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نشـــریه دانشـــجویی، نشـــریه ای اســـت غیرحرفه ای که  وظیفه ی آن به اشـــتراک گـــذاری عالقه مندی 
هـــا و دیدگاه های دانشـــجویانی اســـت که بـــا  فعالیـــت مطبوعاتی اندک خود،ســـعی در ایجـــاد فضایی 
پویاتـــر در دانشـــگاه دارند. نشـــریات گوناگون اعـــم از فرهنگی،هنری،سیاســـی، اقتصـــادی و... تصوری 
روشـــنتراز دنیـــای اطـــراف را بـــه ما مـــی دهند. منظـــور از ایـــن تصور تنهـــا درک صحیـــح از موضوع 
نیســـت، بلکه ممکن اســـت بـــه معرفـــی آن از زوایای افـــکار متفاوت بپردازد. آزادراه نشـــریه ای اســـت 
کـــه ســـعی دارد ،توجه مـــا را به جامعـــه ای که دل مشـــغولی هـــا مـــارا از آن غافل کـــرده ،جلب کند.                                                           
متاســـفانه پـــس از ورود به دانشـــگاه بـــا فضای منفعـــل مطبوعاتـــی آن مواجه شـــدیم.هر چنـــد گاهی 
نشـــریاتی نـــه چندان بـــا کیفیـــت ، منتشـــر میشـــوند. مشـــاهده ی ایـــن وضعیـــت و عالقه بـــه فعالیت 
مطبوعاتـــی ســـبب شـــد که بـــه فکـــر انتشـــار نشـــریه ای بـــه همـــراه دوســـتان عالقـــه مند باشـــیم. 
از ایـــن رو آزادراه کـــه از قـــرار معلـــوم بـــه صـــورت گاه نامـــه منتشـــر خواهد شـــد ،ســـعی در ارائه 
ی مطالبـــی متنـــوع ،اعـــم از فرهنگـــی، هنـــری، اجتماعـــی و سیاســـی دارد کـــه گاه بـــه ارایـــه ی 
دیدگاههـــای گرداورنـــدگان مـــی پـــردازد و در اغلب مـــوارد صرفـــا اطالعاتـــی از انچـــه دراطرافمان 
میگـــذرد را در اختیـــار خواننـــدگان قرارخواهـــد داد .امیداســـت کـــه بـــا همـــکاری دوســـتان عزیـــز 
بتـــوان فعالیتمـــان را در ایـــن راســـتا ادامه دهیم تا شـــاهد فضایـــی به دور از تکـــرار و دلمردگی باشـــیم.
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به اشتراک گذاشتن و نمایش اتفاقات، احساســـات معمولی و سرخوشی ها در زندگی روزانه به 
امری معمول و فراگیر تبدیل شـــده اســـت. این امکان به دســـِت رســـانه های جدید و به کمک 
شـــبکه های اجتماعی مجازی در اختیار ما گذارده می شـــود. تا زندگی روزمـــره1  به معنای امر 
معمولی2 را بیشـــتر نمایش دهیم. و حتی قابلیت دســـتکاری و جهت دهی بـــه آن را نیز باال ببریم.

 امروزه با کمک شـــبکه هـــای اجتماعی مجازی ، تصویـــر دنیای قرن 21 در ذهن ما، توســـط 
انســـان های معمولی ســـاخته می شـــود. تصاویـــری که پولی بـــرای آن نمی¬دهیـــم و هر لحظه 
بـــا آن ســـروکار داریم. پدیده ای کـــه زندگی شـــخصی و اجتماعی را دســـتخوش پیامدهایی 
مـــی کنـــد، که مثبـــت یا منفـــی پنداشـــتن آنها بایـــد با بررســـی هایـــی دقیق و همـــه جانبه 
صـــورت پذیـــرد. درغیر این منـــوال می تواند بـــه پیش داوری  هایـــی نا آگاهانه منتهی شـــود.

موضـــوع ایـــن مقالـــه: بررســـی عکس هـــای دیجیتـــال بـــه میانجی شـــبکه هـــای اجتماعی 
مجـــازی و بررســـی نســـبت ایـــن شـــیوه از عکاســـی بـــا زندگی روزمـــره اســـت. چندی 
پیـــش دکتـــر عبـــاس کاظمی)عضـــو ســـابق هیئـــت علمـــی دانشـــکده علـــوم اجتماعـــی 
دانشـــگاه تهـــران و اســـتاد مدعـــو دانشـــگاه های نیویـــورک و ترینیتـــی کالج( در ســـخنان 
خـــود در اولین نشســـت هنـــر و زندگـــی روزمره با عنـــوان  »عکاســـی و زندگـــی روزمره 
شـــهری« در دو رویکـــرد کلـــی به بررســـی ایـــن موضـــوع پرداخـــت. این کنـــدوکاوی با 
محوریـــت ایـــن ســـخنرانی در بررســـی موضـــوع فوق اســـت. دو رویکـــرد اصلـــی در این

عرصـــه ، یکـــی به عکس بـــه مثابـــه ی یک متـــن نگاه مـــی کند که 
زندگـــی روزمـــره را بـــه کمـــک آن قابل توضیح و تشـــریح اســـت 
و یـــا مـــورد انتقـــاد قـــرار دارد  و دوم نقـــش عکاســـی را در زندگی 
مـــورد توجـــه قرار مـــی دهـــد و اینکـــه شـــکلی جدید از عکاســـی 
چـــه دگرگونـــی در زندگـــی ایجـــاد کـــرده و بـــا آن چه مـــی کند.

