن آسمانی کوچك به 
رنگ آبی الجوردی  و زمينی وسيع نيز از تدابير دیگر این 
نگاره می باشد. عنصر نوشتاری باال سمت راست در چهار 

ستون قرارگرفته است .
برده،  بهره  آثارش  در  نمادها  از  همواره  ایرانی  نگارگر 
نمادین  مفاهيم  دارای  نگاره  یك  در  مصورشده  عناصر 
هستند، چنان که در این نگاره عناصری چون سنگ به 
و  واقعه  از شاهدان  نمادی  ارواح، صخره،  جایگاه  منزله 
سروها نماد جاودانگی و شاید کيخسرو و فرود فرزندان 
سياوش، درختان مو خشکيده و سوخته به عنوان نمادی 
از افراد نادان که با نادانی موجبات قتل سياوش را باعث 

شدند، در همه جا حضور دارد. 
بوته های گياهی و گل ها نمادی از نعمت های الهی و 
تمثيلی از رستاخيز، حيات، چرخه زندگی، جوانی، طراوت، 
لطيف  روح  از  نيزنمادی  طبيعت  در  انسان  حضور  اميد، 
انسان شرقی  برای رسيدن به کمال محسوب می شوند.  
از  نگاره  چپ  سمت  در  گل  با  همراه  تنومندی  درخت 
نمادی  شده  کشيده  سوم   سطح  انتهای  به  دوم  سطح 
از ترکيب زمين، آسمان، زندگی پویا وسمبلی از رحمت 
پرنده  ایران  نقاشی  در  باشند.  می  روشنایی  و  روحانی 
پرنده،  پرواز  است.  حقيقت  جستجوی  ودر  شعور  دارای 
نمادی است از عروج روح آدمی برای رسيدن به جهان 

باال می باشد و در واقع رهایی روح سياوش می باشد.
در این نگاره رنگ ها منطبق با اصول نگارگری است، 
اصولی  که همه چيز را در نور می بيند، نوری که از ذات 
خداوند است و تابشش بر همگان یکسان، لباس سياوش 
سبز و طالیی است، رنگ سبز نمادی از آزادی و رهایی 
و طالیی نشانی از الوهيت، نشانه ای از خورشيد وذهن 
و تفکر برتر دارد، ترکيب رنگی لباس سپاهيان اسفندیار، 
سياه زرد و سياه قرمزاست، سياه نشانه ی غم و اندوه و 
ترس، راز داری و ابهام از وقایع است و قرمز یادآوراتش 
و خون ریخته شده سياوش. رنگ صخره ها و سنگ ها 
ترکيبی از خاکستری و الجوردی و بنفش می باشد که 
بنفش  و  تقدس  از  نشانی  آبی  و  ابهام  نشانه  خاکستری 
نشانی از هرج ومرج است که در ترکيبی زیبا بکار رفته 
است. آسمان به رنگ الجوردی نشان از تقدس ومعنایی 

الهی دارد.
از  ایرانی هيچ گاه در تالش نمایش سه بعدی   نگارگر 
عالم  نمودن  پی مصور  در  نبوده،  روشن  طریق سایه - 
و  است  زیبایی  نمایانگر  مثال،  و محسوس.عالم  معقول 
از دیدگاه حکمت اسالمی ، زیبایی های موجود  در این 
جهان، همگی سایه و جلوه ای از زیبایی حق تعالی است 
و او به دنبال نمایش هدف نهایی هنر اسالمی که همان 

وحدت در اوج کثرت است می باشد.

چکيده :
 در دوران معاصر، سال های پس از انقالب، هنری 
ومی  داشت  فاصله  مدرن  هنر  با  که  شد  متولد 
خواست به دور از تکرار و بر پایه ميراث هنرمندان 
بنا کند، قلم آن ها ریشه در  گذشته عالمی دیگر 
هنری داشت که از سه قرن پيش شروع به رشد 
کرده بود، می خواستند راهی برای صعود به آسمان 

حقایق معنوی باشد.
واژگان کليدی: اندیشه دینی، شهادت، آرمان الهی، 

اسطوره.

شهادت در اندیشه دینی ما به معنای گذشتن از جان 
و هستی خود در راه یك آرمان الهی است و انچه در 
این راه اهميت دارد، انگيزه، نيت و آگاهی و اختياری 

بودنش می باشد.
هنرمندان نقاش از راه نقش زدن است که تجربه ای 
معنوی را ظاهر ساختند و در جستجوی شکل و ساختار 
تجسمی، توان بيان متعالی  را یافتند، عالمی نو، ظهور 
پيدا کرد، زیبایی و خير حقيقی معنا یافت و این درک 
و معنا توسط هنرمندانی که هنر را مرتبه ای از کمال 
هنرمندان  از  جمعی  گرفت.   شکل  دانند  می  انسانی 
که در این راستا تالش نمودند عبارتند از: »عبدالمجيد 
اهلل  ندرلو،حبيب  مصطفی   ، چليپا  کاظم  راد،  حسينی 

صادقی، مرتضی اسدی ،عبدالحميد قدیریان . «
شهادت در اندیشه دینی ما به معنای گذشتن از جان 
و هستی خود در راه یك آرمان الهی است و آنچه در 
این راه اهميت دارد، انگيزه، نيت و آگاهی و اختياری 
های  زمينه  اساس  بر  نهایت  در  و  باشد  می  بودنش 

مشترک فرهنگی است که جنبه اسطوره می یابد.
اسطوره یك واقعيت زندگی است، نوعی داستان تخيلی 
نيست؛ زیرا باور داریم که حوادث مربوط به آن در یك 
زمان بسيار دور اتفاق افتاده و هنوز تاثيرش روی جهان 
که  ای  اسطوره  دارد.  ادامه  بشری  های  سرنوشت  و 
هنوز زنده است، بيان مطلبی است که اسطوره در دل 
آن جای دارد، زنده نگاه داشتن واقعيت قدیمی است، 
حکایتی که جوابگوی احتياجات عميق دینی و خواستار 

اخالق و تکيه گاه تمایالت و توقعات اجتماعی است.
اسطوره آن طور که در یك جامعه ابتدایی وجود دارد، 
زندگی شده  واقعيت  بلکه یك  نيست  فقط یك قصه 
است. از دیدگاه جامعه شناسی اسطوره نه یك روایت 
مقدس که مجموعه ذهنيت یك گروه اجتماعی است و 
نظام ارزش های پنهان در آن را در بر می گيرد و چنين 
است که اسطوره هميشه مربوط به گذشته نيست، در 
جامعه نو نيز پدیدار می شود و پيدایی، آن را ارجاع به 
گذشته می دهد. اسطوره در پی آن نيست که چيزی 
با  متناسب  احساسات  بيان  عامل  بلکه  دهد،  تغيير  را 
ها  اسطوره  است.  کهن  بسيار  اجتماعی  موقعيت  یك 
زندگی محسوس و علمی جامعه خود  با  تا روزی که 
مربوط باشند در ميان توده مردم حيات دارند و روزی 
توده مردم  زندگی  از  نکنند،  این شرایط تطبيق  با  که 
می  شناسی  اسطوره  علم  کمك  به  شوند.  می  خارج 
توانيم  به راز و رمزهای فرهنگ و تاریخ ملت خود پی 
برد و ریشه بسياری از عقاید و آیين های مردم جهان 

را کشف و معلوم ساخت.
اسطوره  فردوسی،  شاهنامه  قهرمانان  از  »سياوش« 
مظلوميت و شهادت  محسوب می شود؛ او از ایزدان 

است  کشاورزی  و  فرهنگ  باروری،  اسطوره  زرتشتی، 
 » سياوش  سوگ  »آیين  در  او  بزرگداشت  آیين  که 
ایين » مرگ مقدس  این  است. محوریت  مانده  باقی 

«)شهادت مظلومانه( است.
پيشينه  و  مشهور  سياوش  کشتن  فارسی  ادبيات  در 
توسط  مراسم  این  از  زیادی  اطالعات  دارد،  ای کهن 
قدمت  که  مراسمی  است،  رسيده  ما  به  ادبی  متون 
آن به بيش از سه هزار سال پيش از ميالد می رسد، 
در  واقع  در »پنجکنت  باستان  از عهد  دیواری  نقاشی 
رود زرافشان حوالی سمرقند)سرزمين باستانی سغد( در 
تاجيکستان کنونی« به یادگارمانده است. بعد از اسالم 
در » دیلمستان « که سرزمينی سرکش بود و دیر در 
یافت،  ادامه  مراسم  این  شدند،  تسليم  اعراب   مقابل 
وباز این دیلميان شيعه بودند که با همان سبك وسياق 
امام حسين  برای شهادت  بغداد  در  عزاداری سياوش، 
سوگواری کردند، نقاشی از شاهنامه هایی که در دوران 
های بعد از اسالم  مصور شده  نيز از این مراسم برجای 

مانده است.
خوانان  حماسه  روایات  همه  در  مضمون  ترین  مهم 
شفاهی از شاهنامه بر جسته شده، » داستان جوشيدن 
خون به جفا « رخته شده سياوش است، افسانه جوشيدن 
خون سياوش در فرهنگ شفاهی به نماد خون خواهی 

مظلومان در برابر ظالمان تبدیل شده است. 
به  مظلوميت  نقاشی  سابقه  گفت  توان  می  واقع  در   
دوران سه هزار سال پيش از ميالد مسيح باز می گردد. 
مضامين شهيد و شهادت هميشه از موضوعاتی بود و 
هست که هنرمندان برای آن تالش کرده اند. شهدا و 
بررگداشت آنها  از دیر باز تاکنون در این سرزمين مورد 
توجه بوده و مراسمی  برای  بزرگداشت آن برگزار می 

