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آغاز هر نشریه دانشگاهی به سان طلوعی نوین در عرصه آگاهی
و دانش است .به لطف الهی اولین شماره نشریه “هنر” با هدف
ارائه مجموعه تحقیقات و فعالیت های عمدتا دانشجویی در
حوزه های مختلف هنری منتشر می شود .ما برآن هستیم تا
با استفاده از ارتباط مستمر با محققین ،مدرسین ،دانشجویان
و دریافت مقاالت علمی و نظرات ایشان ،فضایی مناسب و با
کیفیت را فراهم آوریم تا محیط مناسبی برای ارائه مباحث
تخصصی مدرسان و دانشجویان عزیز باشد .در این نشریه ابعاد
مختلف رشته های مرکز مورد بررسی قرار گرفته تا با شناخت
آنها اتصال بین حلقه های تحصیل علم و ورود موفقیت آمیز به
بازار کار نیز بیش از پیش تقویت گردد .در همین راستا با فارغ
التحصیالن مرکز که در بازار کار مربوط به رشته خود موفق می
باشند آشنا شده و راه و روش رسیدن به موفقیت ایشان نیز
شناسانده خواهد شد .باشد که با ارائه یافته ها و نتایج تحقیقات
.انجام شده ،زکات این علم را که نشر آنست ادا کرده باشیم
اینک و همزمان با انتشار اولین شماره این نشریه جا دارد از
زحمات تمامی دست اندرکاران ،اعضای محترم هیئت تحریریه
و به ویژه همکار محترم سرکار خانم اکرم السادات زعفری
نژاد که عالوه بر بُعد کیفی مجله در بُعد اجرایی آن زحمات
ارزشمندی را تقبل نمودند صمیمانه سپاسگزاری نموده و برای
همه این بزرگواران از درگاه خدای متعال توفیق روزافزون
مسئلت نمایم .
در ضمن الزم می دانم جهت آشنایی بیشتر و بهتر با رشته
.های موجود در این مرکز به معرفی اجمالی آن ها بپردازم
این دانشگاه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی مشغول فعالیت
می باشد که باتوجه به رشته های موجود دانشجویان پس از
کسب مهارت های علمی و عملی می توانند به راحتی وارد بازار
کار شوند ،ما در این دانشگاه رشته های زیر را به تفکیک مقطع
.ارائه می نماییم .

مقطع کاردانی:
سینما  -تدوین فیلم
انیمیشن
بازیگری
کمک کارگردانی
سینما  -تصویربرداری
سینما  -فیلم نامه نویسی
هنرهای تجسمی -گرافیک
هنرهای تجسمی -عکاسی
هنرهای تجسمی -نقاشی ایرانی
امورفرهنگی
مترجمی آثار دیداری و شنیداری زبان انگلیسی
خوشنویسی
باریگری تکنولوژی آموزشی

ژان کازنو  ،جامعه شناس فرانسوی
معتقد است« :رسانههای نیرومند سخن
پراکنی ،به تنهایی از قدرت ایجاد
تحوالت بزرگ در افکار عمومی
برخوردار نیستند و یا به ندرت برخوردارند؛
اما میتوانند به طور موثری جریانهای
فکری موجود را تقویتکنند( ».دادگران،
 .)141 :1379با این وجود پیامرسانی
و تأثیر بر جریانهای فکری در خالء
اتفاق نمیافتد .تبلیغ تجاری نیازمند
به بازسازی فضای اجتماعی و شهری
مرتبط با خواستهایی است که به
عنوان مکانیزم انگیزش در ارجح دانستن
کاالی مورد تبلیغ عمل مینماید .در
این رابطه ،تبلیغ کنندگان میکوشند با
انتخاب رسانههای تبلیغاتی مناسب ،هر
چه بیشتر با سبک زندگی افراد سرکار
پیداکنند و فضای اجتماعی و شهری را
برای فروش کاالی تجاری مهیا کنند .

بررسی اثربخشی اماکن متعارف و غیر متعارف
در تبلیغات محیطی
راحله تیموری آزاد
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فروردین ماه ۱۴۰۱
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چکیده
در دنیای مصرفی امروز ،به خاطر وفور پیام های تبلیغاتی،
انتقال یک پیا ِم واضح به مشتریان بسیار دشوار شدهاست .در
این میان ،تبلیغات محیطی با کمک گرفتن از علوم و فنون
هنری ،روانشناسی ،جامعه شناسی و ...با تأثیر شگرفی که بر
خلق عادت و سلیقهی مشتریان داشته است ،سهم بیشتری
از بازار تبلیغات را نیز به خود اختصاص داده است .بحث
مکانیابی ،سازگاری تبلیغات با محیطهای شهری و فرهنگ
مشتریان ،کشف و استفاده از فضاهای جدید ،یکی از ملزومات
تبلیغات محیطی میباشد که میتواند زمینه مناسبی را برای
ایجاد تبلیغاتی ماندگار با فروش باال ایجاد کند .این پژوهش
با رویکردی تحلیلی-توصیفی ،برآن است تا دریابد؛ چگونه می
توان با شناسايی قابلیت ها و استعداد های نهفته در اماکن
متعارف و غیر متعارف شهری به عنوان رسانه ای جدید در
تبلیغات محیطی ،میزان تأثیرات بالقوه ی آن را بر دو پدیده
انسان و محیط شهری مورد مداقه قرار داد؟
نتایج حاصل از این پژوهش موید این نظر است که با خالقیت
و روشهای اجرایی ویژه بر روی مکانهای شهری میتوان به
تبلیغات موفقی دست یافت که این تبلیغات عالوه بر معرفی
محصول ،باعث جذابیت مکانهای مختلف شهر ما خواهند شد.

واژگان کلیدی :تبلیغات ،تبلیغات محیطی ،رسانههای
تبلیغاتی ،مکانهای شهری
مقدمه
به تعبیر زیبای اورتکا« ،انسان» انسان است ،به اضافهی
شرایطش .پس اگر شرایط یا محیط تغییر کند ،انسان نیز تغییر
مییابد؛ همچنان که اثر رسانهها نیز در شرایط متفاوت تغییر
میکند .تحقیقات نشان میدهد که یک پیام تبلیغی از یک
ِ
مختلف
رسانهی مشخص ،در شرایط و محیطها و زمانهای
پخش ،اثرهای متفاوتی در میزان اثر بخشی دارد (دادگران،
 )145 :1379هر مشتری در خرید محصول یا کاال یک دیدگاه
آرمانی در زمان و مکان دارد که در همان زمان و مکان ممکن
است پیام تبلیغاتی به او ابالغ شود .زمانی که مشتری در داالن
جستوجو برای خرید قرار دارد ،به بیشترین پیامها و اطالعات
اقناع نیازمند است .هدف رسانههای تبلیغاتی این است که
چنین پیامی را در معرض دید مشتری قرار دهند .جای گذاری
[این فرصت] ،مسئولیتی اساسی در برنامهریزی رسانههاست
و به دقت باید موقعیت بازاریابی تبلیغ کننده بررسی شود
تا تعیین گردد کدام رسانه ،میتواند بهترین اقدام را برای
جاگذاری پیام انجام خواهدداد( .کشاورز( 97 :1391 ،

تبلیغات محیطی
تبلیغات شیوه ارتباطی است بر مبنای
ترکیب ایدهها ،تصاویر ،حجم ها و  ...بر
انتقال اطالعات به مخاطب .البته در
این مقوله ،اثر گذاری و اقناع یا متقاعد
ساختن مخاطب جزء ضروریات است
(هلر و چاوست .)9 :1384 ،شرکتها
هر ساله مبالغ زیادی را صرف تبلیغات
میکنند و به این طریق میکوشند بر
رفتار مصرف کنندگان و عالیق و نگرش
آنها ،به نحو مطلوبی اثر بگذارند تا به
این ترتیب آنها را به سمت خرید کاالها
یا خدمات خود سوق دهند .زیرا ،بدون
حضور مخاطب ،تبلیغاتی هم وجود
ندارد .ضرورت و احساس نیاز حضور هر
بیشتر متولیان تبلیغات و فضای رقابتی
بین آنها ،شاخهای از تبلیغات را به نام
«تبلیغات محیطی» به وجود آوردهاست
که نادیده گرفتن آن در محدودهی
زندگی افراد ،امکان پذیر نیست تبلیغات
محیطی یک موضوع میان رشتهای است،
که در برگیرندهی رشتهها و گرایشهای
مختلف هنری و علمی همچون گرافیک
محیطی ،معماری ،مبلمان شهری،
شهرسازی ،طراحی شهری ،برنامهریزی
شهری ،مهندسی ترافیک و حمل و نقل،
روانشناسی ،جامعه شناسی ،اقتصاد،
سیاست و  ...است .