بـــر مبنای رویکـــرد اول، مـــا زندگـــی روزمره خـــود را به کمک 
عکس بـــه تصویر می کشـــیم. این عکس هـــا مانند آلبومی هســـتند که 

زندگـــی از خالل آنها توصیف می شـــود و از طریقشـــان که فرض می 
شـــود همان چیـــزی را نشـــان می دهند کـــه در زندگی واقعـــی جریان 
دارد، می شـــود یـــک دوره ی تاریخی مشـــخص را شناســـایی کرد. یا 
عکس¬ها می توانند از نوعی شـــکاف و تضـــاد درون جامعه خبر دهندکه 
در ایـــن صورت رســـالتی آگاهی بخـــش دارند، مانند عکـــس هایی که 
در آن هـــا به واقعیت هـــای اجتماعی پرداخته می شـــود و نگاهی نقادانه 
به فرهنـــگ جامعه دارند. در مواجه ای دیگر می شـــود هـــر بازنمایی را 
نوعـــی تصویر واژگون واقعیت دانســـت. بدین ترتیـــب گویا واقعیت از 
خالل عکـــس ها جعل می گـــردد. به نحـــوی که ارزش هـــا و زندگی 
طبقـــات متوســـط توجیه مـــی شـــود و فرد بـــه کمک عکـــس ها به 
نمایش ســـبک زندگی )عالیـــق، تمایالت و فراقت( خـــود می پردازد.
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خود یک فرهنگ تصویری می شمارد.3
عکس هـــا از خاطره بـــه هویت تغییـــر ماهیت داده انـــد. عکس های امروز بیشـــتر 
شـــخصی اند و این شـــخصی شـــدن را باید در کنار فردیت جدیدی که در نتیجه ی 
شـــبکه ای شـــدن جامعه  بوجود آمده درک کرد. هر شـــخص به وسیله ی عکاسی از 
موضوعات معمولـــی و غیر مهم برای نمایـــش لحظات زندگی روزمره اســـتفاده می 
کند. گویـــی به نحوی اغراق آمیـــز تمایل داریم کیفیت احساســـات و عواطف خود 
را در معـــرض داوری و قضـــاوت بگذاریـــم. آن هـــم با عکس هایی کـــه به صرِف 

نمایش دادن تولید می شـــوند.
تغییـــر معنـــای خاطـــره از مباحثـــی اســـت کـــه دکتـــر کاظمی بـــه آن 
مـــی پـــردازد. ایـــن خاطـــره ها نیســـتند کـــه عکـــس تولید مـــی کننـــد بلکه 
عکـــس نیز مـــی توانـــد خـــود منبع مســـتقلی بـــرای تولیـــد خاطرات باشـــد.
لحظـــات بـــی پایـــان، کوچـــک وگاهـــی بـــی اهمیـــت بـــه محض ِعکســـی 
گشـــتن، خـــود بخشـــی ازخاطـــرات ما مـــی شـــوند.و ایـــن خاطـــرات نه در 
آلبـــوم خانوادگی،بلکـــه در یـــک شـــبکه اجتماعـــی، نگهداری مـــی گردند.
ثبـــت لحظات کم اهمیت زندگـــی، جهان بصری و در نتیجـــه ادراک ما را تحت 
تاثیـــر قرار می دهـــد. زندگی ما پر از تصویرهایی عادی اســـت که بســـیار تکرار 
می شـــوند. پرنده ای در حال پرواز، مردم عادی کوچه و خیابان ، ترافیک ماشـــین 
هـــا، آرایش چهره پیـــش از مهمانی،چـــای و غذایی که می-خوریـــم و تصاویر 
بیشـــمار از دوســـتان و آشـــنایان با چهره هایی کـــه برای نمایش آماده شـــده اند

در رویکرد دوم، گویی این عکس ها هستند که زندگی ما را شکل می دهند و 
با ساختن دنیایی جدید زندگی را نه روایت، بلکه خلق می کنند. ما دنیای دوست 

داشتنی خودمان را به کمک عکس ایجاد می کنیم و به زندگی خود معنا می دهیم.
گاهی عکس ها و تصاویر واقعیت ها را واژگون نمایش می دهند، ما را مسخ می 
کنند یا به خود عالقه مند می سازند. مصرف گرایی را رواج می دهند، و دنیایی 

برای ما می آفرینند که در نهایت ارزش های سرمایه داری و َمنِش طبقات اجتماعی 
باال را در ما نهادینه می گردد. عکس هایی که امروز گرفته می شوند در بسیاری 

از موارد، به صرِف نمایش در فضای مجازی و خلق یک جهان بصرِی قاّلبی تولید 
می شوند. و واقعیتی را خلق می کنند که فقط در عکس ها وجود دارند. که هر 

چیز برای عکس آماده و دکورچینی می شود: فرآیندی که به عکسی شدن زندگی 
روزمره می انجامد.با عکسی شدن روزمّرگی ها، نه تنها عکس به امری معمولی تنزل می 
کند، بلکه امر معمولی نیز موضوع عکس ها قرار گرفته و مصرف آن ها به امری همگانی 

تبدیل شده است. انبوه شدن تصاویر عکاسی، بازخوردهایی دارد که در ادامه به اختصار به 
برخی از انها اشاره می شود.