شده است.
با یك موضوع واحد در دوران های  نقاش  هنرمندان 
مختلف برخوردی متفاوت داشته اند و هر کدام به گونه 
و روشی خاص ان را به ثبت رسانده اند، با بررسی این 
که  آنها  های  تفاوت  یا  و  مشترک  نکات  با  ها  نگاره 
شامل فرم، رنگ، فضا، همچنين استفاده از نمادها است 
آشنا می شویم و روش بکارگيری این عناصر را با توجه 

به موضوعات درمی یابيم.
برگی از شاهنامه بایسنقری 

       کشتن سياوش به دست » گروی زره « به دستور 
» اسفندیار« در این نگاره به تصویر کشيده شده است. 
در مقابل سياوش تشتی از طال قرار دادند  و سر از تنش 
جدا ساختند، ماجرای کشته شدن مظلومانه او بر زبان 
ها چرخيد تا فردوسی آن را در شاهنامه  به نظم درآورد. 
نگاره در کادری عمود و با جدول کشی طال و در سه 
سطح )پالن( تنظيم شده، سطح اول سنگ ها و صخره 
ای کوتاه و درختان مو خشکيده و سه سرو و سطح دوم 
زمينی با بوته های علف خودروی منظم و انواع گل و 
با سربازان  مو سوخته، خشکيده همراه  درختچه های 
سطح  در  اند  گرفته  قرار  آن  در  سياوش  و  افراسياب 
سوم آسمان پرندگان وسر درخت تنومند که ارتباط بين 
سطح دوم و سوم را برقرار می کند، مصور شده است.

عناصرمتن ازکادر خارج نشده اند و انتخاب زمينه روشن 
و قرار دادن عناصراصلی با رنگ تيره بر روی آن، زمين 
پوشيده شده از گل و بوته های گوناگون و منظم، محور 

چکیده:
در  عظیمی  تغییرات  اخیر  دهه  های  طول  در 
اين  است.  آمده  بوجود  علوم  مختلف  عرصه های 
و  تولید  شیوه  و  مردم  زندگی  نحوه  بر  تغییرات 
عرضه کاالها و خدمات تاثیر گذاشته است. اين 
تا حقوق جديدی در جامعه  باعث شده  تغییرات 
مطرح گردد و به منظور احقاق اين حقوق، قوانین 
الزم تصويب گردد. يکی از اين موارد، حقوق افراد 

به عنوان مصرف کننده است.
کننده،  مصرف  حقوق  کلیدی:  واژگان 
قوانین،  خدمات،  و  کاالها  عرضه کنندگان 

رقابت سالم اقتصادی.
 تمامی افراد بشر به عنوان مصرف  کننده دارای مجموعه 
حقوقی هستند که عرضه کنندگان کاالها و خدمات بایستی 

از کشورهای  امروزه در بسياری  نمایند.  را رعایت  آن 
این  ادای  برای  واضحی  و  مشخص  قوانين  جهان 
در سطوح مختلف محلی،  قوانين  این  دارد  وجود  حق 

کشوری،  منطقه ای و حتی جهانی به تصویب رسيده است. 
مشخص،  صورت  به  است  سالی  چند  نيز  ما  کشور  در 
حال  در  مصرف  کننده  حقوق  از  حمایت  برای  الیحه ای 
های  گام  از  یکی  آن  نهایی  تصویب  با  که  است  بررسی 
اساسی رعایت حقوق مصرف  کننده اجرایی خواهد شد، در 
عين حال برای تحقق کامل این موضوع در جامعه نياز به 

الزامات دیگری نيز وجود دارد. 
مختلف  ابعاد  در  مصرف  کننده  حقوق  کامل  اعمال 

بصورت مستقيم و غير مستقيم باعث بهبود کيفيت 
مصرف  حقوق  اعمال  می گردد.  مردم  عموم  زندگی 

 کننده از ابعاد اجتماعی باعث افزایش رفاه و گسترش 
عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. از ابعاد فرهنگی 
ابعاد حقوقی  از  افزایش ظرفيت های فرهنگی و  باعث 

تنش  نظم  گرایی جامعه و کاهش  و  قانون  مداری  باعث 
افزایش  باعث  اقتصادی  ابعاد  از  می شود،  حقوقی  های 
سالم  رقابت  ایجاد  به  کمك  خدمات،  و  کاالها  کيفيت 
های  مشارکت  افزایش  باعث  سياسی  ازابعاد  و  اقتصادی 
مردمی از طریق تشکيل سازمان های غير دولتی حمایت 

از مصرف  کننده می گردد. از ابعاد فعال  سازی دستگاه 
افزایش تالش های دولت برای  های دولتی، باعث 
ابعاد  از  می شود.  خود  حاکميتی  وظایف  بهتر  اعمال 

زندگی  کيفيت  تفاوت های  باعث کاهش  نيز  جهانی 
جوامع مختلف و در نهایت کمك به همگرایی بين المللی 

می گردد.
عنوان  به  که  صورتی  در  کننده  مصرف   حقوق  رعایت 
یك فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد، 
این توانمندی را داراست که تاثيرات بسيار مثبتی برروی 
جامعه   بگذارد.  برجای  جامعه  فردی  و  گروهی  رفتارهای 
ای که این رفتار را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگی، 

بهداشتی، سياسی و اجتماعی رشد خواهد یافت.
های  تنش  کاهش  باعث  مصرف  کننده  حقوق  رعایت 
را  خود  حقوق  آن  افراد  که  جامعه ای  می شود.  اجتماعی 

آن  اقتصادی  فعاالن  و  می شناسند  کننده  مصرف   بعنوان 
جامعه این حقوق را رعایت می نمایند، با تنش ها و تعارضات 
هر  خریدار  و  فروشنده  که  چرا  شد،  خواهد  روبرو  کمتری 
کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در 
این جامعه ميزان درگيری و شکایت ) مرتبط با عدم رعایت 

حقوق مصرف  کننده ( کاهش خواهد یافت.
ارتقاء  عرضه  و  مصرف  توليد،  فرهنگ  جامعه  نوع  این  در 
یافته و این امر باعث ارتقاء فرهنگی جامعه خواهد شد. از 
ایجاد   )NGO( غيردولتی  نهادهای  جامعه  این  در  طرفی 
شده و رشد می نمایند و از این بابت زمينه حضور فعال تر 
عموم مردم در فعاليت های اجتماعی افزایش خواهد یافت و 
در واقع جامعه به سمت بالندگی فرهنگی و اجتماعی سوق 
داده خواهد شد. در این جامعه آموزش های الزم از طرف 
دولت و سازمان های غيردولتی به عموم مصرف  کنندگان و 
دست  اندرکاران ارائه می گردد بنابراین سطح آموزش عمومی 
های  افق  جامعه  نوع  این  در  شد.  خواهد  زیاد  جامعه  این 
فرهنگی، اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد. نمونه بارز آن 

ایجاد)NGO(های متعدد در زمينه رعایت حقوق مصرف 
اقشار  از  متشکل  می توانند  )NGO(ها  این  است   کننده 
مختلف مردم باشند، جامعه زنان، جامعه ورزشکاران و .... 
در  مردمی  مشارکت  افزایش  باعث  امر  این  واقع  در  که 

جامعه می گردد.
در این جامعه ، در آمد قابل تصرف خانوارها بيشتر خواهد 
گران تر(  نه  و  واقعی)  هزینه های  خانوارها  که  چرا  شد 
در  می پردازند  را  خود  مصرف  مورد  وخدمات  کاالها 
می یابد،  افزایش  خانوارها  اجتماعی  رفاه  جامعه  نوع  این 
 کاهش هزینه خانوارها،  کاهش تنش ها و درگيری های 
در  خانواده  اعضای  مشارکت های  افزایش  اجتماعی، 
اثر مثبتی  ... همگی بر روی رفاه اجتماعی  جامعه و 
خواهد داشت در این جامعه ظرفيت های فرهنگی، 
این  و  یافت  خواهد  افزایش  اجتماعی  و  اقتصادی 
کرد  خواهد  کمك  اقتصادی  توسعه  حرکت  به  امر 
آن  اعضاء  دیده،  آموزش  چرا که جامعه ای که 
تعاون  و  روحيه همکاری  دارند،  فعال  مشارکت 
در ميان آنان زیاد شده، فعاالن اقتصادی اعم از توليد 
دیگران  حقوق  و  خود  جایگاه  از  مصرف  کننده  کننده، 
در مراودات اقتصادی آگاهی دارند و .... همگی به 
حرکت  تسریع  برروی  مثبتی  تاثير  می تواند  خوبی 

اقتصادی جامعه بگذارند.
قاچاق کاهش  ميزان مصرف کاالی  این جامعه  در 
می داند  خوبی  به  کنننده  مصرف   که  چرا  می یابد 
کاالی قاچاق تنها می تواند از لحاظ قيمت، منافع 
او را تامين نماید ولی از لحاظ خدماتی همچون 
با محصوالت  نمی تواند  فروش  از  خدمات پس 
تمایل عمومی  بنابراین  نماید.  رقابت  غيرقاچاق 
داخلی  رسمی  کاالهای  به  مصرف  کننده 
خواهد بود. این عامل نيز تاثير مثبتی بر اقتصاد 
لحاظ  از  طرفی  از  گذاشت  خواهد  کشور  داخل 
اجتماعی نيز باعث ایجاد رابطه محکم  تر ميان توليد 

کنندگان )داخلی(  و مصرف  کنندگان خواهد شد.
در این نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و 
جامعه ای که در آن قانون رعایت شود پایه های اوليه 
ثبات سياسی و اجتماعی را خواهد داشت. در این نوع 
جامعه دولت بخاطر حاکميت قانون، اقتدار بيشتری نيز 
جامعه  بالندگی  و  پویایی  بخاطر  دیگر  طرف  از  دارد. 
توان  ها  آن،  دولت  مداری  قانون  همچنين  و 
برنامه ریزی، کنترل و هدایت بيشتری خواهند 
داشت و این عامل نيز در حفظ ثبات سياسی و 