گستردگی حوزههای این گونه تبلیغات
باعث شده است که کارگزاران آن ،عالوه
بر مسئله انتقال اطالعات و پیام رسانی
به مخاطب ،اهداف جدیدی همچون؛
زیباسازی و هویت بخشیدن به فضای
زندگی شهری مخاطبان را نیز در
دستور کاری خود قرار دهند .
هنر شهری [همچون گرافیک محیطی
و تبلیغات محیطی] ،تالشی است در
جهت تقویت زیباسازی فضای شهری،
نه تنها به لحاظ تصویری بلکه به لحاظ
مفهومی .یا به عبارتی ،به حرف درآوردن
دیوارهای خاکستری شهر [و فضاهای
مرده] .محیط شهری میتواند به وسیله
هنر شهری ،از طریق نشان دادن سبک،
فعالیت و یا فرهنگ ویژهای شخصیت
یابد .هنر شهری حس مکان را تقویت
می کند و نظریههای اجتماعی را در
ارتباط با مکان منعکس کرده و سبکی
را که به فضا منسوب شده نشان میدهد.
هنر شهری ،اغلب در مکانهای عمومی،
جهت شخصیت و جذابیت بخشیدن به
فضا یا صرفاً زیباسازی استفاده میشود.
مردم مکانها را به خاطر آثار هنری
که در فضای آن وجود دارد ،به خاطر
میآورند از طرفی دیگر ،فضاهای شهری
باید به گونه ای باشد که شهروندان به
راحتی آن را درک کرده و بتوانند با شهر
ارتباط برقرار سازند و ریشههای تاریخی و
فرهنگی خود را در آن پیدا کنند .از اینرو
بکارگیری عناصر و تجهیزات شهری که
دارای قدمت تاریخی و فرهنگی باشند،
در برخی از فضاهای شهری ،به ویژه
در بافتهای تاریخی ،میتواند موجب
ارتباط بیشتر شهروندان با آنها شود
(رحیمی و دیگران .)6 ،1392 ،بنابراین
نیاز است که طراحان گرافیک برای
حفظ کیفیت فضای عمومی موقعیت و
ظاهر تبلیغات شهری را بررسی کرده و
تضاد بین منابع تجاری و عمومی را به
حداقل برسانند .
رسانه های تبلیغات محیطی
منظور از رسانه های تبلیغاتی ،ابزار
و امکاناتی است که طراحان تبلیغات
محیطی از آن بهره می گیرند تا با
مشتریان بالفعل و بالقوهی خود ارتباط
مستقیم برقرار کنند.

رسانههای تبلیغات محیطی نقش یک
کاتالیزور را میان جابهجایی و خرید
و فروش ایفا میکنند و این قابلیت
را دارا هستند که همگام با تغییرات
ارتباطی عصر حاضر پیش بروند .هزینه
پایین در مقایسه با دیگر رسانههای
عمومی (همچون رادیو ،تلویزیون) باعث
محبوبیتهای روز افزون آن شده است.
رسانههای تبلیغات محیطی ،مثل یک
زمزمه ،پیوسته در مراکز تجاری ،عمومی
و تفریحی حضور دارد و پیام خود را با
قدرت در طول شبانه روز و نیز هفت روز

هفته به سمع و نظر مخاطبان میرسانند
(چرا تبلیغات محیطی؟16- :1388 ،
 .)17تبلیغات محیطی رسانههای
گسترهی زیادی را شامل می شود.

بیلبوردها ،مبلمان شهری (ایستگاه های
اتوبوس،کیوسک ها ،تابلوهای تبلیغاتی
مراکز تجاری ،فروشگاههای جنبی،
تبلیغات داخل فروشگاه ها ،سایبان ها
و دکه های مطبوعاتی) ،نماپوشهای
ساختمانی  ،بالون های تبلیغاتی ،پرچم
های تبلیغاتی ،تبلیغ روی وسایل حمل
و نقل عمومی (تبلیغات روی اتوبوس ها،
تبلیغات در راه آهن و مترو ،تبلیغات
در فرودگاهها ،تبلیغات روی تاکسی
ها ،تبلیغات روی بدنه ی کامیون ها و
 .)...یک طراح گرافیک با استفاده از این
رسانه ها و در ابعاد مختلف (بسیار بزرگ
و چشمگیر یا هر اندازهای که ایجاد توجه
نماید) و با بهرهگیری رنگ و نورهای
متفاوت و هماهنگ با محیط عالوه بر
پیام رسانی ،وظیفه زیبایی سازی شهر
خود را نیز عهدهدار میباشد.

کالین  .شرکت تبلیغاتی :اُگیلوی  .برزیل 2003
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همجواری با مخاطبان
درمحیطهای بیرون از منزل و عالقه به
جلب توجهی آنان ،کارگزاران تبلیغات
ِ
محیطی را به کشف روابط پنهان و
آشکار پیام ،مخاطب و محیط سوق
دادهاست .آنان برای ایجاد و برقراری
ارتباط میان مخاطب و محیط شهری؛
به مطالعه و بررسی بر روی ساختار و
کارکرد اقتصادی شهر و فضاهای شهری،
گروههای اجتماعی و ادارک ،نگرش و
توقعات شهروندان پرداختند .این مطالعه،
آنان را بر آن ساخت تا با بهرهگیری از
معیارهای فرهنگی ،سلیقه شخصی و
اجتماعی بتوانند از تبلیغات محیطی،
رسانهای هوشمند بسازند که ضمن فراهم
ساختن امکانات گسترده در حوزه پیام
رسانی قادر بود که نمای ظاهری شهر را
به نفع ایجاد فضایی مناسب و دلنشین
برای افراد جامعه تغییر دهد .طراحان
تبلیغات محیطی با تکیه بر مزیتهای
رسانههای تبلیغات محیطی (همچون
تنوع در اندازهها ،اشکال ،مکانها،
موقعیت ها ،روشهای اجرایی ،موضوعات
و )...به خلق تبلیغاتی دست زدند که

شاهد ماندگاری خاطرات آنها
در یاد و ذهن مردم و سبب ایجاد حس
تعلق حتی در پی گذشت سالیان دراز
در بین آنها هستیم .بدلیل تکراری
شدن شیوه اجرایی و موضوعات از سوی
رسانهها ،تبلیغات به مرور جذابیت اولیهی
خود را از دست میدهند .بنابراین ،طراح
تبلیغات محیطی بایستی به دنبال
استراتژی جدیدی در جهت ایجاد
رسانهای جدید برای جلب توجه مخاطبان
باشد .یکی از بهترین استراتژیها ،یافتن
مکانهای بدیع و غیرمنتظره از میان
فضاهای متعارف و غیر متعارف شهری
و کاربرد آنها به عنوان یک رسانهی
تبلیغات محیطی است .تبلیغ کنندگان
با شناسايي و ورود به مکان هایی جدید
و غیر منتظره (اماکن غیر تجاری و
عمومی) میتوانند با مصرف کننده ای که
در انبوهی از پیام های اجباری روزمره
غرق شده است؛ ارتباطی مناسب ،صریح
و روشن برقرار کنند و واکنش او را نسبت
.به پیام برانگیزند .

در شهر ،اماکن متعارف (همچون
مراکز تجاری ،فروشگاهها ،ایستگاه های
اتوبوس ،مترو و  )...و اماکن غیر متعارف
و نامکشوف بسیاری (همچون نیمکت
پارکها ،سطلهای زباله ،پله ها و )...
وجود دارند که با رعایت و استفاده از
ویژگیهای فضای خاص خود ،می توانند
به مکان های بالفعل مناسبی برای ارسال
پیام تبدیل گردند .در استفاده از اماکن
جدید ارزش کاربردی ،ارزش ظاهری،
ارزش ارتباطی و ارزش گیرایی از اصلی
ترین ویژگی هايی است که باید لحاظ و
مورد توجه قرار گیرند .استفاده بهینه از
این مکانها و امکانات بدلیل گستردگی
و وسعت حوزه پیام رسانی میتواند
موجبات صرفه جویی در زمان و بودجهی
مصرف کننده و تبلیغ کننده ،اطمینان
مشتری ،زیبایی سازی محیط شهری و
آرامش بصری و کاهش تشنجات عصبی
را برای شهروندان فراهم آورد.
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سه ویژگی اصلی رسانه های تبلیغات
محیطی
رسانههای تبلیغات محیطی سه ویژگی
عمده دارند:
الف :روشهای اجرایی متفاوت
ب :جدید بودن موضوعات
ج :استفاده از موقعیتهای مکانی
(مهدیزاده( 1385 ،
در رسانههای تبلیغات محیطی ،تأکید
بیشتر بر روش های شگفت انگیز،
هیجان آور ،طنز آمیز و خالق است که
نتیجهی آن درگیری بیشتر مخاطبان با
فرستندهی پیام است (صداقت:1390،
 .)35تکنیکهای معمول در اجرا و تولید
تبلیغات محیطی عبارتند از :نقاشی
دستی و دیجیتال به عنوان معمولترین
روش تولید طرحهای تبلیغاتی در
تابلوهای بزرگ و چاپ دیجیتال،
لیتوگرافی ،چاپ افست ،چاپ سیلک
اسکرین و چاپ روی ورق وینیل برای
تابلوهای کوچک تر مورد استفاده قرار
میگیرد .همچنین تکنولوژی ویدئو و
تلویزیونهای بزرگ ،نقش موثری را در
بین رسانههای محیطی ایفا میکنند
چرا تبلیغات محیطی؟ .)189 :1388 ،
در برخی از تبلیغات ممکن است از
قطعات مکانیکی و یا متحرک یا حتی
نئون استفاده شود .