یکی از مهمترین این پیامد ها، ارتباطی شدن بیش تر کارکرد های عکس و تصویری شدن 
انتقال پیام است. امروز پیام ها به نحو عجیبی به صورت تصویری مبادله می شوند و این 
سوال مهم را در ذهن ایجاد می کنند که آیا می توانیم در قرن بیست و یک و در دنیای 

پسامدرن، فرهنگ تصویری را جایگزین فرهنگ نوشتاری قلمداد کنیم؟
عـــده ای حتی فراتـــر می روند و مـــرِگ خواندن را هشـــدار می دهند. پاســـخ ها به 
این پرســـش متفـــاوت و تا حدی متناقض اســـت. دکتر ناصر فکوهی اســـتاد انســـان 
شناســـی دانشـــگاه تهران در گفت و  گویی با منیـــژه پنج تن و علی بابایـــی با عنوان 
رویکرد انســـان شـــناختی به عکس چنین فرضـــی را غلط می پنـــدارد و بیان می کند 
: »تصویری شـــدن خاصیت جهان پســـامدرن نیست بلکه شاید بشـــود گفت نشانه ای 
3شـــدن و یا نمادین شـــدن همه چیز گویای چنین جهانی اســـت. » او فرهنگ نوشتار را 



تصاویـــری کـــه حساســـیت را نســـبت بـــه ثبـــت لحظه کـــم می 
بیشـــتر اســـتنادش  کنـــد. در حالـــی کـــه عکاســـی در گذشـــته 
َســـنَد  نیـــروی  شناســـی4  پدیـــدار  نظـــر  از  و  اســـت  زمـــان  بـــه 
اســـت.                                                                               بازنمایـــی  نیـــروی  از  بیشـــتر  هـــا  عکـــس  در  شـــدن 
لودویـــگ فویر بـــاخ در کتاب خود "ذات مســـیحیت " )1843(،چند 
ســـال پس از ظهورعکاســـی اعـــالم خطر کـــرده بود: کـــه تصاویر 
و عکـــس هـــا در آینـــده جایگزیـــن واقعیت میشـــود تـــا آنجا که 
حتـــی انســـان تصاویـــر و عکس هایـــش را بـــه خـــوِد اصلی اش 
ترجیـــح دهد. ازایـــن رو همیشـــه تصاویر بـــا نوعی هـــراس همراه 
بـــوده، زیـــرا میتواننـــد جـــای واقعیـــت را بگیرنـــد و ایـــن امری 
انـــکار ناپذیر اســـت. ایـــن روزهـــا تصاویـــر از آدمها قویتـــر اند و 
یکـــی از عالمـــت هـــای جهان ما شـــاید همیـــن وارونگی اســـت.

نتیجه:
زندگـــی امروز مـــا به مدد ابـــزاری مانند اینســـتاگرم بیـــش از پیش 
با عکســـها و تصاویـــر در هم می آمیـــزد ودر نتیجه شـــکلی بصری 
بـــه خود مـــی گیرد. ما بـــه کمک تصاویـــر جهان بصـــری خودمان 
را شـــکل می دهیـــم که گاه تســـکین دهنده و آرامش بخش اســـت 
وبـــا این حـــال پیامدهایـــی  دارد که ناخـــوداگاه بر جهـــان ادراکی 
ما تاثیراتـــی خواهد داشـــت. زندگـــی در فضای مجـــازی و درون 
تصاویـــری ایجـــاد می شـــودکه صرفا واقعیـــت بیـــرون را منعکس 
نمیکنـــد، بلکـــه واقعیـــت بصـــری مختص به خـــود را هـــم خلق 
مـــی کنـــد. امر معمولـــی بیـــش از پیـــش در مرکز قرار مـــی گیرد 
و مـــردم زندگـــی خـــود را بـــا تصاویر ذهنـــی مرتبط می ســـازند.

خواهنـــد  دنبـــال  بـــه  را  هایـــی  پیامـــد  امـــور  ایـــن  ی  همـــه 
توجـــه  بـــا  آنهـــا  مـــورد  در  نهایـــی  قضـــاوت  کـــه  داشـــت 
میرســـد. نظـــر  بـــه  زود  قـــدری  آن  بـــودن  نوظهـــور  بـــه 

پی نوشت:
1(مطالعات زندگی روزمره حوزه ای بین رشته ای است که قلمرو گسترده 

ای از دانش های مختلف، انسان شناسی، جامعه شناسی تا مطاالت فرهنگی را 
پوشش میدهد. 

2( امر معمولی)the ordinary(مفهومی مهم در مطاعات زندگی روزمره 
است-امری پیشا تعملی و کمتر اندیشه شده )کار عادتی و تکراری( که 

عمدتا طبیعی فرض میشود.
3(  فرهنگ نوشتار خود یک فرهنگ تصویری بوده و هست . چه نظام های 

فونتیک زبان مانند زبان های هند و اوروپایی و چه زبان خودمان را در نظر 
بگیرید که به شیوه ی عربی زبان را ثبت میکند و چه زبان های اندیشه نگار 
)مثل زبان های شرقی :چین و ژاپن( تا جایی که اعمال عصب شناسی روانی 

به ما نشان میدهد، ما با فرایند تصویری روبه رو هستیم. 
4( پدیدار شناسی: علمی که در هدف آن احیای تجربه ی اویه ی انسانی با 

هستی است. به کمک احیای این تجربه ، فرد میتواند جلوی بدفهمی ها و 
پیچیدگی ها را بگیرد و به رشد و تکامل شناختی خود ادامه دهد.

منابع:
1.مقاله .دکترعباس کاظمی. عکاسی و زندگی روزمره. مجله اندیشه پویا.25

2.نمود خود در زندگی روزمره.اروینگ گافمن 
3.اتاق روشن .روالن بارت

www.hamshahrionlin.ir .4
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ادبـیات
هـــر فرد به گونـــه ای کتاب مورد عالقـــه اش را انتخاب می کند،  مثال برخی به پیشـــنهاد دوستانشـــان کتابـــی را انتخاب می 
کننـــد، برخی دیگر با معرفی وبســـایت هـــای معرفی کتاب و تعـــدادی دیگر از قبیل من با پرســـه زدن در قفســـه های کتاب 

فروشـــی ها به دنبال ســـوژه ای خاص برای مطالعه هســـتند .
کتـــاب » بیشـــعوری « از همین دســـته از کتاب ها اســـت . کتابـــی در قالب فکاهی به قلـــم خاویر کرمنت و ترجمه اســـحاق 