اجتماعی جامعه تاثير مستقيم خواهد داشت.
فرهنگی-  یکپارچگی  افزایش  باعث  جامعه  این 
اجتماعی  عدالت  گسترش  به  و  می شود  اجتماعی 
کمك خواهد کرد. در این نوع جامعه، مصرف  کننده 
دارای   .... و  درآمد  محله،  قبيله،  رنگ،  نژاد،  از  فارغ 
حق  اعاده  بنابراین  است.  مدونی  و  مشخص  حقوق 
یك  سطحی  هر  در  و  ویژگی  هر  با  مصرف  کننده 
معنی  به  واقع  در  این  و  بود  خواهد  عمومی  وظيفه 
حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. از طرفی دیگر 
چنانچه تمامی افراد جامعه )به دور از هر نوع تعلق( خود 
را تحت حمایت قانون بدانند، ميزان تعلق پذیری آنان و 
انسجام در سایه قانون جاری کشور در ميان همه گسترش 
می یابد. در واقع از این منظر یکپارچگی اجتماعی جامعه 

افزایش خواهند یافت.
رعایت این قانون در یك جامعه خود عاملی خواهد شد 
تا جامعه هر چه بيشتر این قانون را مراعات نماید. بطور 
مثال: رعایت حقوق مصرف  کننده باعث افزایش کيفيت 
با  و  می شود  جامعه  در  شده  ارائه  خدمات  و  محصوالت 
افزایش کيفيت محصوالت عرضه شده در جامعه، سطح 
رفاه جامعه افزایش می یابد و با افزایش رفاه جامعه سطح 
به  و  یافت  خواهد  افزایش  نيز  اجتماعی  رضایت  مندی 
مردمی  مشارکت  سطح  اجتماعی،  رضایت  مندی  خاطر 
افزایش می  یابد و با افزایش سطح مشارکت مردم نظارت 
موثرتری برروی اعمال قانون و مخصوصا رعایت قانون 
حامی مصرف  کننده صورت خواهد گرفت و از این طریق 
خواهد  افزایش  خدمات  و  کاالها  عمومی  کيفيت  سطح 

یافت.

ی 
زد

ای
د 

دا
هر

م

تی
صنع

ت 
یری

 مد
سی

شنا
کار

وز
یر

 ف
ی

ح
ال

ص
ه 

م
هی

ف
شی

 نقا
شد

ی ار
ناس

رش
کا

شماره مدیریت کسب و کار

هجدهم
نقـــــــــاشی10 شماره 

هجدهم
11



گزارش تصویری و عملکردگزارش جشنواره تجسم هنر 1

 تعداد کارهاي ارسالي جمعا در هر چهار رشته به تعداد 17٢4 اثر که به تفکیک
آثار و افراد شرکت کننده به شرح زير میباشد

دبیرخانه جشنواره در 
  

بخش معماری با حضور 7۵ نفر شرکت کننده و ٢77 شیت معماری

 بخش عکاسی 164 نفر شرکت کننده و ۸36 عدد عکس

 بخش گرافیک 1۸3 نفر شرکت کننده و 341 پوستر

بخش نقاشی با 13۵ نفر شرکت کننده و ٢7۰ اثر نقاشی

 دانشگاه هاي علمي کاربردي واحد هاي:   47،46،31،3۸،49،1٢،٢۵،1۸ و علمی
 کاربردی واحد  امیرکبیر

  دانشگاه سوره 
 دانشگاه علم و صنعت تهران

 دانشگاه هنر تهران
تحقیقات  علوم  واحد  آزاد   دانشگاه  مرکز  تهران  واحد  اسالمي:  آزاد    دانشگاه 
 دانشگاه الزهرا در شهر تهران و دانشگاه عالءالدوله واقع در گرمسار و از شهر
و کرمانشاه  شهر  و  آمل  شهر  همدان،  يزد،شهر  آزاد(،شهر  )دانشگاه  ابهر   هاي 
 دانشگاه گیالن در شهر رشت ، شهر کاشان، شهر قم ، شهر بندرعباس شرکت

و همکاري داشته اند

 در کل روند طي شده این جشنواره ورکشاپهاي متعددي در هر چهار رشته برگزار شده است که جمعا
:11 ورکشاپ که به تفکيك در هر رشته به شرح زیر ميباشد

 2 ورکشاپ در رشته معماري که اولين ورکشاپ در علمي کاربردي مرکز 47 با حضور  جناب آقاي
مهندس خانم  سرکار  و  حضور  با  اميرکبير  واحد  در  ورکشاپ  دومين  و  فرشيدي  محمد   مهندس 

.مينویي در تهران برگزار شد

 2 ورکشاپ در رشته نقاشي که اولين ورکشاپ در دانشگاه هنر با حضور جناب آقاي جمال عرب
 زاده و ابراهيم جعفري و همایون سليمي و دومين ورکشاپ در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

.برگزار شد

که گرافیک  رشته  در   4ورکشاپ 
علمي در  ورکشاپ  دومین  و   اولین 
 کاربردي واحد 47 و سومین ورکشاپ
و کرمانشاه  شهر  گرافیک  انجمن   در 
با ملک  موزه  در  ورکشاپ   چهارمین 
در اربابي  بابک  آقاي  جناب   حضور 

.شهر تهران برگزار شد

 3 ورکشاپ در رشته عکاسي که اولین
 ورکشاپ در موزه ملک در شهر تهران
بايرامي آقاي جمشید   با حضور جناب 
 و دومین و سومین ورکشاپ با حضور
علمي در  پور  علي حسن  آقاي   جناب 

.کاربردي واحد 47 برگزار شد

برگزاری روز هنر در مرکز 47
   به مناسبت هفته گرافيك و بزرگداشت روز معمار در حياط ساختمان واحد 47

 مراسمی با برگزرای کارگاه و ورکشاپ هایی هنری برگزار گردید . در این  مراسم دانشجویان رشته های معماری ،
 گرافيك ، عکاسی ، نقاشی با برگزرای کارگاه های مختلف کارهای خود و تالش های خود را به نمایش گذاشتند

 برگزاری ورکشاپ عکاسی 
باحضور استاد جناب آقای کاوه فرزانه

 برگزاری جلسات نشست 
شورای سیاست گذاری پاتوق

شورای  جلسات   برگزاری 
 سیاست گذاری -  جلسات انجمن

علمی - جلسات نشريه

در هنر  روز  جشن  مراسم   برگزاری  
ارديبهشت ماه

 برگزاری روز بزرگداشت شهید مطهری
و روز معلم

 شرکت در جشنواره دستاورد های ٢۵
کاربردی علمی  جامع  دانشگاه   ساله 
های غرفه  بین  در  برتر  رتبه  کسب   و 

شرکت کننده در نمايشگاه

و جشنواره   داوران  جلسات    برگزاری 
سالن در  هنری  های  رشته   استادان 

پروين اعتصامی مرکز 47

المپیاد در  مرکز  دانشجويان   شرکت 
توسط طال  مدال  کسب  و   ورزشی 
،محسن مرکز  حسابداری    دانشجوی 

 ملکی

 شرکت در جشنواره دانشگاهی حرکت
در دانشجويان  های  دستاورد  ارائه   و 

جشنواره

47 مرکز  در    ٢ هنر  تجسم   جشنواره  
حال در  فرهنگی   دانشجويی  بخش   در 

. برگزاری است
برگزاری سال  دومین  در  جشنواره    اين 
سراسر از  دانشجويان  عموم  شرکت   با 

 کشور  با استقبال خوبی روبرو است
موضوع دو  با   ٢ هنر   تجسم   جشنواره 
 شهدا و محیط زيست و در 4 رشته هنری
عکاسی و  گرافیک   - نقاشی   -  معماری 
 در حال برگزاری است .اين جشنواره در
 بخش پژوهشی با موضوع خانواده متعالی

برگزار می گردد
 را ه های ارتباط با جشنواره

سايت جشنواره

شماره همراه جشنواره

آدرس تلگرام

آدرس اينستاگرام جشنواره

www.patoghfestival.ir

09014285806
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@patogh_uast47
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چکیده:
درگیری  از  تصاوير  ثبت  به  جنگ  عکاسی 
های مسلحانه و زندگی در مناطق جنگ زده 
می پردازد و هدف آن تاثیر در افکارعمومی 
پرستی،  میهن  روحیه  کننده،  ترغیب  مردم 
روحیه  وايجاد  ها  عدالتی  بی  افشاکننده 
سیاست  مقابل  در  جنگ  ضد  تفکرات  و 

کشورها و دولتمردان است.
عکاسی  جنگ،  عکاسی  کلیدی:  واژگان 

خبری، مناطق جنگ زده، ثبت تصاوير،

که  ا ست  خبری  عکاسی  از  شاخه ای  عکاسی جنگ، 
به ثبت تصاویر از درگيری های مسلحانه و زندگی در 
مردم  به  جنگ  عکاسی  می پردازد.  جنگ زده  مناطق 
کمك می کند تا عمق یك فاجعه ی جنگی را که از 

طریق نوشتار قابل انتقال نيست درک کنند.
جنگ های داخلی آمریکا  نقطه شروعی برای عکاسی 

جنگ بودند. به علت حساسيت های نظامی
در جنگ  تصویربرداری چندانی  اجازه  استراتژیك  و   
عکاسی  چند  هر  نشد،  داده  عکاسان  به  جهانی  اول 
از پيکارهای مبارزاتی، سال ها پيش از این جنگ آغاز 