با وجود این که ،برای طراحان تبلیغات نمی تواند در تماشاچیای که روز ب ه
محیطی ،محدودیتی از نظر تعداد روز حساس و بدبین شده است واکنشی
روشهای اجرایی و موضوعات برای مناسب نسبت به تبلیغ برانگیزد .ضمن
رسانههای تبلیغاتی وجود ندارد .اما یک این که ،نصب بی حساب و کتاب ،پیام
طراح خالق با استفاده از نیروی خالقهی ها در هرجا منطقی و نتیجهبخش نیست.
خود بایستی روشهای ابتکاری جدیدی برای استفاده از این گونه مکانها باید
را پیدا کند؛ زیرا این رسانه ها نیز به راههای زیرکانه و ابتکاری در نظر داشت
تدریج تأثیر خود را از دست میدهند )همپ( 24 :1391 ،
(داوده .)5 :1393 ،یکی از راهکارهای به طور مثال ،رانندگان محیط شهری
خالقانه ای طراحان که بدین منظور خود را حین حرکت از میان شیشه
به کار میبندند استفاده از مکان های خودرو در حالی که به ترافیک ،عالئم و
کرده اند
غیر عادی و در خور توجه و غیر منتظره جهات مختلف تمرکز
است که اغلب با روشهایی غیر مرسوم میبینند .مسافران نسبت به رانندگان،
و بدیع و همچنین با اجراهای تازه ،برای گرچه در حال و از پشت شیشه خودرو
.نخستین بار بر مخاطبان ظاهر میشوند  .به اطراف مینگرند ،اما مانند رانندگان
قادر به درگیر شدن با محیط به طور
اماکن و تبلیغات محیطی
کامل نیستند .بنابراین فضاهایی که از
ساشارین در «توجه! توجه! ترفند بریدن درون خودرو دیده میشوند ،باید طوری
رشتهی کالم ،فریاد ،نجوا ،و برقراری طراحی شوند که مناسب سواره ،مسافر
تماس با مصرف کننده » ...چنین آورده باشند و فضاهایی که در دید پیاده
است« :در اتاق پر ازدحام تقریباً دعوتِ هستند باید طوری طراحی شوند که
مردم به توجه ،غیرممکن است .ایستادن توجه پیاده ها را به شکلی طوالنیتر و
در گوشهای که سر و صدا کمتر است تأنی بیشتری به خود جلب کنند( .کرمونا
موقعیت مناسبتری فراهم میکند تا )و دیگران( 275-277 :1388 ،
شاید بتوانی با حنجرهی به درد آمده از
فریاد ،فرصتی برای جلب توجه یک نفر از ویژگی های خاص اماکن جهت
آن ها به دست آوری» .در مورد رسانهی کاربری در تبلیغات محیطی
ارتباطی باید گفت که جای آرامتر شامل استفاده از هر مکانی هنگامی هوشمندانه
همهی فضاهایی میشود که هنوز با است که ویژگیهای خاص فضا و سطح
تبلیغات اشغال نشده است .جاسازی در نظر گرفته شود تا آن مکان برای
پیام در جای مناسب میتواند به موقع ،پیام مناسب و هماهنگ باشد .هیچ
عکس العملی آن چنان مثبت ایجاد کند محدودهای که تا به حال بکر مانده
که حتی ،قابل قبولتر از قراردادن آن در باشد ،وجود ندارد .هر فضا یا وسیله چهار
جای دیگری به وسیلهی تبلیغات سنتی ویژگی خاص دارد .
باشد .مث ً
ال به جای اینکه برنامهی مورد
عالقهی تلویزیونی مخاطبان با تبلیغ نتیجهگیری
کاالیی که در آن لحظه کوچکترین شرکتهای تجاری پیوسته به دنبال
عالقهای به دیدنش ندارند ،قطع شده شیوهای تبلیغاتی میگردند که ضمن
باشد ،بهتر نیست که پیام را در مکانی که اعتالی نام تجاری آنان ،حضور دائمی
کاال روبهروی آن هاست ببینند؟ تبلیغ آن ها را در میان مصرف کنندگان و
کنندگان با ورود به مکان هایی جدید بازار تضمین کند .تبلیغات محیطی با
و غیر منتظره میتوانند ارتباطی برقرار بهرهگیری مناسب از محیطهای کار،
کنند که مناسبت بیشتری دارد و کمتر خرید ،بازی ،مسافرت و  ،...پیام خود را
مزاحم مشتری باشد .هنگام [برقراری بوسیله شیوههای نوین به مخاطبان القاء
این ارتباط دوسویه] نکتهای که بسیار مینماید و ضمن ترغیب آنان به خرید
اهمیت دارد ،نهایت دقت در استفادهی کاال ،نام تجاری مورد نظر را در یاد و
خاص از امکاناتی است که غیر تجاری خاطر مخاطبان زنده نگه میدارد .
و عمومی هستند .غرق کردن مصرف
کننده در انبوهی از پیام های اجباری

چگونگی به وجود
آمدن سینما
سولماز شاد

سلسه عکس هایی از اسب در حال تاختن ادویرد مایبریج
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سینمای اولیه (( 1893-1903

از آن جا که تصاویر متحرک متکی هستند بر تک عکس های
ثابتی که به سرعت یکی پس از دیگری دیده می شوند ،اختراع
فیلم تا وقوع پیشرفت های تکنولوژیکی خاصی ممکن نشد.
اختراع عکاسی در  1826آغازگر یک سلسله کشفیاتی بود که

کینه توسکوپ

فرم ویژه ای که این رسانه ی جدید به
خود می گرفت نقش مهمی داشتند .
ادیسون اندکی بعد کینه توسکوپ را
کنار گذاشت و شرکت فیلمسازی خود
را تاسیس کرد تا برای سالن های سینما
فیلم بسازد .
اولین فیلم ها از نظر فرم و سبک بی
نهایت ساده بودند .معموال از یک نمای
واحد که یک کنش واحد را از فاصله
ی دور نشان می دادتشکیل می شدند.
در نخستین استودیو فیلمسازی یعنی
استودیو « بلک ماریا» ی ادیسون
نمایشگران وودویل ،چهره های ورزشی
معروف و افراد نامداردر مقابل دوربین
بازی می کردند .یک قسمت لوالدار از
سقف استودیو باز می شد تا نور خورشید
به درون راه یابد و کل ساختمان روی
یک ریل دایره ای می چرخید تا با
حرکت خورشید تطبیق داده شود .از
طرف دیگر لومی یرها دوربین خود را
به فضاهای آزاد ،پارک ها ،باغ ها ،پالژها
ودیگر محل های عمومی می بردند تا
از فعالیت های روزمره یا از رویدادهای
خبری فیلم بگیرند ،مثل کارگران در
حال خروج از کارخانه که در خیابان و
بیرون کارخان فیلمبرداری شده است .
هر چند اغلب فیلمها تا حدود  1903از
جاهای دیدنی یا رویداد های مهم بودند،
ولی فرم روایی هم از همان آغاز وارد
سینما شد .ادیسون صحنه های کمیک

را جلوی دوربین برد ،مانند صحنه ای که
در 1893ساخته شده ودر آن یک مرد
مست چند لحظه ای با پلیس دست به
گریبان می شود .
لومی یر ها با فیلم باغبان آب پاشی شده
( )1895با اقبال عمومی مواجه شدند.
این فیلم هم یک صحنه کمیک بود که
در آن سر بچه ای باغبانی را گول می
زند و او را با شلنگ خود خیس می کند.
پس از موفقیت های آغازین این رسانه
ی جدید فیلمسازان مجبور بودند ویژگی
های فرمی پیچیده تر یا جالبتری بیابند
تا تماشاگران را از دست ندهند.
لومی یرها دوربین چی هایی را به سراسر
دنیا اعزام کردند تا فیلم نشان دهند .و
از رویدادهای مهم و مکان های جالب
فیلمبرداری کنند .ولی پس از ساختن
تعداد زیادی فیلم در چند سال اول
فعالیتشان ،لومی یرها تولیدات خود را
کاهش دادند و در سال  1905فیلمسازی
را به کل کنار گذاشتند .
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مقدمه
همه چیز درباره ی همه ی زمان ها ممکن نیست( .هاینریش
ولفین) فرم ها و تکنیک های سینمایی در حیطه ی بی زمانی
به گونه ای که ب رای فیلمسازان همه ی دوران ها به صورت
یکسان قابل دسترس بوده باشد وجود ندارد .ب رای مثال گریفیث
نمی توانست فیلم های گدار را بسازد و بالعکس .
پرسش اصلی تاریخ سینما این است که در بسترهای تاریخی
خاص با هنر سینما چگونه برخورد شده است؟
مفاهیم سیستم های فرمال و سبکی به ما امکان می دهند
که فیلم های متعلق به یک جنبش را با هم مقایسه کنیم و
آن ها را در تقابل با فیلم های متعلق به جنبش های دیگر
ق رار دهیم .
از آن جا که یک جنبش سینمایی نه فقط از فیلم بلکه از
فیلمسازان خاصی هم تشکیل می شود ما باید عالوه بر
کیفیات فرمال و سبکی به مسائل دیگر هم بپردازیم .در مورد
هر دوران وکشوری باید عامل تاثیر گذار در سینما را هم نشان
دهیم .این عوامل شامل وضعیت صنعت سینما ،نظریه های
هنری مورد اعتقاد خود فیلمسازان ،خصوصیات تکنولوژیک
م ربوطه و عناصر اجتماعی و اقتصادی م ربوط به آن دوران است.
این عوامل در توضیح اینکه یک جنبش معین چگونه شکل
گرفته است ،چه چیزی باعث گسترش آن شده است.
این نکته را باید یاد آوری کنم که آنچه بدان پرداخته می شود
به شدت ناقص است زی را نوشتن تاریخ سینما م راحل ابتدایی
را می گذراند در نتیجه آنچه می بینید و می خوانید در واقع
گردآوری اطالعاتی است که در حال حاضر در این زمینه وجود
دارد و چه بسا روزی ارزش خود را از دست دهند .
در این جا ما به وضعیت جاری دانش سینمایی می پردازیم و
آن را انعکاس خواهیم داد .