احمدی اســـت که به وســـیله انتشـــارات شبگون منتشر شـــده است . 
دو نکتـــه مهـــم در مواجهه بـــا این کتاب نظـــر مخاطب را  به خـــودش جذب می کند؛ اولـــی عنوان کتـــاب و دیگری جلد 

کتـــاب که به نقاشـــی جیغ ادوارد مونک مزین اســـت .
درون مایـــه اصلی کتاب بی شـــعوری حـــول محور زندگی انســـان معاصر می چرخد، انســـانی که خودآگاه یـــا ناخودآگاه 

با یکســـری از مشـــکالت شـــخصی،  اجتماعی که پیرامون حیات مادی اش شـــکل گرفته دســـت و پنجه نـــرم می کند . 
کرمنـــت بیشـــعوری را خطرنـــاک ترین بیمـــاری تاریخ بشـــریت قلمداد می کنـــد و از نظر وی، بی شـــعورها انســـان های 

احمقی نیســـتند بلکه انســـان های باهوشـــی هســـتند کـــه از جایگاهی که در آن قرار دارند ســـو اســـتفاده مـــی کنند .
نویســـنده با آوردن داســـتان هایـــی غیر واقعی  از افـــرادی که خود بی شـــعور بودند یا در معرض مســـتقیم افراد بی شـــعور 
قرار داشـــته اند ســـعی در معرفـــی غیرعلمی مطالبـــی دارد که به دلیل عدم دســـته بندی مناســـب  مطالب موجب خســـتگی 

خواننده می شـــوند . 
 از نظـــر کرمنـــت،  خواندن این کتـــاب به افرادی توصیه می شـــود کـــه به دنبال شکســـتن محدودیت هـــای وجودی خود 
هســـتند و این کتاب نقشـــی خودآموز داشـــته تا بی شـــعوری شـــان را کنار بگذارند و ورای اندیشـــه های محدود انسانی به 

دنبـــال یافتن مفهوم حقیقی زندگی باشـــند.

*معرفی کتاب/علی فاضلی
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ادبـیات

فروغ پرسید:کی ازدواج می کنیم ؟
گفتم : اگر ازدواج کردیم دیگر به جای تو باید به قبض های آب و برق و تلفن و قسط های عقب افتاده ی بانک و تعمیر کولر 
آبی و بخاری و آبگرمکن و اجاره نامه و اجاره نامه و اجاره نامه و شغل دوم و سوم و دویدن دنبال یک لقمه نان از کله ی سحر 

تا بوق سگ و گرسنگی و جیب های خالی و خستگی و کسالت و تکرار و تکرار و تکرار و مرگ فکر کنم .
و تو به جای عشق باید به دنبال آشپزی و خیاطی و جارو و شستن و خرید و مهمانی و نق ونوق بچه و ماشین لباسشویی و 

جاروبرقی و اتو و فریرز و فریزر و فریزر باشی .
هر دومان یخ میزنیم، بیشتر از حاال پیش همیم... ولی کمتر از حاال همدیگر رو می بینیم ؛

نمی توانیم ببینیم ؛ فرصت حرف زدن با هم نداریم ؛ در سیاله زندگی دست و پا میزنیم ، غرق می شویم ... و جز دلسوزی برای 
یکدیگر کاری از دستمان ساخته نیست .

,,عشق,, از یادمان می رود و گرسنگی جایش را می گیرد .

عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق روی پـــیاده رو / مصطفی مستور
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هـنـر
*شورانگیز

هر محصـــول یک متغییـــر اســـت. از آن جهت 
کـــه میآید، عمـــری می کند و ســـپس به طریقی 
از چرخـــه ی مصـــرف خـــارج می شـــود. برای 
نمونه:بعضی محصوالت به زباله تبدیل می شـــوند 
و یا ممکن اســـت به اصطالح از مُـــد افتاده و در 
نتیجه مورد اســـتفاده قرار نگیرند. گاهی کاربری 
محصوالت تغییر مـــی کند،مانند شـــِئ مصرفی 
ایی کـــه به عتیقـــه تغییر ماهیت مـــی دهد. حتما 
تا کنون متوجـــه حضور دوباره اشـــیائی که برای 
مدتی مورد اســـتفاده نبودنـــددر زندگی روزمره 
خود شـــده اید. این اشـــیاء به دالیلـــی مانند تغییر 
مُد و یا تغییر ســـبک زندگـــی از چرخه مصرف 
خارج شده اند.شـــاید بازگشـــت دوباره ظروف 
مســـی در دهه ی نـــود در خانه های شهرنشـــینان 
مثال خوبـــی برای ایـــن موضوع باشـــد. آیا می 
توان این گرایش را به نوعی نشـــان از تغییرسبک 
زندگی و آرزوِی بازگشـــت به گذشتهدانست؟ یا 
تنها علـــت گرایش بـــه اســـتفاده از این ظروف 

اســـت؟ مُدگرایی  نوعی  صرفا 

امـــروزه محصوالتی مـــورد پذیرش کاربران هســـتند که معموال درک نیاز شـــده و 
ســـایر اصول طراحی پیـــش از تولید به دقت در آنها رعایت شـــده اســـت. با درنظر 
داشـــتِن این مهم، چطور می شـــود گرایش به اســـتفاده از چنین محصوالتی را توجیه 
کـــرد؟ محصوالتی که برای فروِششـــان روش های بازاریابی صـــورت نگرفته و حتی 

در مقایســـه با محصوالتی با کاربری مشـــابه اســـتفاده از آنها قدری دشوار است. 
 در وهلـــه ی اول گرایش به این محصـــوالت در دهه ی نود ایران را می شـــود نوعی 
گرایش پســـت مدرن دانســـت. در تولیدات صنعتی با گرایش پســـت مدرن،تغییری 
ازتولیـــد انبوه همگانی به ســـمت نظام هـــای تولید قابل انعطاف، یا تولید دســـته ای و 