شده بود.
بيشتر  عکس های جنگی در طول جنگ جهانی دوم 
افشا کننده بی  ترغيب کننده روحيه ميهن پرستی و 
عدالتی های اجتماعی بود.اما عکس های تکان دهنده  
و  روحيه  ایجاد  باعث  ویتنام  جنگ  فاجعه های  از 

تفکرات ضد جنگ در مردم شد.
هر چند عکاسی جنگ یك نوع عکاسی خبری است، 
اما به مراتب با خشونت بيشتری همراه است و سرعت 
انتقال خبر در آن، بيشتراست. در عکاسی خبری شما 
می توانيد از یك ميدان ورزشی، دیدار ریيس جمهور یا 
هر چيزی که خبر را برساند، عکاسی کنيد؛ اما عکاسی 
جنگ صرفا در جنگ اتفاق می افتد و اتفاقاتی را که 
در داخل و حواشی جنگ رخ می دهد پوشش می دهد. 
از این رو با سختی وخشونت خاص خود همراه است. 
دراین شاخه عکاسی، عکاس باید از تمام ظرفيت های 
هوش خود استفاده کند، کوچك ترین اشتباه مصادف 

با مرگ است.
دو شیوه اصلی نگرش در آن وجود دارد. يکی 
نگاه واقعی وبیطرف به جنگ که در اين شیوه 
عکاس به ثبت وقايع جنگ به صورت مستند 

و بدون هرگونه موضع گیری می پردازد.
است،  گذار  اثر  بسیار  ای  پديده  مسلما  و 
از  انزجار  تنفر،  اغلب  ها  اين عکس  حاصل 
جنگ و به  تصوير کشیدن  قتل عام انسان 

ها می باشد. 
 و ديگری ثبت وقايع جنگ به شکلی تبلیغی 
و به منظور بهره برداری های جنگ افروزان 
از پیش تعین شده  است که يک سناريوی 
ابرقدرت  ازسوی  غالبا  عوامل جنگ،  توسط 

ها و نظام سلطه ثبت می شود. 
در  عکاسان  حضور  امکان  وضعيت  ساليان  طول  در 
جبهه های جنگ بسيار تغيير کرده است، قبال عکاسان 
آزادانه در کنار جنگجویان به ثبت تصویر می پرداختند، 
اما کم کم خبرنگاران و عکاسان را به  صورت کنترل 
همين  در  مثال  به طور  کردند.  حيطه  این  وارد   شده 
به   عکاسان  افغانستان«  در  غرب  و  طالبان  »جنگ 
سختی توانستند عکس های مورد نظرشان را بگيرند. 
بعد از »جنگ ویتنام« عکاسی جنگ بسيار کنترل شد 
و دست عکاسان را بستند و محدود کردند. با این حال 

آنها عکاسی می کنند. 
اولين بار درجنگ جهانی اول بود که عکاسان شانس 
اما  کردند  پيدا  را  وسيع  چنين  این  ميدانی  در  حضور 
آنها مجاز به عکس برداری از هر چه که می خواستند 
نبودند و به خبرنگاران هم اجازه نزدیکی به خط مقدم 

داده نمی شد با وجود این محدودیت ها عکس های 
های  آرشيو  در  دنيا  سراسر  از  جنگ  این  از  فراوانی 
مختلف موجود است، عکس هایی که بسياری از آنها 
از  که  سانسور  سيستم  وجود  دليل  به  خود  زمان  در 
کردند،  می  داری  خود  جنگ  هولناک  تصاویر  انتشار 
دیده نشدند و تنها پس از پایان جنگ بود که چهره ی 
واقعی مصيبتی که برای چهار سال دنيا را درگير خود 

کرده بود، آشکار شد.  
عکس ها ی گرفته شده، به طور کلی در دسته 

های زير جای می گیرند:
-    ابزار و سالح ها

-    کمپ های نظامی
-    پرتره های سربازان، فرمانده هان و سران 

کشورهای درگیر در جنگ
-    جنگ در آسمان و عکس های هوايی

-    پناهندگان و تبعیدی ها و زندگی در جريان 
جنگ

-    آلبوم های عکس شخصی
آنچه در عکس های جنگ جهانی اول، جنگ داخلی 
آمریکا و تا حدودی جنگ کریمه به صورت مشترک 
به  او  همراه  دوربين  و  عکاس  نقش  شود  می  دیده 
این  استفاده شده در  ناظر است، دوربين های  عنوان 
برای  که  هایی  محدودیت  وجود  دليل  به  ها  جنگ 
گيری  در  های  ثبت صحنه  امکان  داشته  وجود  آنها 
افتاد که  اتفاق می  آنقدر سریع  نداشتند، همه چيز  را 
از  باال  نوردهی طوالنی  زمان  با  بزرگ  های  دوربين 

اتفاق، جا می ماندند .
جنگ های داخلی اسپانيا : در جوالی 1936 با کودتای 
ارتش اسپانيا به رهبری »ژنرال فرانسيس فرانکو و با 
بر  موسولينی«   ایتاليای  و  هيتلری  آلمان  پشتيبانی 

عليه حکومت دومين جمهوری اسپانيا آغاز شد.
این جنگ به عنوان پيش زمينه ی جنگ جهانی دوم 
پرتغال  و  ایتاليا   ، آلمان  اینجا  در   . شود  می  شناخته 
قرار  جمهوری  دولت  حامی  کشورهای  با  تقابل  در 
طرفی  بی  سياست  که  وجودی  با  نيز  آمریکا  گرفتند 
را در پيش گرفت اما به طور غير مستقيم درگير این 
جنگ شد. بيش از 2000 آمریکایی برای جنگيدن در 
ارتش مقاومت ملی داوطلب شدند و کارخانه »جنرال 
موتورز فورد و تکزاکو« هم  در فراهم ساختن وسایل 

و تجهيزات برای ارتش ملی موثر بودند. 
» الیکا «  )Leica( دوربين این جنگ بود. الیکا که در 
سال های دهه ی 1920 ساخته شده بود در این جنگ 
فرصتی برای نشان دادن قابليت هایش یافت. دوربينی 
کوچك و سبك که بر خالف دوربين های پيشين به 
راحتی مورد استفاده  قرار می گرفت و امکان عکاسی 
سریع برای آنها که به کارش می گرفتند فراهم می 
کرد، چه عکاسی از مادری نگران از حمله ی هوایی 
در یك خيابان، که به آسمان نگاه می کرد، چه تير 

خوردن سربازی در جبهه ی جنگ. 
کاپا«   »رابرت  دوران  این  عکاس  ترین  شاخص 
همراه  به  کاپا  جنگ  این  در   ، )Robert capa(است 
 David( سيمور  دیوید  و   )Gerada Tardo(تارو »گردا 
seymour ( تصاویر بی نظيری خلق کردند، تصاویری 
که برای اولين بار جنگ واقعی را به تصویر کشيدند. 
ناظر،  نه  و  ها  پشت جبهه  در  نه  دیگر  این عکاسان 
که فعال و شریك دیگران در پيشروی ها و شکست 
این ميان  را در  تارو جان خود  بودند و حتی گردا  ها 

از دست داد.

"مرگ  عکس  جنگ  این  عکس  معروفترین  شاید 
سرباز وفادار" عکسی از رابرت کاپا باشد. این عکس 
که که در 5 سپتامبر 1936  گرفته شده منشا بحث 
های فراوانی در باره ی کاپا، صداقت عکس و تصویر 

واقعيت در عکاسی بوده است. درباره اش این سواُل 
مطرح بود که آیا این عکس واقعی است ؟ و آیا این 
سرباز واقعا کشته شده است؟ چندی پيش نگاتيو این 
عکس همراه با همه ی عکس های دیگری که رابرت 
کاپا در آن روز برداشته بود، پيدا شد و واقعيت عکس و 
مرگ این سرباز بورل گارسيا در این لحظه تایيد شد، 
او واقعا در آن صحنه و بر اثر اصابت تير به سرش در 

دم جان سپرده بود.

سوژه های عکاسی جنگ:
از  سوژه های عکاسی جنگ می توانند خارج 
باشند.   نیز  جنگ  يک  ی  جبهه  ی  محدوده 
ثبت تصاوير ويرانه  های به  جا مانده از جنگ 
و لطمات انسانی نیز در حوزه همین عکاسی 
عکاسی  اصلی  هدف  واقع  در  دارد.  قرار 
جنگ، به  تصويرکشیدن چهره انسانی است 
درگیری  و  نزاع  اين  درگیر  هر شکل  به  که 
است، خواه يک سرباز خسته باشد خواه يک 

کودک غمگین.
است،  داده  نشان  تاريخ  که  طور  همان 
عکاسی جنگ تاثیر زيادی در افکار عمومی 
دارد و می تواند مردم را در مقابل سیاست 
کشور قرار داده و حتی دولتمردان را مجبور 

به توقف جنگ کنند. 

ثبت  به  زیادی  عکاسان  عکاسی،  تاریخ  طول  در 
تصاویر در جنگ ها پرداخته اند که شاید به جا باشد از 

معروفترین آنان نام برده شود. 