گام به گام خلق توهم حرکت را امکان پذیر ساخت در عکس
های اولیه برای هر تصویر باید مدت زمان زیادی نور داده می
شد(ابتدا چند ساعت و بعدها چند دقیقه) ،این باعث می شد
که ایجاد تصویر متحرک که حداقل  12قاب در ثانیه الزم
داشت ناممکن بشود .نوردهی سریعتر ،حدود  1/25ثانیه ،در
دهه ی 1870ممکن شد ،ولی فقط روی صفحات شیشه ای.
صفحه های شیشه ای برای تصاویر متحرک قابل استفاده
نبودند ،چون عمال هیچ راهی برای به حرکت درآوردن آن ها
در درون دوربین یا پروژکتور نبود .در سال  1879یک عکاس
آمریکایی ادویرد مایبریج با استفاده از چند دوربین و فیلم های
شیشه ای و نوردهی سریع ،سلسله عکس هایی از اسبی درحال
تاخت گرفت ،ولی او اساسا عالقه مند به مراحل ایستای کنش
بود ،نه خلق دوباره ی حرکت از طریق نمایش پشت سر هم
تصاویر.
در  1882اتین ژول ماره ی فرانسوی ،دانشمند عالقه مند به
تجزیه ی حرکت حیوانات ،دوربینی اختراع کرد که  12تصویر
جداگانه را در کناره ی یک صفحه ی چرخان فیلم ثبت می
کرد .این قدمی نزدیک تر به دوربین تصویر متحرک بود .در
 1888ماره اولین دوربین را که با نوارهای طویل از فیلم قابل
انعطاف که این بار بر روی کاغذ کار می کرد ساخت .باز هم
هدف تنها این بود که حرکت به سلسله تصاویری تجزیه شود،
و حرکت های عکاسی شده یک یا کسری از ثانیه داشتند.
در سال  1889کداک سلولوئید را به عنوان پایه ی فیلم قابل
انعطاف به بازار آورد(که یک نوع از آن پس از گذشت سال ها
باز هم کاربرد داشت) با این پایه و مکانیزم هایی در دوربین
برای کشیدن فیلم به مقابل عدسی و نور دادن به آن ،ساختن
سلسله های طویل از قاب های فیلم ممکن شد .پروژکتور از
سال ها قبل وجود داشت و در نشان دادن اسالید و دیگر
تصویرهای سایه ای به کار می رفت .این فانوس جادوئی با
افزودن شاتر ،هندل و ابزار دیگر تکامل یافت تا به پروژکتورهای
ابتدایی تبدیل شد .
برای نمایش دادن فیلم یک وسیله ی دیگری هم مورد نیاز بود،
از آن جا که حین تابش نور به هریک از قاب ها ،فیلم لحظه
ای توقف می کند ،می بایست مکانیزمی برای تامین حرکت
متناوب فیلم وجود می داشت .ماره در  1888از یک دنده ی

صلیبی شکل در دوربین استفاده کرد،
و این شد یک قطعه ی استاندارد در
دوربین ها و پروژکتورهای ابتدایی
ترکیب پایه ی فیلم قابل انعطاف و
شفاف ،زمان نوردهی سریع ،مکانیزمی
برای کشیدن فیلم در داخل دوربین،
ابزاری برای متوقف ساختن فیلم به
تناوب و شاتری که جلوی نور را می
گرفت در اوایل دهه ی  1890ممکن
شد .پس از چندین سال ،مخترعینی
که مستقل از هم در چند کشور کار
می کردند ،چندین دوربین و ابزارهای
مختلف برای نشان دادن فیلم ساخته
بودند.دوتا از مهمترین موسسات ادیسون
در آمریکا و لومیر در فرانسه بودند .
ویلیام دیکسون دستیار تامس ادیسون
در  1893دوربینی اختراع کرد که با آن
فیلم های کوتاه  35میلیمتری
می ساخت .ادیسون که از این پدیده
ی نوظهور به وجد آمده بود امیدوار
بود که آن را با گرامافون خود ترکیب
کرده و فیلم های ناطق نمایش دهد .او
از دیکسون خواست تا کینه توسکوپ را
که عبارت بود از یک دستگاه شهر فرنگ
بسازد تا این فیلم ها را برای بیننده های
منفرد نشان دهد .
از ان جا که ادیسون فکر می کرداقبال
مردم به فیلم یک هوس زودگذر است ،به
دنبال ساختن سیستمی برای انداختن
فیلم به روی پرده نرفت .این کار به لوئی
و آگوست لومیر واگذاشته شد .آن ها
جداگانه دوربین خود را اختراع کردند.
این دوربین ضمن اینکه می توانست با
فیلم  35میلیمتری فیلم بگیرد ،یک
پروژکتور هم بود.در  28دسامبر 1895
برادران لومیر اولین نمایش عمومی
تصویر متحرک را روی پرده ی ( گران
کافه ) پاریس برگزار کردند .
نمایش فیلم بر روی پرده در چند جای
دیگر هم اتفاق افتاد .ازجمله نمایش
فیلم در اول نوامبر همان سال توسط
ماکس اسکالدانوسکی مخترع آلمانی.
ولی دستگاه عظیم الجثه ی او دو نوار
فیلم عریض که همزمان به حرکت
درمی آمدند نیاز داشت و از این رو تاثیر
چندانی در پیشرفت های تکنوژیک آتی
سینما نگذاشت .
اگر چه برادران لومی یر نبودند که سینما
را اختراع کردند ،ولی آن ها در تعیین

فصلنامه تخصصی هنر
فروردین ۱۴۰۱

استودیو فیلم ادیسون با نام «ماریا سیاه» در مسیری با سقفی ساخته شد که میتوانست حداکثر نور خورشید را برای فیلمبرداری باز کند

ادیسون در آسیاب سنگ معدن

در سال  1896ژرژ ملی یس پروژکتوری را از رابرت ویلیام پاور
مخترع انگلیسی خرید و با ایجاد تغییراتی در آن یک دوربین
ساخت اولین ساخته های ملی یس نیز مانند آثار برادران لومی
یر بود .از آن جا که ملی یس خود یک شعبده باز بود عالقه
زیادی به ایجاد جلوه های ویژه و به نوعی نشان دادن شعبده
ها در ساخته هایش بود در نتیجه او بود که امکانات جلوه های
ویژه ساده را کشف کرد .درسال  1897ملی یس استودیو خود
راتاسیس نمود ساختار استودیو های ملی یس برخالف بلک
ماریای ادیسون مانند یک گلخانه بود که فیلمبرداری با اتفده از
نور خورشید را از هر سو را که می تابید امکان پذیر می ساخت
واینگونه دیگر نیازی به جا به جایی استودیو با حرکت نور
خورشید نبود .ملی یس کم کم شروع به ایجاد صحنه پیشرفته
ای جهت خلق و ساخت دنیای خیالی خود نمود وی در ابتدا

شروع به فیلمبرداری از چند حقه ی شعبده بازی نمود امارفته
رفته این روایتها طوالنی تر شد و هر نما حکم یک تابلو را داشت
که کنار هم قرار می گرفتند البته به استثنا لحظه های تغییر
شکل و شعبده که این تغییر شکل ها با تقطیع هایی که روی
پرده قابل درک و تشخیص نبود موضوع را روایت می کرد و
شکل ها را به نمایش در می آورد .
ملی یس یا داستانهای قدیمی مانند سیندرال( )18999را
روایت نموده و می ساخت یا خودش قصه ی فیلم هایش را می
نوشت .این موارد از سویی موجب گردید که فیلم های وی مورد
استقبال فراوان قرارر گیرد و از سوی دیگر بسیاری از فعاالن
این عرصه از وی تقلید کنند .
در سالهای ابتدایی ابداع سینما فیلم ها بدون هیچ محدودیت
و مرز بندی در کشورهای مختلف به نمایش در می آمدند .یک
شرکت صفحه پر کنی فرانسوی به نام پاته فرردر سال 1901
به ساخت فیلم پرداخت و شعب زیادی در کشورهای مختلف

برای ساخت ولی پخش فیلم تاسیس نمود .کم کم این شرکت
بزرگترین شرکت سینمایی جهان شد و به کار تا سال  1914به
همین منوال ادامه داد تا اینکه در  1914جنگ جهانی اول آغاز
گردید وبه همین دلیل تولیدات این شرکت به ناچار کم شد .
در این هنگام در تعدادی از تهیه کنندگان در انگلستان شروع
به ساخت ایده ها و اقتباس های خود نمودند و اینگونه بود که
از  1895تا سالهای نخست قرن بیست فیلمها سرشار از مناظر،
شعبده ها و قصه ها بودند .اعضای مکتب برایتون یعنی افرادی
همچون :جیمز ویلیامسون ،جرج آلبرت اسمیت و سیسیل
هپورث فیلم های خود را در مکان های واقعی یا صحنه های
ساده ی روباز می ساختند .این فیلم ها را به کشورهای دیگر
فرستادند و اینگونه سایرین را تحت تاثیر آثار خود قرار دادند
و دیگر فیلمسازان نیز در کشورهای دیگر شروع به ساخت
دوربین وتجهیزات ویا خریداری این لوازم و ساخت فیلمهایی از
صحنه های ساده و زندگی روزمره نمودند .

اینگونه بود که فیلمها یا شامل صحنه های ساده و روزمره می
شدند ویا با تغییراتی صحنه های خیالی و اشکال خیالی را به
نمایش در می آوردند .
از سال  1904به بعد اکثر فیلمهای ساخته شده دارای فرمی
روایتگیر و روایی بودند و همین امر موجب پیشرفت تجاری
صنعت سینما در جهان گردید فیلم های فرانسوی ،ایتالیایی
و آمریکایی بازارهای جهانی را در این عرصه به دست گرفتند
بعدها جنگ جهانی اول جریان آزاد نمایش فیلم و ساخت آن
در کشورها وانتقال از کشوری به کشور دیگر را محدود نمود و
هالیوود به عنوان نیروی صنعتی مسلط در تولید جهانی وارد
میدان شد .
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تعریف لغوی خاتم ،با سیری در لغت نامههای آنندراج  ،قیاس
اللغات ،دهخدا ،معین و عمید دست آخر به یک تعریف جامه
میرسیم ،هنری که سطح اشیا کاربردی یا تزینی توسط اشکال
هندسی با ریزههای چوب ،استخوان و فلز پوشانده میشود را
خاتمکاری گویند .
خاتم از سه مصالح چوب  ،استخوان و فلز تشکیل شده که
همنشینی این سه با رنگهای مخصوص به خود نقوش هندسی
را چشم نوازتر میکنند .پایهی تشکیل دهنده اشکال هندسی
مورد استفاده در خاتم مثلثهای متساوی االضالع یا گاهی
متساوی الساقینی هستند که اندازه این ریز مثلثها به یک تا
یک و نیم میلیمتر میرسد .
هرچند مکان اصلی پیدایش خاتم به درستی مشخص نیست و
تاریخ دقیق ورود آن به ایران را نمیدانیم ،لیکن شیوه ساخت و
ویژگیهای فنی هنر خاتم سازی کامال ایرانی است خاتم سازی
(-inlay _Kakma intarsiato_ incruostado_ Tarبا عنوانهایدرکشورهای ترکیه ،ایتالیا ،اسپانیا  ،هندsia _ Certosina ) ،
سوریه  ،مصر ،چین با کاربردهای تزئین اشیا موجود است .