توجه به مصرف کننده  و بازارهای خاص مشـــهود اســـت.
شـــناخِت خواســـتگاهِی محصـــوالت را می شـــود از این منظر بررســـی کردکه چه 
عواملـــی در پیدایش این محصـــول )در این موضوع خاص، پیدایـــش دوباره( دخیل 
اســـت؟و همچنیـــن جریانات جـــاری در جامعه، در شـــرایط زمانی خـــاص چگونه 
هســـتند؟در متن پیش رو به ســـه نکتـــه که میتوانند نقـــش موثـــری در پیدایش این 

گرایش داشـــته باشند اشـــاره خواهد شد.
سالمت:

اســـتفاده از یک محصـــول با توجه بـــه باورها و هنجارها در محیـــط زندگی صورت 
می-گیرد و مســـلما تبلیغات نقش بســـیار موثری در ایجاد این باورها خواهند داشـــت 
. در اولیـــن برخوردیکی از مهمتریـــن دالیل خریداری ایـــن محصوالت،تبلیغات در 
جهت نقش این ظروف در ســـالمت تغذیه است.بنابر این اســـتفاده از این محصوالت 

میتواند حس ســـالمت و اطمینان خاطر را برای کاربر به همراه داشـــته باشـــد.
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هـنـر
نوستالژی:

امروزه  اشـــیاء بســـیاری در اطرافمان یاداور گذشته ها هســـتند که عالوه 
بر کارکرد تزیینـــی، کارکرد عملکـــردی نیز دارد و گرایش به اســـتفاده 
از محصوالتی که حســـی نوســـتالژیک برای کاربران دارند بســـیار مشهود 
اســـت. باید در نظر داشـــت که خریداران امروز خاطراتی از گذشـــته در 
ذهـــن دارنـــد، هنگامی کـــه والدینشـــان از این محصوالت اســـتفاده می 
کردند. این حس نوســـتالژی را میتوان علت دیگـــر گرایش به محصوالت 
یادشـــده  دانست.این حس ونگاه به گذشـــته همواره در دوره های تاریخی 
مختلف وجود داشـــته اســـت. اما در دنیای امروز ایـــن گرایش پررنگتر از 
گذشـــته خود را نشان می-دهد.شـــاید این موضوع نشـــان از این دارد که 
کاربران این محصوالت احســـاِس شیرینی به گذشـــته دارند و آن را زیباتر 

از آینـــده می دانند.
جهانی شدن:

هر محصول زبانـــی دارد که این زبـــان تنها معطوف بـــه کارکرد طراحی 
نمی شـــود، بلکه بیشـــتر به توانایـــی انتقـــال دادِن اطالعات مـــی پردازد. 
کاربرابتدا در برخورد با محصول ســـعی در تطبیق هویت خود) جنســـیت، 
ملیت ، مذهـــب و ...( بـــا  پیام آن خواهد داشـــت. اما زمانـــی که هویت 
خود را منطبق بـــر محصول پیدا نکنـــد، میتواند حضـــوری بیگانه برایش 
تلقی شـــود.امروزه با روند جهانی شدن،بیشـــتر کاربران بـــه دنبال هویت 
خود در اســـتفاده از محصوالتی هســـتند که اغلب توســـط شرکت های 
فراملیتی تولید میشـــوند. در این روند شـــرکت های داخلی نقش کمرنگی 
در اقتصـــاد جهانی دارند و این شـــرکتهای فرا ملیتی هســـتند که نیازهای 

جهـــان را تعیین میکنند و بـــه این نیاز ها پاســـخ می دهند.

 »جهانی شـــدن عبـــارت اســـت از فرایند فشـــردگی زمان و فضـــا که به 
واســـطهء  آن مـــردم جهان کم و بیـــش و به  صورتی نســـبت آگاهانه در 
جامعـــه جهانی واحـــد ادغام میشـــوند.«)گل محمـــدی، احمد.1381(این 
فراینـــد به صورت چنـــد بعدی در حـــوزه های اقتصاد، سیاســـت ،محیط 
زیســـت ،نهادینه شـــدن فناوری و فرهنگ رخ میدهد. با روند جهانی شدن 
زندگی ما از شـــیء هایی پر شـــده کـــه حضوری بیگانه دارنـــدو این مهم 
برای نســـلی که جهاِن پیش از جهانی شـــدن را تجربه کرده اند مشـــهود تر 
خواهد بود. بنابراین میتوان ســـومین دلیل گرایش به محصوالِت یادشـــده 
را واکنشـــی به امِر جهانی شـــدن دانســـت. انتخاب این ظروف تاکیدی بر 
خـــاص گرایی های فرهنگی اســـت. در حقیقت این گونـــه تاکید ها جزء 

جدایی ناپذیر جهانی شـــدن تلقی می شـــود.
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پر واضح اســـت که اشـــیا چیزی بیش از آنچه به چشـــم می آیـــد را دارا 
هســـتند. محصوالِت یاد شـــده مانند بســـیاری از کاالهای قرن بیســـت و 
یـــک، تحت تاثیر جنبش خاصی نیســـتند و نمی توانند نشـــان از آغاز یک 
جنبـــش و روند خاص داشـــته باشـــند.اما حضور این محصـــوالت نوعی 
جذابیـــت ذاتـــی دارد. زیرا مـــا را به نقد و پرســـش وا مـــی دارد، تا دالیل 

پدیدآمدنشـــان را جویا شـــویم، و دیِد روشـــن تر از آینده داشته باشیم.
محصـــوالت حاوی پیام هایی هســـتندکه با اســـتفاده از آن هـــا می توانیم 
نشـــانه های جذاب و برجســـته شـــمردِن کاالها را در جامعه نشان بدهیم. 
»شـــناخت پیاِم محصـــول فرصتی برای شناســـایی خوِد خریـــدار با توجه 
به شـــیءِ خریداری شـــده اســـت.« )gert selle.1937( همچنین عملکرد 
اجتماعی که یک محصول می تواند داشـــته باشـــد،این اســـت که روندی 

در آیندهـــی یک جامعـــه را به ما نشـــان می دهد.