و  ضدجنگ  و  انسان گرا  عکاس  کاپا:  رابرت 
فتوژورناليست مجارستانی است. شهرت وی بيش  تر 
به دليل عکس های او از جنگ داخلی اسپانيا، جنگ 
دوم چين و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و 

اسرائيل و جنگ اول هند وچين است.
وی(  )ناکت   )james Nachtwey(:نچوی جيمز 

فتوژورناليست آمریکایی. 
فتوژورناليست   )yuri kozirev(  : کوزیرف  یوری 
سال   25 در  کارش  آغاز  از  کوزیرف  یوری  روسی، 
گذشته، جنگ های افغانستان، عراق، مصر، ليبی، یمن 

و سوریه را مستند کرده است. 
) David douglas duncen ( ديويد داگالس دانکن

) Dun  McCullin ( دونالد مک کالین
)Philip Jones Griffiths( فیلیپ جونز گريفیث

که  می دانند،  وسيله ای  و  ابزار  را  سياستمداران جنگ 
و  می شود  استفاده  سياسی  مقاصد  به  رسيدن  برای 
ها  دولت  که  است  آن  از  باالتر  سياسی  مقاصد  این 
تغيير رویه کند. حضور عکاسان در جبهه  به  وادار  را 
ها شاید تاثيری در روند ونتيجه جنگ بطور مستقيم 
نداشته باشد اما آگاه کردن مردم از شرایط ی که مردم 
وسربازان در آن قرار دارند شاید بتواند . افکار عمومی 

را برای تالش درپایان دادن به جنگ ترغيب کند. 

چیزها  کوچکترين  جنگ،   عکاسی  در 
و  باشند  سوژه ها  بزرگترين  می توانند 
ها  انسان  زندگی  کوچک  ويژگی های 

می توانند به موضوعی مهم بدل شوند.

Eddie Adam›s Pulitzer Prize-winning photograph from 1969, taken February 1968 ,1.
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چکیده
تجسمی  هنرهای  در  نور  و  رنگ  مبحث 
زيادی  بسیار  اهمیت  از  نگارگری  و 
برخوردار است اما تاکنون خیلی از اهل 
فن اين رشته ها، کمتر به مباحث عرفانی 
ايرانی  عظام  عرفانی  منظر  از  رنگ 
شده  سعی  مقاله  اين  در  پرداخته اند. 
به مبحثی جذاب و قابل تأمل در  است 
مورد رنگ و نور از ديدگاه سه عارف به 
نام قرن شش، هفت و هشت پرداخته 
شود. تا هنردوستان و هنرجويان رشته  
با  عمیق تر  قدری  تجسمی  هنرهای 

مفهوم باطنی رنگ و نور مواجه شوند. 
استان  عرفان،  نور،  رنگ،  کلیدی:  واژگان   
تورانی، هفت وادی،  هفت رنگ، هفت 

پیامبر

در عرفان ایرانی اسالمی »سلوک و سالك«، دو عنصر 
جدایی ناپذیر از هم هستند که سالك یعنی رونده 
راه و سلوک یعنی طی کردن مسير، مورد توجه 
عرفای بزرگ این سرزمين بوده است. در عرفان 
غایتی را در نظر گرفته اند که باالترین مرحله اش 
را »فنای فی اهلل« ناميده اند که سالك از ابتدای 
راه هفت وادی را طی می کند تا به جایگاه انسان 
استانی  همان  نورانی  استان  برسد.این  نورانی 
است که بعد از طی کردن هفت وادی عرفانی از 
نگاه »عطار« که به هفت شهر معروف است، از 
وادی طلب شروع کرده، عشق، معرفت، استغنا، 
توحيد، حيرت را طی نموده تا به مقام فنای فی اهلل 
می رسد. حال در این مقاله سعی بر آن شد تا طی 
سه  منظر  از  را  عرفانی  وادی  هفت  این  کردن 
عارف شهير و نامدار و بزرگوار این سرزمين که 
در سده ششم هجری »شيخ نجم الدین کبری« 
و »شيخ نجم الدین رازی« و سده هفتم و هشتم 
جمع آوری  می  بسته اند،  سمنانی«  »عالء الدوله 
هنر  اهالی  نظر  و  سمع  به  مقاله  این  در  و  شد 
تا قدری در آشنا  اميد است  عرفانی تقدیم شد. 
کردن هنرمندان رشته هنرهای تجسمی گامی 

برداشته شده باشد.
به دو  و  تقدیس  قابل  و  دارد  مناسبت  با آتش«  »َفر 

شکل متجلی می شود و آن دو عبارتند از:
الف: فر ایرانی
 ب: فر کيانی

در تعریف فر ایرانی آمده است که نيرویی فوق العاده 
محفوظ  دشمنان  هجوم  از  را  زمينی  ایران  که 

نگاه می دارد. 
و در تعریف فر کيانی نيز آمده است که ایزد خودش 
َفّر و کامل است و فر نياز ندارد چون ایزد خودش 
فر و کامل است. نيرویی است که موجب اقتدار 

سران کشور می شود.
رنگ و نور در اندیشه عرفانی

هجری  ششم  قرن  بزرگ  عارف  کبری  نجم الدین 
است. وی از قالب مثالی یا همان انسان نورانی 
)به عنوان واسطه ميان عالم معقول و محسوس( 
تصویر  این  در  می دهد.  ارائه  رنگی  تصویری 
برای صورت  گری  ابزاری  رنگين، فرم و رنگ، 
در  معناست.  خود  بلکه  نيست  معنا  آن  کامل 
قاموس اندیشه او رنگ، َعَرض نيست بلکه تجلی 
معناست. به دیگر سخن هنگامی که نجم الدین 

کبری از یك رنگ سخن می گوید، آن را 
به عنوان عاملی برای شرح و ظهور معنا 
مد نظر ندارد بلکه آن رنگ، خود را روایت 
کمانی  رنگين  با  ما  ترتيب  بدین  می کند 
که  معنایی  همان  هستيم.  روبرو  معنا  از 
»اهلل«  را  آن  مقاالت،  در  تبریزی  شمس 
عرفان  در  و  هواهلل(  )المعنی  می ناميد 
وجودی مطلق و منقبض که کل هستی، 

چهره  گشوده بود.
این مفهوم در قرآن جایگاهی ممتاز داشت. 
اهلل نه تنها نور بود )اهلل نورالسماوات و 
االرض( بلکه رنگ نيز می نمود )صبغه 
اهلل و من احسن من اهلل صبغه و نحن 
رنگ  و  خداست  رنگ  این  عابدون( 
ما  بهتر است؟  از رنگ خدا  چه کسی 
 )1380 )بقره،  هستيم.  او  پرستندگان 
و در عرش الهی اش نيز رنگين کمانی 

پيرامون  آنجا  در  و  زمرد  چون  سبز  سبزه  است 
عرش رنگين کمانی بود به دیده چون زمرد، به 

تعبير شبستری در گلشن راز: 
وجود کل ز کثرت گشت ظاهر

   که او در وحدت جزو است سایه
هر آن چيزی که در عالم عيان است  

        چون عکسی ز آفتاب آن جهان است
تجلی گر جمال و گر جالل است                

                 رخ و زلف آن معانی را مثال است 
ندارد عالم معنی نهایت   

کجا بيند مر او را چشم غایت؟                
شراب و شمع و شاهد عينی معنی است                                                                                        
                     که در هر صورتی او را تجلی است.

حافظ 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد   

            عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
رنگ  هر  برای  سلوک  راه  در  کبری  نجم  الدین  شيخ 
معانی باطنی خاصی را برمی شمارد. به طور مثال: 

رنگ سبز نماد حيات قلب است/ رنگ آتش  نماد 
قدرت و همت است / کبود نماد و نشان حيات 
به  بنا  فتوری.  و  نماد ضعف  زرد  و  است/  نفس 
ها  به مشاهده صورت  ابتدا  اندیشه وی، سالك 
در جهان حسی  ریشه  که  می پردازد  خياالتی  و 
دارند اما در مقام دوم به روایت ذواتی می نشيند 
و  می گردد.  آشکار  او  به  ها  رنگ  وسيله  به  که 
و  بالصور  تکون  االول  فی  المشاهده  ان  اعلم 

الخيال، ثم بالذوات از اظهرت االلوان  
الجمال  »فوائح  کتاب  در  کبری  نجم  الدین  همچنين 
رنگ  را  نقره  و  طال  رنگ   ، الجالل«  فواتح  و 
خلوص و صداقت دانسته و طریق خود را طریق 
کيميا می داند. رنگ از منظر وی، نمادگر حالتی 
خاص از آگاهی است. عالم نجم الدین کبری در 

رساله رنگ و نور چنين آورده است: 
ها   رنگ  با  مينوی  های  راستی  پس  این  از 

نمایانده خواهد شد زیرا اکنون ميان رنگ ها و 
بينش درونی او همنوایی پدید آمده است. 

رنگ در اندیشه عرفانی شيخ نجم  رازی 
رازی،  نجم  وی،  شاگرد  کبری  نجم الدین  از  بعد 
مشهور  کتاب  صاحب  هجری(   573-654(
ذکر  به  که  است  کسی  دومين  »مرصادالعباده« 
مسایل سير و سلوک با استفاده از تمثيالت رنگی 
نور پرداخته است. از دیدگاه وی، دل چنانچه با 
انوار معنوی  به مشاهده  قادر  ذکر صيقل خورد، 
است: بدان که چون آینده بتدریج از تصرف ذکر 
)ال اله اال اهلل(  یا به وزن نگار طبيعت و ظلمت 
صفات بشریت از او محو شود پذیرای انوار غيبی 

گردد. 
منشأ این انوار متنوع است و از روحانيت سالك والیت 
شيخ، »پيامبر اکرم« و ارواح انبيا و اوليا ، کار و 

عبادات را شامل می شود. »هریك را نوری دگر 
است و از منشأ نوری دیگر بر خيزد مناسب آن 

و هریك از ذوقی و لونی )رنگی( دیگر است« 
باشد،  لوامه  نفس  مرتبه  در  سالك  اگر  می گوید:  او 
مرحله  این  در  نفس  زیرا  می بيند  کبود  نوری 
با ظلمت پيوستگی دارد و به همين دليل  هنوز 
است که سالکان مبتدی رنگ جامه خود را کبود 