قسمتی از منبرجامع عتیق در شیراز

اما آنچه قابل توجه است نحوهء اجرای متفاوت خاتم در این .
کشورها با ایران است  .هنر خاتم تقریبا در همه کشورها مانند
پلی میان هنر ترصیع و معرق میماند .با وجود آن که قدمت
هنر مرصع کاری در ایران به دوران باستان میرسد ولی شیوهء
ساخت نقوش و گل بندیهای خاتمکاری از مرصع کاری کامال
متمایز است ( .اکبرزاده( 18 :1394 ،
از صنایعی که به خاورمیانه نسبت داده میشود تزیین اسباب
 ،اثاثه  ،صندوق و سایراشیایی است که با طرح های هندسی
مرکب از قطعات کوچک چوب یا عاج  ،استخوان  ،صدف وگاهی
سنگ های قیمتی زینت یافته است  .این صنعت از زمان بسیار
قدیم درمشرق زمین مرسوم بود و یونانیها و روسها آنرا اقتباس
کردند( .طهوری( 14 :1365 ،
با نگاهی گذرا بر هنر ترصیع که در کشورهای مختلف به نام
خاتمکاری از آن یاد شده اعم از نامهایی که به این هنر داده
شده که شباهتی ناچیز با خاتمکاری که خاص ایران است در
مییابیم هنر ترصیع که در باستان نیز پر کاربرد بوده و نشاندن
فلز  ،سنگهای قیمتی و عاج و صدف یا استخوان بر روی شی
فلزی  ،چوبی یا سنگ بوده به واقع با نوع تکامل یافته آن که
امروزه خاص ایران هست کامال مجزا و متفاوت میباشد.
م سازی در ایران اطالعات زیادی در دست
از گذشته خات 
نیست ،زیرا مواد اولیه خاتم اکثرا چسب و چوب است این دو
ماده به مرور زمان از بین میروند .با اینهمه در اماکن که از نظر
مردم تقدس داشته از آن بخوبی نگهداری شده در عراق ،مصر
آثاری وجود دارد اما قدمت و ظرافت خاتمی که در ایران انجام
میشود را ندارند.

صنایع دستی شیراز و هنر های خاتم کاری و قلمزنی

زمانی که دستان هنرمند ایرانی با خاتم آشنا شد ،آنچنان آن
را دگرگون کرد که امروزه کمتر کسی این هنر را یک هنر
غیر ایرانی میداند خاتم ایران در نمایشگاه بین المللی همواره
در ردهی اول و ممتاز بوده است .نمونههای هنری آن از نظر
زیبایی و ظرافت و کیفیت در اوج قرار دارند .اغراق نیست
که ادعا شود مهمترین مرکز خاتم سازی جهان امروز ایران
است(ستاری( 6 : 1368 ،
گروهی بر آن هستند که خاتمکاری در ایران از عهد تیموری
همزمان با استیالی ایلخانان مغول بر ایران و ایجاد رابطه
مستقیم بین ایران و چین به ایران آمده است رنگهایی که
در چین با آن کار میکردهاند دو رنگ سیاه و سفید بوده است.
در عهد صفویه ،یکی از درخشانترین دورههای خاتمسازی در
ایران است طی همین دوره عالوه بر اشياء مصرفی و تجملی
متعدد صندوقهای خاتم زیادی برای مقابر متبرکه کربال،
امامزادهها و مقابر ائمه مدفون در ایران و نیز آرامگاه شیخ
صفی الدین اردبیلی ساخته شده که هر یک در حد خود نمونه
برجسته و بی نظیری از ذوق ،ابتکار و هنر دست اندرکاران است
حسن بیگی( 158-159: ۱۳۶۵(،
خاتم سازی در دوره قاجار رو به انحطاط گذاشت و

اما هنر
استادان و هنرمندان این هنر در بدترین و سختترین شرایط
زندگی میکردند( .طهوری . )19-20 :1365 ،در دوران پهلوی
نقطه پایانی بر سیر نزولی و رو بر مرگ هنر و صنعت خاتم
سازی در ایران بود و با تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه به
همت مرحوم محمد غفاری معروف به کمال الملک هنرهای
سنتی کشورمان رونق پذیرفت .

سالهای بعد از انقالب در سیر تکامل این هنر طرح تا حدودی
تغییر کرد و برای اولین بار خط وارد خاتم شد .کلماتی نظیر
اهلل اکبر  ،آیات قرآن ،آرم جمهوری اسالمی و شعارهای انقالبی
نمونه از آن است ( طهوری .) 37 ،1365 ،در این دوران بود که
اشیا خاتمکاری از انحصار طبقه اشراف و متمول به میان توده
عموم مردم ورود کرد.
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چکیده
خاتم هنریست که امروزه به صنعت مبدل شده و تاریخچه
دقیقی از آن در دست نیست .قدیمیترین شیای که شباهت
زیادی به نوعی از خاتم که امروزه به چشم میخورد دارد،
منبری در مسجد جامع عتیق شیراز است .این هنر بعدها
در دوران صفویه که پایتخت ایران شهر اصفهان بوده توسط
هنرمندان شیرازی به آنجا برده شده است در گذشته از ابتدا
تا انتهای کار خاتم و نهایتا فروش آن توسط استادکار این هنر
انجام میشد .اما هم اکنون به صنعتی گسترده مبدل شده که
گاهی افراد مشغول در هر مرحله از کار خاتم به کار قبل یا
بعد خود اشراف کافی ندارند .این هنر-صنعت که جزو هنرهای
سنتی و صنایع دستی ایران میباشد از دویست سال قبل تا
کنون با تغییرات بسیار اندک در هندسه نقوش و ترکیب بندی
رنگ گلهای خاتم همچنان به کار خود ادامه میدهد و براثر
گسترش تکنولوژی و نیاز روزافزون این هنر در سطح زندگی
عموم شیوههای بدست آوردن مصالح مورد نیاز راحتتر و
سریعتر شده است .شایان ذکر است هنر خاتمکاری حدودا تا
پنجاه سال پیش به اشراف و طبقه خاص و متمول اختصاص
داشت .
واژگان کلیدی  :خاتم  ،شیراز  ،صنایع دستی

اجرای مارینا آبراموویچ “هنرمند حاضر است” در موما دی نیویورک در سال 2010
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سولماز شاد

متولد سال 1964در بلگراد ،یوگسالوی است که هم اکنون در
آمستردام هلند ساکن و مشغول به فعالیت می باشد .
بدن به مثابه ی کار ماده
زمانی که مارینا آبراموویچ و شریکش اول ِی در تاریخ  27ژوئن
1988م به شهر چینی النگ شان رسیدند آن ها تمام طول
.دیوار چین یعنی  2000کیلومتر را طی کرده بودند
زمانی که مارینا آبراموویچ و شریکش اول ِی در تاریخ  27ژوئن
1988م به شهر چینی النگ شان رسیدند آن ها تمام طول
دیوار چین یعنی  2000کیلومتر را طی کرده بودند .دیوار چین
را برای وعده گاهشان طی  90روز طی کردند .در ضمن این
آخرین فعالیت این زوج هنری بود .با اجرای«عاشقان» آبراموویچ
و اول ِی تجربه ی شخصی رسیدن به آخر خط را کنشی ساده که
درمکان جغرافیایی حقیقی رخ می داد .آن دو از دو سوی دیوار
چین به سمت یکدیگر آمدند تنها برای اینکه برای همیشه و
دوباره از هم جدا شوند.

این تجربه که در طرحی عاشقانه ایجاد گردید برایشان تجربه
ی تلخ و دردناکی را به وجود آورد که امری اجتناب ناپذیر بود.
آبراموویچ و اول ِی از سال  1976در کارهایی که تجربه ی زیسته
مشترک به وجود می آورد و وجودیت آن ها را شکل می بخشید
کار مشترک خود را آغاز نمودند .در اجرای پرفورمنس فاصله
ی مکانی در سال  1977برای ریدن به خستگی مفرط هردو
به صورت مداوم و پشت سرهم خود را به دیوار می کوبیدند و
در اجرایی دیگر تحت عنوان نور/تاریکی آن قدر به صورت هم
سیلی زدند تا یکی از ان ها متوقف شد .قصد آن از این تمرین
ها آزمودن بدن در مقابل شرایط فیزیکی سخت و محدودیت آن
بود ،در این خود آزمایی واکنش تماشاگران چه به لحاظ روحی
و فیزیکی و چه به لحاظ مداخله یک مولفه مهم بود .همانطور
که در پرفورمنس برش در سال  1978یک آبراموویچ به وسیله
ی یک تماشاچی مورد هجوم قرار گرفت .