منابع:
کشـــاورز،محمود.1390. مطالعـــات طراحـــی .طراحـــی در عصر چنـــد پارگی. 

مجموعـــه مقاالت طراحـــی . ص794
دادگر،مجید. 1385.طراحی جهانی.مجله دستاورد. شماره 24و25

گل محمدی ،احمد.1381.جهانی شدن ،فرهنگ ، هویت.
مک گرو،آنتونی.هلد، دیوید.1387.نظریه های جهانی شدن.مسعود کرباسیان.

بوردک.برنهاردای. 1391.دیزاین.علی موالئی.ص185

هـنـر
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مجموعـــه قوانین و مقـــررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري/نقشـــه 
جامـــع علمي کشـــور- مصوب شـــوراي عالي انقـــالب فرهنگي/

فصل دوم- وضع مطلوب علم و فناوري

وضـــع مطلوب علم و فناوري بـــر مبناي وضع موجود علم و فنـــاوري و تحلیل نقاط 
قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها که در مجموعه اســـناد پشـــتیبان نقشـــه جامع 

علمي آمده، تدوین گردیده اســـت.
 چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ایران در افق 1404 هجري شمسي

جمهوري اســـالمي ایران در افق 1404 هجري شمســـي درعلم و فنـــاوري با اتکا به 
قدرت الیـــزال الهي و با احیـــاي فرهنگ و برپایـــي تمدن نوین ایراني - اســـالمی 
برای گســـترش عدالت و پیشـــرفت ملي و الهام بخشـــی در جهان کشوري خواهد 

: بود
برخوردار از انســـان های صالح، فرهیخته، ســـالم و تربیت شـــده در مکتب اسالم و 

انقالب  و با دانشـــمنداني در تـــراز برترین هاي جهان؛
 توانا در تولید و توسعه علم  و فناوري و نوآوري و به کارگیري دستآوردهاي آن؛

پیشتاز در مزرهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمي درجهان
اهداف کالن نظام علم و فناوري کشور 

- دســـتیابي به جایگاه اول علم و فناوري  درجهان اســـالم و احراز جا یگاه برجســـته 
علمي و الهام بخشـــي در جهان؛

- اســـتقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انســـانهاي شایســـته و فرهیخته 
و نخبه براي احراز مرجعیـــت علمي در جهان؛

- تعمیـــق و گســـترش آموزش هـــاي عمومي و تخصصي همـــراه با تقویـــت اخالق و 
آزاداندیشـــي و روحیه خالقیـــت در آحـــاد جامعه به ویژه نســـل جوان؛

- دســـتیابي به توســـعه علوم و فناوري های متناســـب با اویویت هـــا و نیازها و مزیت هاي 
نســـبي کشـــور؛ و انتشـــار و به کار گیري آنها در نهادهاي مختلف آموزشي و صنعتي و 

خدماتي؛
- افزایش ســـهم تولید محصوالت و خدمـــات مبتني بر دانش و فنـــاوري داخلي به بیش 

از 50 درصد تولید ناخالص داخلي کشـــور؛
- ارتقاي جایگاه زبان فارسي در بین زبان هاي بین المللي علمي؛ 

- کمک به ارتقاي علم  و فناوري در جهان اســـالم و احیـــاي موقعیت محوري و تاریخي 
ایران در فرهنگ و تمدن اسالمي؛ 

- گســـترش همکاري در حوزه هاي علـــوم و  فناوري با مراکز علمـــی معتبر بین المللي./
ادامه در صفحه ی بعدی/

دانشگاه

10



/ادامه از صفحه ی قبل
اهداف بخشي نظام علم، فناوری و نوآوری کشور

 - دستیابي آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمومی و از بین رفتن بي سوادي؛
 - پوشش کامل دوره آموزش عمومي؛

 - ایجاد نظام آموزشي مناسب براي هدایت دانش آموزان در جهت:
کسب فضایل شناخت مسؤلیت ها و وظایف دربرابر خدا، خود،  جامعه و خلقت؛

تقویت قدرت تفکر و خردورزي؛
کسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و تشکیل خانواده؛

  - حضور مسؤوالنه و مؤثر در نظام اجتماعي؛ 
 - پرورش اســـتعدادهاي شـــغلي و پدید آوردن آینده شـــغلي براي برآوردن نیازهاي 

جامعه؛ 
 - پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دوره تخصصي؛

 - دســـتیابي به ســـطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناســـب  با معیار جهاني و 
درجهت پاســـخ  گویي به نیازهـــاي جامعه و بازار کار داخلـــي و بین المللي؛

 - کســـب رتبه نخســـت در رتبه بندي  دانشـــگاه هاي جهان اســـالم و احراز جایگاه 
شاخص در بین دانشـــگاه هاي دنیا؛

 - دســـتیابي بـــه نســـبت مطلوب  تعـــداد دانشـــجویان تحصیالت تکمیلـــي به کل 
دانشـــجویان متناســـب با ســـطح بندي دانشـــگاه ها و نیازهاي کشـــور

 - ارتقاي ســـطح مطلـــوب  تولید علم درعلوم انســـاني براســـاس مباني اســـالمي و 
نیازهـــاي بومي؛