)ازرق( انتخاب می کنند. 
زیادت  روح  نور  و  شود  کمتر  نفس  ظلمت  چون  و 
نور  چون  و  شود  مشاهده  »سرخ«  نوری  گردد، 
)ایمان(  آید  پدید  »زرد«  نوری  گيرد  غلبه  روح 
پدید  سپيد«  »نوری  نماند  نفس  و چون ظلمت 
آید )اسالم( و چون نور روح با صفای دل گيرد، 

پدید  سبز«  »نوری 

چون  و  مطمئنه(  )نفس  آید 
نوری  شود،  صافی  تمام  دل 
آینه  در  که  اشعه  کمال  در  خورشيد  نور  چون 
صافی ظاهر شود پدید آید که البته نظر »چشم« 
ازشعاع او به ظفر نيابد پس آنگاه که سالك به 
ميان  از  رنگ  دیگر  برسد  کامل  شهود  مرحله 

برخيزد و بی رنگی حاکم شود. 
رنگ و نور در اندیشه عرفانی عالءالدوله سمنانی 

اسالمی،  عرفان  در  نور  و  رنگ  رازی،  نجم  از  پس 
آرای  در  ویژه  به  و  یافت  بارزتری  صورت 
هفتم  قرن  بزرگ  عارف  سمنانی،  عالءالدوله 
در  شهود  وحدت  نظریه  که  هجری  هشتم  و 
نامه نگاری اش  و  عربی  ابن  وجود  وحدت  برابر 
شهرتی  مورد،  همين  در  کاشانی  عبدالرزاق  با 
در  نورانی  معنای  بر  هدایت  وی  دارد.  سزا  به 
اندیشه های عرفانی ماقبل خود، شيخ نجم الدین 
تأمالت  نيز  و  کبری  الدین  نجم  شيخ  و  رازی 

جدی نجم الدین کبری پيرامون رنگ و نور بود 
اندامشناسی عرفانی انسان رنگ و نور را در  در 
و  بخشيده  دیگر  تاللویی  عرفانی،  انسان  قالب 
خود  عميق  تأثير  تحت  شدت  به  را  ایرانی  هنر 
قرارداد او در تفسير عرفانی خود به قرآن با مد 
نظر قرار دادن هفت معنای باطنی آن و با استناد 
حال  عين  در  و  عرفانی  اندامشناسی  نوعی  به 
مراتب وجودی  که در عرفان اسالمی از آن بحث 
اندامشناسی  نوعی  بنيانگذاری  دنبال  به  می شد 
عرفانی با استناد به هفت پيغمبر درونی و هفت 
این  از  هرکدام  البته  که  برآمد  وجودی  مرتبت 
و  شد  داده  نمایش  رنگينی  نور  توسط  ها  اندام 
عارف باید می آموخت که بدان )آن رنگ( نگرش 
از حالت  او  این رنگ به  داشته باشد چرا که 

مينوی آگاهی می دهد. 
اندام  با  نورانی،  هفت  گانه  اندام  این   -1
این  می شود.  شروع  قالبيه(  )لطيف  جسمی 
اندام شکل ندارد و از فلك االفالک یا جان 
جهان سرچشمه گرفته است. این مرحله را که 
بيشتر تصویری از هستی است تا شکل و فرم، 

مقام جسم یا »آدم وجود تو« می نامند. 
و  دارد  نام  نفيسه«  »لطيفه  دوم  اندام   -2
برای  مرکزی  اندام  این  است.  نفس  جایگاه 
حضور خواهش ها و شهوات پليد است و بدین 
صورت  عالم  است  جسم  از  مبرای  که  دليل 
ناميده می شود و چون بایست تراز خود روبرو 
نوح هستی   را  اندام دوم  به همين دليل  شود 

است یا »نوح وجود تو« خوانده اند.
یا  است  قلبيه«  »لطيفه  اندام  سوم،  اندام   -3
دل  در   که  روحانی  من  آن  برای  جایگاهی 
ابراهيم  تصویر  اندام  این  دارد.  جای  آدمی 
که  است  تو«  وجود  »ابراهيم  یا  است  هستی  

تصویری دیگر از عالم معناست. 
»موسی   یا  است  هستی  موسای  اندام،  4-چهارمين 
لطيفه سریه  عبارت  به یك  دارد  نام  تو«  وجود 
است که در عالم چنان و ملکوت گفت و گوی 
رقم  با حضرت حق  را  پنهانی  مناجات  و  نهانی 

می زند.
5- اندام پنجم، لطيفه روح نام دارد که تصویر جهانی 
بدین  را  آن  و  فراسوی صورت است  و  جبروتی 
نماینده  و  دارد  شریف  بس  جایگاهی  که  دليل 

خداست »داود وجود تو« ناميده اند. 
6- اندام ششم یا ششمين لطيفه، لطيفه خفيه نمایانگر 
را  آن  است.  الهوت  عالم  در  الهی  سرشت 
الهامات روح  »عيسای وجود تو« می نامند. زیرا 

قدسی به وسيله این اندام دریافت می شود.
یا  حقيقت  مقام  به  که  لطيفه  آخرین  و  هفتمين   -7
است.  مشهور  ماهوت(  )عالم  الهی  ذات  عالم 

اندام  این  تو« می نامند.  یا »محمد وجود  لطيفه 
تصویر خود راستين است. این اندام انسان نورانی 
که هفت لطيفه دارد و از لطيفه قالبيه که عالم 
نفسيه،  لطيفه  از  گذر  با  و  شروع  است  طبيعت 
لطيفه حقيه  مقام  به  روحيه، خفيه  قلبيه، سریه، 

می رسد، با هفت رنگ ارتباط داد.
زیرا  داده  تاریك  و  رنگی سرد، سياه  قالبيه  1-لطيفه 
داد  فاصله  نوریه  حقيه  لطيفه  از  هفت  به  بنا 
عالءالدوله سمنانی در »رساله نوریه« این رنگ 

را پرده غيب شيطان می داند. 
2- در رنگ  شناسی اندام انسان نورانی، لطيفه نفسيه 
یا »نوح وجود تو« آبی رنگ است. زیرا نفس به 
صورت  عالم  به  پا  و  آمده  فائق  ماده  کدورت 

گذاشته است.
3-لطيفه قلبيه یا »ابراهيم وجود تو« مساوی با طلوع 
ظاهر  عقيق  سرخ  رنگ  به  که  است  دل  نور 

می شود. 
4-لطيفه سریه یا وجود موسوی انسان نورانی، رنگی 
پرتوهایی سبزرنگ  متن خود  در  که  دارد  سفيد 

دارد. 
5-لطيفه روحيه یا مقام داودیه اندام انسان نورانی یا 

»داود وجود تو« رنگی زرد است.
6- تجلی رنگين صورت خفيه یا اندام عيساوی انسان 
زیرا  است.  نورانی  اسود  یا  روشن  سياه  نورانی، 
پيدای  این  راز  مقام سراالسرار است یعنی مقام 

ناپيدا و این آشکار به غایت پنهان. 
این نور در گلشن راز شبستری چنين تصویری دارد: 

سياهی گه ببينی نور ذات است
به تاریکی درون آب حيات است.

انسان نورانی که  یا مقام محمد وجود  7-لطيفه حقه 
تصویر از ذات الهی است نور سبز درخشان داده 
به تعبير سمنانی، از این نور، نور مطلقی است که 
صفات خاص حق است، منزه از حلول و اتحاد و 
مقدس از اتصال و انفصال متجلی شود و پرده او 
بسته باشد. که عالمت حيات شجره وجود باشد.

با  دیگری  همنشينی  سمنانی  نوریه  رساله  در  رنگ 
نور دارد. وی در یك تصویرگری لطيف و زیبا، 
که  می بيند  خلوتی  در  نبسته  را  مبتدی  سالکی 
در آن نور و رنگ با هم عجين گشته اند. سالك 
روشنایی می بيند که به سبب »ذکر« قوت گرفته 
و خود دایره ای در مقابل او گشوده است از این 
دایره روشن، هفت رنگ زبانه می کشند همچون 
هفت  این  می جهد.  برون  از  آب  که  چشمه ای 
رنگ همان هفت رنگی است که سالك از مقام 
عروج  قوس  در  محمدیه  حفيه  لطيفه  تا  قالبيه 
نوریه هریك،  توان  به  و  ببيند  را  آنها  باید  خود 
حجاب های بسيار را پاره کند. که در هفت مرحله 

هفتاد هزار حجاب است. 

سعید نقاشیان
دانشجوی دکترای کاسك گنت بلژیك

دارای درجه2هنری در رشته نقاشی خط از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی
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مکان حضور داشته باشد پس در طراحی یادبود ها این نکته 
از نکات کليدی  انقضا  تاریخ  قابل اهميت است که نداشتن 
طراحی المان های شهدا است. می توان گفت یادبود شهدا در 
هر جایی از شهر های ما می تواند جایگاهی خاص و قابل تقدیر 
داشته باشد . ما یادمان هایی طراحی می کنيم که بدون در نظر 
گرفتن مواد و مصالح، آنها سعی در القا حس از خود گذشتگی  و 
ایثار افرادی دارند که هيچ تناسبی بين آنها وجود ندارد . یادبود 
شهدا می توانند گاهی ما را تا اوج ببرند و گاهی فقط یك مکث 
کوتاه ایجاد نمایند . یك پارک بازی ، دانشگاه ، ورودی یك 
شهر ، ميدان کوچکی در یك شهر دور افتاده ، هر کدام هویتی 
دارند که طراح می تواند با الحاق طراحی خود به آن باعث شود 
آن محيط مورد استقبال قرار گيرد یا خير . توجه به محل احداث 

یادبود و نگاه افراد آن محيط از نکات کليدی طراح است . 
شاید چند پيشنهاد بتواند طراحان را در طراحی یابود ها 

کمك کند :
- شناخت زیبایی در طراحی:

رعایت اصول زیبایی شناسانه درطراحی یادمان می تواند 
کمك بزرگی در طراحی باشند و یك یادمان با ارتفاع خيلی بلند 
و یا حجم بزرگ و یا خيلی کوچك شاید نتواند به خوبی بر روی 
افراد تاثير گذار باشد . زیبایی شناسی در شکل، اندازه، حجم و 
تناسبات فرعی، اگر چه فرمول خاصی ندارد اما از مواردی است 

که باید مورد تاکيد در طراحی باشد.
- ارتباط بين موضوع و محل احداث یادمان :

در محلی که قرار است یادمانی طراحی شود اگر آن محل 
ارتباط  تواند  می  بهتر  باشد،  خاصی  ویژگی  و  هویت  دارای 
موضوعی بين حس مکان و آن یادمان ارتباط برقرار کند به 
طورمثال طراحی یك یادمان تاریخی می تواند درمحل بافت 
تاریخی باشد یا یك یادمان برای شهدای ساختمان پالسکو در 
محل احداث ساختمان باشد و یا یك مجسمه برای شهدا در 

محل شهادت و آرامستان آن ها باشد .
- ارتباط موضوع با عملکرد و هویت شهر:

هر شهری تحت تأثير پيشينه تاریخی، اقتصاد، اقليم و سایر 
شرایط، عملکرد و هویتی را دارد. ارتباط یادمان با این عملکرد و 
هویت مطلوب است و عدم ارتباط با تضاد در این زمينه موجب 

تنزل کيفيت فضا می شود.
یکی از مهم ترین کارکردهای یادمان ایجاد حس مکان 
تعریف شده، القای روحيه خاص در فضا یا تقویت روحيه یك 

فضا است.
 -همبستگی با دیگر یادمان ها و سایر عناصر مبلمان 

شهری:
در محيط های شهری هم، مانند خانه، نياز به هماهنگی 
این   . باشد  داشته  وجود  مختلف  عناصر  بين  همبستگی  و 
هماهنگی می تواند بين محيطی که آن یادمان ساخته می شود 
و یا هماهنگی بين کاربری فضا، یادبود و یا چندین جنبه دیگر 
بررسی گردد . هماهنگی بين یادمان می تواند ميان یادمان و 

سایر عناصر محيطی باشد .
- نوآوری در طراحی و خالقيت در نصب یادبود ها در مکان 

های مختلف شهری: 
است،  خالقيت  آن  جوهر  و  است  هنری  اثری  یادمان، 
 بنابراین استفاده از تندیس هایی که در فضاهای دیگر به کرات 
مورد استفاده قرار گرفته اند،  جذابيتی برای ناظر ندارد و تأثيری 

در بهبود کيفيت بصری مکان نخواهد داشت.
با توجه به تعداد کمی از موارد گفته شده می توان تفکری 
قبل از طراحی یادمان برای شهدا داشته باشيم .یادمان، یادبود، 
مقبره الشهدا و تندیس هایی که یادآور شهدایی هستند که از 
خود گذشتند تا امنيت و آرامش را به کشور ما دوباره برگردانند .

چکیده :
امروزه در مناطق مختلف شهر شاهد يادمانی 
ايثار  با  که  هستیم  افرادی  خودگذشتگی   از 
خود کوشیدند تا امنیت اين کشور پابرجا بماند 
. از زمان های گذشته تا کنون ساخت مقابر و 
است.  بوده  سرشناس  افراد  مختص  يادمان 
دفاع  و  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  از  پس  اما 
مقدس، طراحان را بر آن داشته است که با توجه 
با توجه به اعتقادات  به جايگاه واالی شهدا و 
ايرانیان و با الگو گرفتن از کالبد و هويت هنر 
يادمان سازی به ساخت يادمان شهدا پرداخته 
شود. اما تنها يادمان هايی که از اين افراد به جا 
مانده است، سازه هايی بتنی و آجری هستند که 
شايد کمتر مواقعی باشد که با نگاه کردن به آنها 
ياد از خودگذشتگی اين افراد بیافتیم. پرسش 
اصلی اين است که چه نوع تفکری در طراحی 
يادمان های شهدا بايد رعايت شود تا خاطره 
جمعی آنان برای رهگذران  تداعی گردد؟ از اين 
رو می توان برای طراحی اين دسته از ابنیه با 
توجه به هويت فردی هر شهید و مفاهیم عمیق 
نهفته در اين واژه به يک نتیجه و طرح مطلوب 

دست يافت؟
يادمان،  آرامگاه،  مقبره،  کلیدی:  واژگان 

المان، يادبود.
درابتدا با تعریفی از المان، یادبود، مقبره آغاز می کنيم. 
المان یا یادبود ،  سازه یا  ساخته ای به شکل یك بنا  است 
که برای بزرگداشت،  زادروز یا سالمرگ یك شخص خاص،  
یك رویداد مهم یا اتفاقی که برای جامعه اجتماعی مهم 
است و یادآور قسمتی از خاطرات تلخ و شيرین تاریخ و 
فرهنگ و رسوم آنان است و برای معرفی یك محل ، شهر 

، یا کشور ساخته می شود.
 در زبان انگليسی کلمه )به یادماندنی( اشاره به چيزی 
دارد که از نظر اندازه و قدرت فوق العاده تأثيرگذار باشد مانند 
مجسمه های یادمان. کلمه » Monument « به معنی 
یادمان برگرفته از واژه »monere« و به معنای »برای 
یادآوری« یا »برای هشدار دادن« است. برخی یادمان ها 
هزاران سال قبل ایجاد شده اند و در طول قرن ها مورد 
احترام و توجه بوده اند و مشهورترین نمادها از تمدن های 
باستان هستند. برخی یادمان ها نيز به تازگی به وجود آمده 
اند اما به دليل ویژگی هایشان تأثيرگذار و خاطره انگيزند و 
نقش خود را به خوبی ایفا می کنند. گروهی دیگر از یادمان 
ها که با هزینه بسيار توليد شده اند هيچگاه به »یادمان« 
تبدیل نشده اند و در واقع نتوانسته اند به اهداف خود برسند.

هدف ساخت یادمان های شهدا
- ساخت یك نشانه شهری با دیگاه مناسب:

از خصوصيات خاص نشانه ها و المان های شهری این 
است که بتوانيم آنها را از دیگر سازه های شهری بشناسيم 
. اگر در طراحی المان و نشانه دارای فرمی متفاوت و نسبت 
به زمينه خود قابل تشخيص باشند به راحتی می توان معنا و 
مفهوم انها را نسبت به محل ساخت آنها فهميد و تشخيص 
داد. اگر یك نشانه از نظر انداره و طراحی بزرگ باشد به 
خوبی می تواند در نقش معرفی یك محل یا  شهر جایگاهی 

برای شناسایی یك فضا داشته باشد.
معرف ساختار سبك هنری هر منطقه :  -

بناهای یادمان ها می توانند هنر را به ميان مردم جامعه 

بياورند و به این شکل است که طراحی و ساخت یادمان 
های شهدا می توانند هنر را در ميان مردم شهرها  و مردم 

را با هنر هر منطقه آشنا کنند.
تفکرافراد  نوع  و  فرهنگ  سطح  بردن  باال    -

جامعه در برخورد با چنين سازه هایی:
می  باعث  هایی  سازه  چنين  ساخت  و  ها  یادمان 

شود افراد جامعه در برخورد با آنها از سطح تفکر باالتری 
ایشان با سطح  برخوردار شوند و نوع نگرش و برخورد 
فرهنگ عموم جامعه تغيير می کند، به عنوان مثال مردم 
دیگر مناطق را با یك فرهنگ، هنر و با شهدای آن منطقه 
اشنا می سازد و نوع تفکر فرهنگی آن منطقه را نشان 

می دهد.
تقویت حس مکان:  -

خاطرات  یادآوری  ها  یادمان  اهداف  از  دیگر  یکی 
و از خود گذشتگی هایی است که افراد از خود در برابر 
دفاع  نشان داده اند . ایجاد حس یك مکان توسط یك 
یادبود مهم ترین کاربرد آن است. در صورت هماهنگی 
بين محيط، موضوع، طرح و نحوه انسجام همگی این ها 
با هم  و ایجاد معنایی ارزشمند ، باعث می شود افراد حس 
رضایت بيشتری با یادمان ساخته شده در محيط داشته 

باشند و بيشتر مورد رضایتمندی ایشان قرار می گيرد.
 - یادمان ها تاریخ انقضا نباید داشته باشند :

یادمانی که با هدف یادآوری یك واقعه تاریخی ساخته 
شود باید با این نگاه به طراحی آن ها توجه شود که قرار 
است برای مدتها به یادآوری یك اتفاق و یا فرد در یك 

استفاده می شده یعنی کسی که خانواده را ترک گوید 
و در خلوت به عبادت و ریاضت بگذراند.