آبراموویچ جزییات بیوگرافی اش را در موقعیت های روحی و
روانی اساسی مختلف تشدید نمود و اینگونه بود که توانست
.همزمان آن ها را به صورت نمایش نامه ای آماده ی اجرا درآورد
در واقع می توانیم بگویی بدنش کار ماده ی کارهای هنری
او بود که همراه با فضای اطراف و محیط فضای اجرای او را
تشکیل می دادند .
آبراموویچ در گذر از این اجراها بارها به محدودیت های فیزیکی
و روحی قابل تحمل و گاهی حتی فراتر از آن دست می یافت.
دهه ی  1970با یک سری اجراهای شناخته شده همراه بود.
که در آن ها به طور عمدی خود ا در معرض دردهای فیزیکی
قرار می داد .
در مقایسه با این شیوه ی خود سپاری عمدی و آگاهانه کارهای
وی در اواخر دهه ی  1980ویژگی بی طرفانه و داستان محور
پیدا نمودند .در این دوره مجموعه ی اشیا فانی را تولید نمود

در آثار این هنرمند به خصوص در زندگی نامه شاهد پرداختن
او به زندگی خود هستیم که در این پردازش ها پیوسته خود
را از نو می سازد .
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مارینا آبراموویچ یکی از مشهورترین چهره های جهانی در هنر اجرا
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نقش تشیع در نقاشی آیینی قهوه خانه ای
عبدالوهاب اصغرزاده شبستری
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عصر طالیی هنر صفوی در قرن دهم هجری حاصل تبادالت
فرهنگی ،بازرگانی با اروپا بود  ،ورود عناصر فرنگی در نقوش
سنتی ایرانی در این دوره شامل ظروف نقش دار و انواعباسمه
های چاپی و سایر کاال هایی بود که در نتیجه این مراودات
بازرگانی به ایران رسید و نقاشی نیز بعنوان نفایسی
اهدایی به سالطین صفوی موجب گرایش و ترغیب سبک
نقاشی روغنی در هنر صفوی مکتب اصفهان گردید.ابتدا نقاشان
هلندی و سپس هنرمندانی که جهت تحصیل فنون جدید
نقاشی راهی فلورانس گردیدند نقاشی رنگ روغن راکه فرنگی
ساز گفته می شد ترویج نمودند  ،حکومت صفویه که آیین
تشیع را مذهب رسمی کشور قرار داد بعد ها از این نقاشی
وارداتی که ابتدا در نمایش شکوه دیوارنگاری های درباری
اصفهان استفاده می شد به تدریج شکل و بوی مذهبی گرفت
،اساس و فلسفه نقاشی قهو ه خانه ایی در جایگاه نقش آفرینی
این آثار قهوه خانه ها که اماکنی جهت تجمیع اوقات فراغت
اهل بازار ومحل بود ،مرشدان راوی با حکایت متون حماسی
شاهنامه فردوسی در تشریح این پرده ها که بر پایه شخصیت
نگاری قهرمانان ادبی محفل قهوه خانه ها را گرم می نمودند و
در ایام خاص عزا داری محرم وصفر محتوای این پرده ها فضایی
مذهبی می گرفت ،تاکید نقاشی قهوه خانه بر شخصیت سازی
اشقیا و اولیا در ترکیبی منتشر وچند صاحتی بود صحنه هایی
که برای روایت گری مرشد تصویر شده است.
نقاشی قهوه خانه تا قبل از ظهور رسانه های نوین چون رادیو
و تلویزیون به عنوان یکی از مردمی ترین و ناب ترین هنرهای
تصویری ایرانی بود ،اعتقاد و ارادت قلبی بر امام سوم شیعیان
وحماسه همیشه جاوید کربال که فلسفه ایی ظلم ستیز و احیا
گر روحیه سلحشوری قیام حضرت امام حسین(ع)و اصحاب و
اهل بیت ایشان است به صورت رسانه ایی در سه قرن تصویر
سازی نقوش مذهبی در تاریخ نقاشی ایران خوش درخشید.این
نقاشی ها خارج از قواعدو چهارچوب های مدرسه ایی نقاشی بود
وتناسبات به درستی ترسیم نمی شود بلکه تاکید بر شخصیت
نگاری است.نقاشی سقا خانه ایی بر دیوار گچی سقاخانه ها با
محتوای موضوعی تمثال مبارک حضرت ابوالفضل عباس(ع)
سقای کربال تصویر می گردید ومعموال خادم و متولی سقا خانه
مبادرت به ترسیم این نقاشی ها می نمودند که در نگاه اول خام
دستانه و مبتدی به نظر می رسد این نوع نقاشی در سقاخانه
ها وتکایای شمال کشور به وفور دیده می شود ،نقاشی قهوه
خانه و سقاخانه در دهه های اخیر با درگذشت هنرمندان مصور
ساز این هنرها رو به افول نهاد وجایگاه این میراث ارزشمند در
خطر انقراض قرار دارد ،در مشهد استاد بزرگ نقاشی قهوه خانه
شادروان محمد حمیدی از شاخص های نقاشی قهو ه خانه ایی
بود که هم اکنون میراث هنری ایشان توسط برادران استاد
دنبال می شود وموزه هنرهای سنتی ملک واقع در خیابان
امام خمینی (ره) مجموعه ایی از این آثار ارزشمند را در خود
نگهداشته است .

حضور درخشان مدرسین مرکز
فرهنگ و هنر یک در نمایشگاه
عکس آلمان

علیرضا عطاریانی
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حضور درخشان  4مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی
فرهنگ و هنر یک در بیست و سومین مسابقه و نمایشگاه
 German international photo cup 2022بین المللی آلمان
این دوره از مسابقه در  4بخش رنگی  ،تک رنگ ،طبیعت و
مسافرتی برگزار می گردد .عکاسان ایرانی به اسامی علیرضا
عطاریانی  5عکس  ،سید جلیل حسینی زهرایی  3عکس،
 3عکس و شرمین نصیری  2عکس مورد پذیرش مسابقه و
نمایشگاه قرار گرفت  .این نمایشگاه جزو معتبرترین مسابقه
های جهانی و دارای درجه  Aکیفیت از اتحادیه عکاسان اروپا
می باشد .
عالوه بر شهر فیلدراشتات به طور همزمان در  4شهر بادن،
هسن ،لیندراخسن و نوردها برگزار می شود .از میان 23911
عکس دریافتی از  2971عکاس از  119کشور جهان تعداد
 775عکس از  265عکاس از  72کشور در بخش بزرگسال و
کودکان به نمایشگاه راه یافت .
برگزاری این رقابت بین المللی همانند دوره های قبل توسط
 DVFبرترین مراجع عکاسی جهان  ،فدراسیون عکاسی آلمان
و انجمن  GPUبا نظارت اتحادیه عکاسی  D.PIWXگروه عکاسی
انجام  FIAPو تحت امتیاز فدراسیون جهانی PSAعکاسی آمریکا
گردید .

شرمین نصیری

شرمین نصیری

علیرضا عطاریانی

سید جلیل حسینی زهرایی
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بررسی رابطه بین باورهای دینی با کمال گرایی و بهزيستي روان شناختي دانشجویان
مژده طباطبایی

اهداف پژوهش
هدف كلي
تعیین رابطه باورهای دینی با کمال گرایی و بهزیستی روان
شناختی دانشجویان
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اهداف فرعي
تعیین رابطه باورهای دینی با کمال گرایی دانشجویان
تعیین رابطه باورهای دینی با بهزيستي روان شناخت دانشجویان
كارور و همكاران()2015در پژوهش خود با عنوان «تاثیر خوش
بینی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی» به اين يافته ها
رسيدند كه خوش بيني،تاب اوري فرد در برابر حوادث تنش
زاي زندگي را بهبود مي بخشد و همين باعث بهبود بهزيستي
رواني فرد در خانه و اداره مي گردد .
بولییر و همکاران ( ،)2013در یک پژوهش فراتحلیلی نشان
دادند که آموزه های دینی و روان شناسی مثبت نگر بر
بهزیستی روانشناختی تاثیر مثبت معناداری دارد .
کاتن در تحقیقی( )2013با عنوان بهزیستی معنوی ،کیفیت
زندگی و سالمت روانشناختی در زنان مبتال به سرطان انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که بیمارانی که بهزیستی معنوی
و کیفیت زندگی باالیی دارند ،سازگاری روانشناختی باالتری
در برابر بیماری دارند.لذا با توجه به پیش زمینه ی ارائه شده
در مقدمه می توان گفت متغیرهای مطرح شده در پژوهش بر
نحوی عملکرد فرد تاثیر می گذارند و این تاثیر موجب شناخت
و درک بهتر از فرد می شود .بنابراین با توجه به ارتباط ظریف
و شایان توجهی که بین متغیرهای پژوهش مشاهده می شود
پژوهش حاضر به رابطه هوش معنوی و جهت گیری مذهبی
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مقدمه
در قرن بيست و يكم گروهي از روان شناسان متوجه اين امر
شده اند كه انسان بايد انرژي عقالني خود را صرف جنبه هاي
مثبت تجربه هايش كند.بنابراين يكي از موضوعاتي كه در دهه
هاي اخير توجه ي بسياري را به خود جلب كرده است ،روان
شناسي مثبت گراست.اين ديدگاه بر توانمندي ها و داشته
هاي فرد تاكيد مي كند و معتقد است هدف روان شناسي بايد
ارتقاي سطح زندگي فرد و بالفعل كردن استعدادهاي نهفته
ي وي باشد .امروزه نيز ديدگاه جديدي در علوم وابسته به
سالمت به طور اعم و در روان شناسي به طور اخص در حال
شكل گيري و گسترش است كه هدف آن تمركز روي سالمتي
بهزيستي و توضيح و تبيين ماهيت بهزيستي روان شناختي
است(قراچه و همکاران .)1396،بهزيستي روان شناختي در دو
دهه ي اخير در ادبيات پژوهشي به وفور مورد بررسي قرار
گرفته است و دامنه ي مطالعات آن از حوزه ي زندگي فردي
به تعامالت اجتماعي كشيده شده است.در راستاي تعريف اين
سازه ي مفهومي ،گلداسميت و همکاران ( )1997عقيده دارند
كه بهزيستي رواني شامل دريافت هاي فرد از ميزان هماهنگي
بين هدف هاي معين و ترسيم شده با پيامدهاي عملكردي
است كه در فرايند ارزيابي هاي مستمر به دست مي آيد و به
رضايت دروني و نسبتا پايدار در توالي زندگي منتهي مي شود
بهزيستي ،اشاره به حسي از سالمتي دارد كه آگاهي كامل
از تماميت و يكپارچگي در تمام جنبه هاي فرد را در بر مي
گيرد .بهزيستي رواني شامل ارزش هاي شناختي افراد از
زندگي مي شود .آنها ،شرايط خود را كه به انتظارات ،ارزش
ها و تجارب قبلي شان وابسته است ارزش گذاري مي كنند و
بهزيستي رواني ،جزو روان شناختي كيفيت زندگي است كه
به عنوان درك افراد از زندگي در حيطه ي رفتارهاي هيجاني،
عملكردهاي رواني و ابعاد سالمت رواني تعريف شده و شامل
دو بخش است .اولين بخش آن قضاوت شناختي درباره ي اين
كه چه طور افراد در زندگي شان در حال پيشرفت هستند و
دومين بخش آن ،سطح تجربه هاي خوشايند است .
براساس الگوی ریف بهزیستی روان شناختی از شش عامل
پذیرش ( ،داشتن نگرش مثبت نسبت خود) ،رابطه مثبت با
دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی
همدلی) ،خود مختاری(احساس استقالل و توانایی ایستادگی
در مقابل فشار های اجتماعی) ،زندگی هدفمند(داشتن هدف
در زندگی و معنا دادن به آن) ،رشد شخصی(احساس رشد
مستمر) و تسلط بر محیط(توانایی فرد در مدیریت محیط)
تشکیل می شود .ماهیت و ساختار بهزیستی موضوعی است
که از گذشته مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان رشته های
مختلف علمی قرار داشته است و به تازگی در کانون توجه
روان شناسی مثبت گرا ،که مطالعة علمی عملکردهای بهینه
انسان است ،قرارگرفته است(لین لی و همکاران .)2009 ،يكي
از متغيرهايي كه ارتباط نزديكي با بهزيستي روان شناختي
دارد ،باورهای دینی می باشد .