 

- تثبیت جایگاه کشور در:
علوم و فناوري هاي حوزه نفت و گاز به منظور دستیابي به نقش محوري در منطقه

فنـــاوري اطالعـــات به منظور کســـب جایگاه اول درحـــوزه علم  و فنـــاوري درجهان 
م سال ا

فناوری زیستی به منظور کسب 3 درصد از بازار جهانی مربوطه
فناوري هاي نانو و میکرو به منظور کسب  2 درصد از بازار جهانی مربوطه

- کســـب دانش طراحي و ســـاخت نیروگاه هاي هســـته ای، دســـتیابي به دانش انرژي  
گداخت و دســـتیابي به فناوري اعزام انســـان به فضا وکســـب دانش طراحي و ساخت و 
پرتـــاب ماهواره به مدار زمین با مشـــارکت جهان اســـالم و همکاري هـــاي بین المللي. 

رییس جمهور و رییس شوراي عالي انقالب  فرهنگي_____________

دانشگاه
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دو به شک
*زهرا مهربخش

کـــه حس کنم انـــگار تو را پیش تر هـــا دیده ام، توی لحظـــه ای ک قبال برایم 

تکرار شـــده بود، شـــاید توی خواب. تو بوی خودت را داشـــته بـــاش. بگذار 

از بس که خـــودت مانده ای مـــادرت صدایت را از راه دور ببوســـد و بگذارد 

کنج دلـــش. بگذار هنوز تـــه دلت غنج بـــرود وقتی نان خامـــه ای می خوری 

و کســـی را دوســـت بدار ک هرگـــز تکرار نمی شـــود مثل بـــوی آرام لیمو.

گاهی ازســـر بـــی حوصلگی و خســـتگی بـــرای خـــودت بنویـــس. او بوی 

جوهـــر خـــودکار بیـــک مـــی دهـــد روی دســـتانت و گاهی دلـــت برایش 

تنـــگ می شـــود. گاهی مـــی ســـوزی ازســـادگی تمـــام عیارش.گاهی نمی 

دانـــم ک چـــه و چه می شـــود اما تـــو احمق میپنـــداری اش.خوِد تـــو تنهایی 

ای هســـتی  کـــه همیشـــه مـــی ماند.بنظـــر من بـــوی پاســـتیل مـــی دهد در 

پاییزهـــای بارانی آخر شـــهناز. جوانـــی آلوده به پیـــری دنیای جالبـــی دارد.

دنیـــای عجیبـــی ســـت.دنیایی کـــه موســـیقی خـــواب آوری مـــی گـــذارد تا تو 
بخوابـــی و خـــودش مثـــل بختـــک مـــی افتد بـــه جانـــت. تـــا بجنبی بلـــرزی و 
بیفتـــی، کـــف زمین پهـــن شـــده ای و کف مـــی زنند تماشـــاگرنماها کـــه » تمام 
شـــده« .بایـــد فاتحـــه ی جوانـــی ات را بخوانی.فاتحـــه ی جوانی من 22 ســـاله؟!
نمـــی دانم اما دنیا بـــوی عجیبی می دهد..یـــک بوی عجیب از کودکـــی آمیخته به 
جوانـــی، جوانی آلـــوده به پیـــری. دنیایی که بابا مـــی گفت به ســـهم خودت بدی 
هایـــش را کنار می زنی،حاال بوی ته ســـیگارهای خودش را مـــی دهد.دنیایی ک او 
می گفت جـــوِر دیگر ببین،بوی دلشـــوره های مـــادرم را می دهد. .بـــوی جاده ای 
که بلد نیســـت راه راســـت را، ترمینال سرد تبریز و خر شـــیطانی که پیاده شدم از آن.
دنیا بـــوی تلخی تنهایـــی ای را می دهد ک اشـــک نشـــد از غرور زیـــاد، غده ای 
شـــد توی گلو و تا همیشـــه  آنجـــا ماند. دنیا بـــوی عذاب می داد.عذاب فشـــارهای 
افتـــاده ی هم اتاقـــی ام، عذاب بـــی پولی آخر تـــرم، عذاب ســـکوت در برابر آدم 
هـــای نادان اطرافـــم را.دنیا بـــوی تکرار راه دانشـــگاه را مـــی داد و  بـــوی تکرار.
با همـــه ی این هـــا عجیبی اســـت که هنوز زنـــده ام، هســـتم. و دهانـــم بوی طعم 
گـــس مرارت بـــار زندگی را مـــی دهد. امـــا تو همانـــی باش ک دوســـت داری. 
همانـــی کـــه هســـتی ات زیبا تریـــن تصویـــر دنیاســـت.طوری باش کـــه وقتی از 
کنارهـــم رد می شـــویم هرکس بوی خـــودش را بدهـــد. یک بوی آشـــنا، طوری

*دو به شک تردیدی است در همه یا هیچ یک مطلب که به درستی پنجاه پنجاه آن نمی نگرد.
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وزنامه حسین همدانی که بود؟ستون ر
نقي آقالو ٭ 