مغول  امپراطوری  تاسيس  دنباله  در  بعدها  مغوالن 
و  مسلمانان  با  بيشتر  تماس  و  آنان  قلمرو  توسعه  و 
مسيحيان و بودایيان به خداپرستی تمایل بيشتری پيدا 

کردند.
آئين شمنی تاثيراتی هم بر روی هنر نقاشی ایرانی به 
تاثير  دوره که تحت  این  نقاشان  از  یکی  جا گذاشت، 
آئين شمنی قرار دارد »محمد سياه قلم« نام دارد که 

با زندگی ایلياتی مغوالن در ماوراءالنهر مرتبط است.
نظرات  و  عقاید  قلم  سياه  محمد  استاد  هویت  درباره 
او  بعضی  است.  شده  ارائه  متناقض  اغلب  و  گوناگون 
از  که  دانند  می  هروی  نقاش  محمد  حاجی  همان  را 
طراحان پر تالش و مبتکر اواخر قرن 9 هجری قمری 
در هرات بود، که در دربار »بایسنقر ميرزا فرزند شاهرخ 
تيموری« و در کتابخانه »امير علی شيرنوایی« به خلق 
هجری   904 سال  از  و  پرداخت  می  خود  هنری  آثار 
اميرعلی  از  شدن  زنجيره  علت  به  سال  نه  مدت  به 
شيرنوایی در خدمت »بدیع الزمان ميرزا« )پسر سلطان 
حسين بایقرا( به سمت کتابداری اداری وظيفه نمود و 
بهترین آثار ارزنده اش را در این سنوات به وجود آورد. 
از وی حرکات و سکنات عجيب و غریبی سر ميزده و 
هنرهای  در  حتی  کشيده،  می  غریب  نقاشی صور  در 
دست  سازی  چينی  و  سازی  ساعت  همچون  دستی 
داشته است ) مثال یك ساعت ابتکاری برای ميرعلی 

شير نوایی ساخته بود(.
سفير  بخشی،  محمد  »حاجی  با  را  او  دیگر  برخی 
از  شماری  اند.  دانسته  یکی  چين  دربار  به  شاهرخ« 
نقاش فرض  الدین  غياث  را همان  او  نيز  هنرپژوهان 
به  فرزند شاهرخ  ميرزا  بایسنقر  از طرف  که  اند  کرده 
یادگار  به  از خود  ای  و سفرنامه  اعزام می شود  چين 
این دوره عينا  تاریخی  می گذارد که در چندین منبع 

ثبت شده است. 
»دکتر یعقوب آژند « معتقد است وی همان »محمدبن 
محمود شاه خيام « و یا به سخنی دیگر »غياث الدین 
محمد نقاش« است که از طرف دربار شاهرخ، در کنار 
یك هيات سياسی به چين اعزام می شود و ماموریت 
می یابد تا دیده ها و شنيده های خود را در طی سفر 
ثبت کند. از این رو وی دو سفرنامه تهيه می کند یکی 

مکتوب و دیگری سفرنامه مصور. 

چکیده: 
اعتقاد که  يا شمنیسم« يک  باوری       »شمن 
و  اقوام  میان يک سری  ديرينه سنگی  دوره  از 
نامیده  آمد که نوعی بت پرستی  مغول ها پديد 
می شود. يکی از اين اقوام مغول ها بودند که از 
چین تا شمال اروپای غربی و از شمال سیبری 
تا جنوب غربی آسیا و ايران را تحت تصرف در 

آوردند.
اين  بر  ها  شمنیسم  بود،  شمنی  ها  مغول  آئین 
توان  می  ارواح  با  تماس  وسیله  به  که  باورند 
بیماری و رنج افراد را تشخیص داد و درمان کرد 
باورها  از  ديگر  يکی  نیز  آينده  پیشگويی  توان 
که سنت  دينی  بزرگان  است.  گرايان  در شمن 
های شمن باورانه را می شناسند و اجرا می کنند 

شمن نامیده می شوند.
گرفته  سیبری«  تونغوزی  »زبان  در  شمن  واژه 
بر  آئین  اين  داناست.  معنی  به  اصل  در  و  شده 
بود  تاثیرگذار  خود  زمان  هنرمندان  برخی  روی 
يکی از آن هنرمندان »محمد سیاه قلم « نام دارد 

که در آثارش تاثیر آئین شمنی ديده می شود.
واژگان کلیدی: شمن باوری، اقوام مغولی، محمد 

سیاه قلم، نگارگری ايرانی.

تعریف شمن باوری یا شمنيسم: 
دوران  در  اقوام  برخی  در  که  سنتی  باورهای       
دیرینه سنگی حدود بيست و پنج هزار سال پيش در 
اسکيموها،  ميانه،  آسيای  و  سيبری  شکارچيان  ميان 

سرخپوستان و اقوام ترک تبار مغول و... پدید آمد.
شمنی ها مدعی هستند که می توانند با روح خود به 
تماس  دیگر  ارواح  با  و  کرده  دیگر سفر  جهان های 
توازن  معنوی  و  مادی  جهان  ميان  قادرند  و  بگيرند 
برقرار کنند. برای رسيدن به خلسه از راه های رقص 
و حرکت تکراری و تمرکز به یك ریتم از مواد روان 
گردان استفاده می کردند. در اصل آیين شمنی نوعی 
بت پرستی است که در لغتنامه دهخدا به معنی صنم 

و بت است.
اقوام ترک تبار مغول

»تموچين« که از روسای قبایل چادرنشين مغول بود 
با اینکه در ده سالگی پدرش را از دست داد اما چون 
دارای استعداد ذاتی، پشتکار و قدرت باالی فرماندهی 
بود موفق شد از بيست و پنج سالگی تا پنجاه سالگی 
در  تموچين  کند.  حکومت  چادرنشين  اقوام  کليه  بر 
پنجاه سالگی خود را »چنگيز« ناميد و به عنوان خان 

بزرگ مغوالن پذیرفته شد. 
چنگيزخان از چين تا شمال اروپای غربی و از شمال 
سيبری تا جنوب غربی آسيا را تحت تصرف در آورد. 
و  نظامی  تصرفات  آغاز  در  ها  مغول  مذهب  و  دین 
خدایان  به  ها  مغول  بود.  شمن  آیين  پيرو  سياسی 
از نمد می ساختند و  باور داشتند و بت هایی  فرعی 
معتقد بودند که این بت ها احشام را حفظ می کند. 
بود که  اجداد مغوالن  و  آبا  از بت ها تصاویر  بعضی 
پرستش  پيروان  عقاید  از  مذهب شمنی  بودند  معتقد 
اجداد سرچشمه می گيرند آنها گاهی خورشيد و ماه و 

آتش را می پرستيدند. 
»سرمن«  از  و  سانسکریت  زبان  از  لغت  این 
روحانيون  برای  که  شده  مشتق   )Sarmana(

نزد  در  که  است  تبریز  اهالی  از  و  ایرانی  فردی  وی 
»استاد عبدالحی « شاگردی می کند و اسلوب سياه 
قلم را از وی کامل یاد می گيرد و در این حوزه چنان 
مهارتی می یابد که اسلوب سياه قلم به نام او تمام می 
شود. سياه قلم های استاد محمد سياه قلم در کمال 
در  را  ای  ویژه  ژانر  و  نوع  اجرا شده که  چيره دستی 
نگارگری ایران پدید آورده است. شيوه اجرای تصاویر 

او مخلوطی از مکتب هرات و چين بوده است.
به  و  دارند  گونه  اتود  حالت  بيشتر  ها  نقاشی  این 
برایشان  زیادی  وقت  نقاش  گویا  آژند  یعقوب  گفته 
نگذاشته است و از آنجایی که بدون طرح اوليه است 
به امپرسيونيست نزدیك است، از این رو محمد سياه 
قلم را می توان اولين »امپرسيونيست« جهان دانست.
به گفته آژند در نقاشی های سياه قلم جلوه ای از سه 
بعدیت وجود دارد. تکنيك جالبی که برای اجرای بافت 
پوست بدن یا جامه ها استفاده می کند »پوانتوليسم یا 

نقطه پردازی« است.
سبك او به شدت تحت تاثير نقاشی های چينی است 
با  که  دارد  آنها جریان  در همه  روح وحشی  نوعی  و 
خصوصيات نگارگری ایرانی هم خوانی ندارد به همين 
ایران سبکش پيرو پيدا نکرده است. در  دليل هم در 
مجموع نقاشی های سياه قلم به دو دسته تقسيم می 

شوند:
.1 با موضوع بيابان نشينی.

2. تصاویر مذهبی.
تر  برجسته  بسيار  او  های  نقاشی  بين  در  آنچه  اما   
به همين  با موضوعات مذهبی است  است تصاویری 
خاطر این نقاشی ها را جزو »نقاشی های گروتسك«  

)Grotesque(می دانند.
این نقاشی ها بيشتر نشان از یك دنيای شمنی دارد و 
با ادیان توحيدی کامال بيگانه است. شخصيت اصلی 
این تصاویر دیوها با شاخ و دم، پوست زننده و چهره 
برخی  در  انسانها  به  لحاظ شبيه  بسياری  از  اما  کریه 
تابلوها به رقص مشغولند. در بعضی دیگر انسان ها و 
اسب ها را می ربایند و در برخی قربانی می کنند و 
در گردن و پاها و دستهای شان گردنبند و النگوهای 
طال دارند. این موجودات نمادی هستند از قدرت های 
شيطانی بعضی مذاهب بت پرست و شاید هم بعضی 
از  که  باشند  نقاب  و  رخپوش  با  هایی  شمن  آنها  از 
دیوان تقليد می کنند و برای نجات و رهایی انسانها و 
چهارپایان با آنها در می آویزند. این آثار را هم تراز آثار 
فرانسيسکو  یا  بوش  آلود هيرونيموس  و وهم  تخيلی 

گویا می دانند.
»جنگ  از  پس  قلم  سياه  محمد  استاد  مرقعات 
از کتابخانه سلطنتی  چالدران« در سال 920 هجری 
به همراه اشيا و کتب نفيس سایر هنرمندان برجسته 
توسط »سلطان سليم اول« به تاراج برده شد و جزو 
مایملك دولت عثمانی در آمد که امروزه در »مجموعه 
ترکيه  دولت  و  آمده  گرد  استانبول«   سرای  توپقاپی 
محمد  استاد  به  کشور  این  هویت  بخشيدن  بر  سعی 
سياه قلم دارد. البته » فارمر« )Farmer( از روی 
آالت موسيقی که در دست دیو درون نقاشی ها بود 
بعضی از نقاشی های سياه قلم را به ایران نسبت داد و 
 » کمانچه   « همان  موسيقی  آلت  آن  کرد  اعالم 

امروزی موسيقی ایران است.
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