يکی از روشن ترين داليل پذيرش ديدگاههاي ديني توسط
مردم ،كسب احساس معنا و هدف در زندگي آنان است .دين،در
شرايطي كه زندگي دشوار است،از طريق ارائه توضيحاتي درباره
حوادث غيرمنتظره و از طريق اميد دادن موجب آرامش مي
شود .امروزه مطالعة دين و دينداري،با رويدرد روانشناسانه
،به مسئلة ويژه اي از مسائل روانشناسي تبديل شده است.
پژوهش سودهی كه به بررسي رابطه بين مذهب و سالمت
جسمي و رواني مي پرداخت،نشان داد كه بين ابعاد گوناگون
مذهبي بودن و سالمت جسمي و رواني رابطه مثبت وجود
دارد؛ معنويت و باورهاي مذهبي پيش بيني كنننده بهتري
براي سالمت بودند(زیاری.)1395،در واقع به نظر مي رسد كه
و باورهای دینی به عنوان یکی از متغيرهاي روان شناسي مثبت
گرا ،ارتباط بااليي با بهزيستي روان شناختي و کمال گرایی
داشته باشد .بنابر موارد پیش گفته سوال اصلی پژوهشگر در
این پژوهش این است که چه رابطه ای میان باورهای دینی با
بهزيستي روان شناختي و کمال گرایی وجود دارد؟
در سال هاي اخير رويكرد روان شناسي مثبت گرا ،با تمركز
بر استعدادها و توانمندي هاي انسان)به جاي پرداختن به
نابهنجاري ها و اختالل ها) ،مورد توجه روان شناسان قرار
گرفته است .اين رويكرد ،هدف نهايي خود را شناسايي سازه
ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به
دنبال دارند .عالقه مندي به پژوهش در خصوص توانايي هاي
فرد براي حفظ تفكر خوش بينانه با وجود رويدادهاي منفي
مؤثر بر ،سالمت روان ،هر روز بيشتر مي شود .
باورهای دینی مجموعه اقدامات ،رفتارها ،باورها و نگرش هایی
است که در ارتباط با اصول دین ،فروع دین و دیگر حیطه
های مرتبط با مذهب عنوان می شود .باورهای دینی به معنای
خاص ،همیشه باورهای مشترک جماعت معینی هستند که از
گرایش خویش به آن باورها و عمل کردن به مناسک همراه با
آن ها ،به خود می بالد .این باورها نه این که به عنوان امری
فردی توسط همه اعضای جماعت پذیرفته شده باشند ،بلکه
درحکم امری متعلق به تمامیت گروه تلقی می شوند و جزیی
از وحدت گروه را تشکیل می-دهند(بهاری.)1395 ،حفظ
باورهای دینی و پایداری باورهای افراد جامعه درمقابل آسیب
ها و آفت های اجتماعی به خصوص در مورد دین غالب جامعه
همواره یکی از دغدغه های جوامع دینی و از جمله جامعه دینی
ایران بوده است .باورهای دینی به خصوص در سطح هنجارها،
ممکن است در طول زمان بر اثر عوامل اجتماعی گوناگون دچار
تغییراتی شود .یکی از این عوامل اجتماعی که متغیر مستقل
این تحقیق خواهد بود؛ سبک زندگی افراد جامعه است .سبک
زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است که شامل رفتارهای
عینی در قالب مصرف می شود .سبک زندگی همان طور که
بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر می
گذارند ،احتماالً بر باورهای دینی نیز بی اثر نیست ،اما احتماالً
این تاثیر ،بیشتر بر باورهای نسبت به فرعیات می تواند باشد،
مانند :باورهای اجتماعی و اخالقی که این تاثیرات ممکن است

ازدید اعضای جامعه مثبت یا منفی تلقی شود .مثبت یا منفی
بودن این تاثیر به شرایط خاص اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی هر جامعه بستگی دارد .سبک زندگی سنتی ،مدرن
یا پست مدرن هر کدام تاثیر خاص خود را بر باورهای دینی
افراد دارد .در سبک زندگی سنتی ،اعیان انتزاعی (خداوند،
وحی ،فرشته ،رسالت و  )...حضوری مستقیم و تاثیر گذار در
زندگی فردی ،اجتماعی و باورهای دینی آنان دارد(نوفرستی
و همکاران.)1394،امروزه جامعة دانشجويي به گونه اي با
مسائل و مشکالت روانشناختي دست به گريبان است  .بويژه
قشر جوان ،براي انتخاب آينده اي روشن،با چالش هاي فراواني
مواجه هسنتد  .پيچدگی ها و موانع عصر كنوني ،دسيسه هاي
دشمنان و تهاجمات فرهنگي ،جوانان را از مسير اصلي رشد
و پيشر فت و تعالي دنيوي و معنوی باز می دارد.استفاده از
رهنمودهاي عنصر دين ،ميتوانند در خنثي كردن بدخواهي
دشمنان و حل تعارضات دوران دانشجويي و حفظ بهزيستي
رواني آنها،بسيار كارساز باشد ازاين رو ،جامعه دانشجويي
كشور،كه رو به رشد است ،مي تواند از جوامع هدف در پژوهش
هاي روانشناسان مثبت گرا باشد(اشتری و دیگران .)1396،از
سوي ديگر ،به علت محدود بودن پژوهش ها در زمينه رابطه
بين باورهای دینی و بهزيستي روانشناختي و کمال گرایی،
ضرورت انجام چنين تحقيقاتي بيش از پيش احساس مي شود.

با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می پردازد.
پارگمن و ماتن ( )2011در تحقیقات جدید خود اثرات
سودمند دینداری و سالمت روان را در جوانان مذهبی و غیر
مذهبی مطالعه کردند .نتایج به دست آمده حاکی از وجود
رابطه معنادار میان سالمت روان و دینداری است .یعنی در
جوانانی که معنویت باالتر در زندگی خود احساس می کنند
تمایل برای رفتارهای پرخطر نسبت به جوانی که معنویت
کمتری را احساس میکنند پایین تر است.
راسموس و جونسون ( ،)2010در تحقیقی نشان دادند که
بین سازگاری معنوی و سالمت روانشناختی در زنان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .این تحقیق نشان داد زنانی که
از لحاظ سازگاری معنوی در سطح باالتری قراردارند به نسبت
زنانی که از سازگاری معنوی پایین تری برخوردارند ،سالمت
روانشناختی باالتری دارند .
يانگ و همكاران( )2009هم در پژوهش خود با عنوان تاثير
اشتیاق شغلي بر بهداشت رواني معلمان به يافته هاي زير
دست يافته اند:كه اشتیاق شغلي بعنوان يك متغير مستقل
تاثير بسزايي در بهداشت رواني معلمان مي گذارد.
بكر و ليتر()2009در پژوهشی با عنوان «تاثیر اشتیاق شغلی
بر بهزیستی روان شناختی»معتقدند كه كاركناني كه نسبت به
شغل شان اشتياق و عالقه زيادي دارند به طور كامل مجذوب
شغل شان مي شوند و تكاليف شغلي خود را به طرز مطلوبي
به انجام مي رسانند.بر اين اساس كاركنان با اشتياق شغلي
باال،احساس توانمندي و ارتباط موثري با كارشان دارند و
خودشان را براي برآوردن مسئوليت هاي شغلي توانمند مي
بينند و اين توانمندي در آنها سبب افزايش عملكرد رواني
بويژه بهزيستي روان شناختي در زندگي فردي و خانوادگي مي
شود(فقيه آرام و ديگري(1396،
كايريليدو و همكاران()2009هم در پژوهش خود به اين نتيجه
دست يافته اند كه جو سازماني مطلوب و اشتياق شغلي موجب
وفداري و تقويت همكاري بين كاركنان مي شود و در بهزيستي
روان شناختي كاركنان تاثيرگذار خواهد بود .
کوئینگ ( )2007نتایج نشان داد میان انجام اعمال و فعالیت
های مذهبی مانند ،دعا نیایش ،شرکت در مراسم کلیسا و
خواندن کتاب مقدس و شدت افسردگی بیماران رابطه منفی و
.معناداری وجود دارد .
امی و پارک ( )2006نتایج پژوهشی آنها نشان داد بیمارانی
که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند و در زندگی روزانه خود
از روش های مقابله ای مثبت مذهبی مانند عفو و بخشش،
جستجو برای برقراری ارتباط معنوی با خدا ،دوستی با افراد
مذهبی ،دریافت حمایت معنوی و اجتماعی،امید داشتن
شناخت خداوند به عنوان خیرخواه مهربان و تفسیر مثبت از
حوادث استرس زندگی استفاده می کنند،افسردگی و اضطراب
کمتری دارند و سریعتر بهبود پیدا می کنند .