فرمانده دالور و خســـتگي ناپذیر دوران هشـــت ســـال دفاع مقدس و قائم مقام پاکباز ســـردار قاســـم ســـلیماني در ســـپاه قدس در جبهه حلب )ســـوریه( به دســـت دژخیمان 
اســـتکبار به شـــهادت رســـید.به راســـتي او که بود؟ این اســـطوره مجاهدت و دالوري و رزمندگي را چگونه مي توان شـــناخت و چگونه مي توان درباره او که بســـیار صادق 
و بي ریا بود، ســـخن گفت. به طور یقین، او شـــناخته نمي شـــود مگر آنکه جاویداالثر حاج احمد متوســـلیان شـــناخته شـــود. او شـــناخته نمي شـــود مگر آنکه شـــهید حاج 
همت شـــناخته شـــود.او شـــناخته نمي شود، مگر آنکه شـــهید حاج محمود شـــهبازي شناخته شـــود. او شناخته نمي  شـــود، مگر آنکه ســـرداران شهید حســـین قجه اي، رضا 
چراغـــي، رضا دســـتواره، حبیب اهلل مظاهـــري، علي اکبر حاجي پـــور، عباس کریمي، محســـن وزوایي، اســـماعیل قهرماني، اصغـــر حاجي بابایي، غالمعلي پیچک، حســـین 
خالقـــي و بســـیاري دیگـــر از همرزمان او در لشـــکر 27 محمد رســـول اهلل)ص( و دیگر یگان هاي قهرمان ســـپاه و بســـیج و ارتش شـــناخته شـــوند.خواننده عزیز! جاي جاي 
خطـــوط دفاعـــي ما در جنوب و غرب کشـــورمان آن زمان که شـــغاالن متجاوز و توســـعه طلب به دســـتور اســـتکبار جهاني به میهن اســـالمي حمله کردنـــد، در طول دفاع 
مقـــدس و در عملیات هـــاي گوناگون با ســـردار دالور و پرافتخار ما، الفتي دیرینه داشـــتند. این را همـــه رزمندگان به جاي مانـــده و بازماندگان قهرمان دفـــاع مقدس بهتر از 
هـــر کس مي داننـــد. به طور یقین پـــاي صحبت هر فرمانـــده اي در تمامي رده ها در ســـپاه و ارتش بنشـــیني، خاطراتـــي به یاد ماندني از این ســـردار خســـتگي ناپذیر جبهه ها 
در ســـینه دارد.او کـــه زمانـــي در جبهه هـــاي غرب در ســـر پل، قراویـــز اشـــرک المهدي، دامنه هاي بلقـــا و قله هاي بـــازي دراز مي جنگیـــد و پس از تشـــکیل تیپ محمد 
رســـول اهلل)ص( به دســـتور فرماندهي کل ســـپاه توســـط ســـردار جاویداالثر و شگفتي ســـاز جبهه ها، حاج احمد متوســـلیان بـــه این یگان پیوســـت. و به همراه بســـیاري از 
رزمنـــدگان و اعجوبه هـــا و نوابغ جبهه و جنگ همچون حاج همت، دســـتواره، شـــهبازي و... باتالش خســـتگي ناپذیر و باورنکردني، عملیات هاي شـــگفت و دشمن شـــکن 
را پشـــت ســـر گذاشـــت و از مراحل ســـخت و دشـــوار و کمرشـــکن شـــب هاي عملیات به یادماندني و حیرت انگیزي چون فتح المبیـــن، الي بیت المقـــدس و... عبور کرد، 
درحالـــي کـــه خم به ابرو نیـــاورد و اظهار خســـتگي نکرد و تا آخـــر راه رفت و از خیلي گردنه هاي صعب العبور گذشـــت و ســـرانجام به یکي از اســـطوره ها و ســـتارگان 

شـــد تبدیل  ایران  نظامي  عرصه 
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.یکي از راویان شـــریف و عزیز کشـــورمان )حســـین بهزاد( مجموعه خاطـــرات دوران انقالب 
کردســـتان و جنگ در کتابي به نام »مهتاب خین« - اشـــاره به ســـردار شـــهید محمود شهبازي 
- بـــه زیور طبع آراســـته اســـت. بـــا خواندن ایـــن خاطرات جـــذاب که به صورت ســـوال و 
جواب تنظیم شـــده اســـت، تا حدودي مي توان به شـــخصیت ممتاز، روحیه، ایثار، گذشـــت، 
شـــجاعت، تحمـــل و دالوري این رزمنده پاکباخته پي برد. او خســـتگي نمي شـــناخت. اگرچه 
متولد 1329 بود. یعني در آســـتانه ٦5 ســـالگي به رغـــم حضور فعاالنه در طـــول دفاع مقدس 
و تحمـــل زخم هـــا و ترکش ها و... نیز ســـال ها حضور مســـتمر در جبهه مبارزه بـــا عمله ظلمه 
اســـتعمار و استکبار در قالب ســـپاه قدس در ســـوریه و لبنان، همچون بســـیجي هاي دالور 1٦ 
و 17ســـاله عملیات ها همچنـــان ماموریت هـــاي محوله را با جـــان و دل انجام مي داد.ســـردار 
همداني، اگرچه شـــهید اســـت و شـــهدا زنده اند و جاوید امـــا مادر گیتي، ســـال هاي طوالني 
وقـــت مي خواهد تـــا فرزنداني چون حاج همت، متوســـلیان، حســـن باقري، مهـــدي باکري، 
زین الدین، ســـوداگر، حســـین خرازي، محمود شـــهبازي و... و باالخره حســـین همداني بزاید. 

قدر شـــهداي زنده را باید دانســـت. روحش شـــاد و یـــادش گرامي باد. 
٭  روزنامه نگار قدیمي و خبرنگار لشکر 27 در سال ٦4 در عملیات فاو

روزنامه اعتماد/سال سیزدهم/شماره ی 33٦3/شنبه هجده مهر94
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عکس نوشت

جـــان اســـتنمیر برنـــده جایـــزه امســـال مســـابقات ورلـــد پـــرس فوتـــو شـــد. ایـــن عکـــس 
مهاجـــران آفریقایـــی را در ســـاحل شـــهر جیبوتـــی نشـــان مـــی دهـــد. آنهـــا مـــی کوشـــند 
کننـــد. دریافـــت  ســـومالی،  همســـایه،   کشـــور  از  را  تلفنـــی  قیمـــت  ارزان  هـــای  ســـیگنال 
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