بحث و نتیجه گیری

فصلنامه تخصصی هنر
فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۴

هدف این پژوهش بررسی رابطه آموزه های دینی با کمال
گرایی و سالمت روانشناختی دانشجویان بود .این یافته با نتایج
بسیاری از مطالعات مرتبط انجام یافته ،همسو می باشد .از
جمله می توان به یافته های (خدا یاری فرد وهمکاران 1393،؛
گارنفسکی وکرایج2006؛ پیکتت وهمکاران  ، 2011حریری،
خدامی 2011 ،؛ آلگو،هدیت ،گابل2008 ،؛ رمضانی وهمکاران،
2012؛ استوارت وهمکاران2010 ،؛ کندلر و همکاران2003،؛.
بهرامی 1390،؛ غباری بناب و همکاران)1388،اشاره کرد
که بولییرو همکاران( )2013در یک پژوهش فراتحلیلی
نشان دادند روانشناسی مثبت بر بهزیستی روانشناختی تاثیر
مثبت معناداری دارد و درمان مثبت نگری بر بهزیستی روان
شناختی ،امیدواری،عزت نفس ،شادکامی موثر است  .پیکتت
و همکاران()2011چرخه ی جالب تأثیر عواطف مثبت و منفی
براحساسات مثبت و منفی را جهت تبیین اثرگذاری این
رویکرد و برای جستجوی نحوه ی ایجاد شادکامی و ایجاد
افسردگی در افراد بیان کرده اند .آنان نشان دادندکه افراد
مضطرب با ایجاد عواطف منفی ،منجر به افزایش ماللت و بی
قراری خود شده و در نهایت در یک سیکل و یک فرآیند تونلی
قرار می گیرند .با توجه به این مسئله مطالعات نشان داده اند
که خود پذیری درسالمت روانی از اهمیتی اساسی برخوردار
است (رمضانی ،دولتیان ،شمس ،علوی)2012 ،و شادی حاصل
از مثبت نگری ،فعالیت های اجتماعی افراد را بیشتر می کند
(استوارت ،واتسون ،کالرک ،ابمییر ،دیری .)2010 ،در زمان
های مختلف مذهب در کمک به انسان برای حفظ روابط با
مقدسات مؤثر است .کندلر  ،لیو ،گاردنر ،مک کاالگ ،الرسون
و همکاران()2003دریافتند که دیانت اجتماعی (یعنی حضور
در کلیسا و تعامل با افراد مذهبی )احتمال ابتالء به اختالل
اضطراب فراگیر را کاهش می دهد .طبق پژوهش(گارنفسکی
وکرایج )2006،آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش احساسات
منفی و افزایش احساسات مثبت و رفتار سازگارانه می شود.
بهرامی( )1390در پژوهشی بیان می کند که اعتقاد و ایمان
به خد ا و انجام اعمال و مناسک مذهبی افراد ،نقش مؤثری در
سالمت روانی و جسمانی آنها دارد و در شکل گیری شخصیت
و سبک زندگی سالم نقش مهمی ایفا می کند .غباری بناب،
حدادی و کوهسار( )1388در پژوهشی باعنوان رابطة اضطراب
و افسردگی با تصویر ذهنی از خدا دردانشجویان نشان دادند
که تصویر ذهنی مثبت از خدا با سالمت روانی باال و اضطراب و
افسردگی پایین تو أم بوده است .
در کل با توجه به نتایج این پژوهش می توان چنین تبیین
کرد که آموزه های دینی بر کمال گرایی و و بهزیستی
روانشناختی دانشجویان مؤثر است .مهارتهای مثبت اندیشی
از طریق آموزشهای مناسب در زمینه شناخت منبع هستی
آفرین ،شناخت خویشتن خویش ،دعا و نیایش به درگاه باری
تعالی و توکل برآن منبع هستی بخش می تواند بر بعد” استفاده
از منابع معنوی و پویایی” در دانشجویان اثرگذار باشد .یکی از
عوامل حمایتی که می تواند در افزایش تاب آوری و مقاومت

در برابر فشارهای روانی ،افسردگی و اضطراب فرد را مقاوم کند
مذهب ،معنویت و هوش معنوی است و تعالیم و باورهای دینی
قادر است فرد را به سوی کمال و رشد و در نتیجه سالمت
روان هدایت کند .ایمان به خدا چنان توانی را در فرد ایجاد
می کند که زمینه های بروز افسردگی را دراو از بین می برد.
همچنین افراد مثبت اندیش در زندگی به اموری توجه دارند
که توان مقابله با افسردگی واضطراب را در آنها افزایش می دهد
آنان به توانایی ها و استعدادهای مختلف درزندگی خود باور
دارند .این باور ،امید نسبت به آینده و موفقیت را در این افراد
افزایش می دهد .احساس امیدواری و احساس موفقیت ،مانع
از بروز افسردگی می شو د .همچنین افراد مثبت اندیش نسبت
به امکانات و اموال زندگی خود توجه دارند و به خاطر این
نعمت ها از خداوند سپاسگزاری می کنند .احساس برخورداری
از امکانات و داشته ها ،سبب احساس رضایت از زندگی می
شود و این امر مانع بروز افسردگی در فرد می گردد .افراد
مثبت اندیش در روابط اجتماعی خود با دیگران به ویژگی ها
و رفتارهای مثبت دیگران توجه دارند و به ویژگی های منفی
آنان توجهی نمی کنند.در واقع همان چیزهایی که در فرهنگ
کشور به آن اعتقاد وجود دارد و نقش باورها ،هنجارها ،عقاید و
ارزشها را در فعالیتهایی که بر فرد بر عهده می گیرد نشان می
دهد .همچنین آموزش مهارتهای مثبت اندیشی باعث می شود
که افراد راه کارهای روانی و تازه ای پیدا کنند و به تقکر مثبت
و سودمند دست پیدا کنند ،همچنین نگرش مثبت به مسائل
روزمره زندگی ،انسان را قادر می سازد تا زندگی پر نشاطی
را برای خود به ارمغان آورد درحالیکه نگرش منفی انسان ها
را بیمار و روان رنجور می سازد ،بنابراین آموزه های دینی با
نتایج بهتر در سازگاری ،رضایت ،بهتر زیستن و بهزیستی روان
شناختی همراه است در کل می توان چنین نتیجه گیری کرد
که آموزش منابع معنوی و اعتقادات دینی می تواند باعث
ارتقای بهزیستی روان شناختی دانشجویان و نیز افزایش تاب
آوری آنها شود  .با توجه به این که بین آموزه های دینی با
کمالگرایی و بهزیستی روانی رابطه وجد دارد ؛ لذا پیشنهاد
می شود جلسات آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید
بر آموزه های دینی برای افزایش بهزیستی روان شنا ختی و
کمال گرایی دانشجویان ،در برنامه های آموزشی مراکزمشاوره
دانشگاه فرهنگیان در این حوزه گنجانده شود .و سیاست
گزاران امر سالمت کشور ،برنامه های آموزشی را به عنوان
یکی از مهمترین وظایف مراکز مشاوره ای ،در رأس سیاست
ها و برنامه ریزی های خود قرار دهند و با برگزاری کالس
های آموزشی مدون ،خدمات مشاوره ای رایگان ،تهیه جزوات و
فیلم های آموزشی به روز ،به جامعه دانشجویان علی الخصوص
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  ،خدمات بیشتر و هدفمند تری
در جهت پیشگیری از عوارض جسمی و روحی و همچنین
تحمیل هزینه های گزاف بر بخش بهداشت و سالمت کشور،
ارائه نمایند .

سبک خاصی در هنرهای جدید جایگاه خود را
به سرعت پیدا می کند عکاسی ،گرافیک ،طراحی
صنعتی و  ...همه به سمت سادگی پیش می روند.
مینیمالیسم جایگاه باالیی در خروجی کارهای
جدید هنری پیدا کرده و هنرمندان زیادی در
این مسیر حرکت می کنند .دید ساده عدم تعداد
سوژه ها ،حذف جزییات و عناصر اضافه از اثر برای
انتقال مستقیم احساس و تجربه هنرمند به مخاطب
ساختمان اصلی این سبک را تشکیل می دهد.
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک
مشهد در نظر دارد نمایشگاهی در این راستا از آثار
.دانشجویان و دانش آموختگان خود برگزار نماید
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نحوه ارائه اثر :شرکت کنندگان گرامی فایل آثار
خود را به ایمیل مرکز ارسال نموده و پس از انتخاب
آثار برتر منتخبین موظف به ارائه اثر چاپی به واحد
فرهنگی مرکز
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