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درود بر شما اندیشمندان و مخاطبان ماهنامه «نگاه نو دانش» و عالقمندان و فعاالن نظام
آموزش علمی -کاربردی ،آموزش هایی که با توجه به مولفههای ذاتی آن ،دانشگاه علمی-
کاربردی را در سطح دانشگاههای کارآفرین قرار داده است.
مراکز مختلف آموزش علمی-کاربردی در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی با
بهرهگیری از روشهای نوین و ایجاد مراکز نوآوری و رشد ،خوشههای فناوری و دفاتر کارآفرینی
درصدد بهرهگیری از ویژگیهای مفید آموزشهای علمی -کاربردی هستند و این امر زمینه
کسب مهارتهای الزم را برای دانشجویان فراهم میکند ،بگونهای که مسیر برای شکل گیری
کسب و کارهای مختلف در عرصههای گوناگون هموار شود .ما به عنوان دست اندرکاران این
بخش از آموزش عالی کشور ،امیدواریم تالشهای فوق به نتایج مثبت ختم شود و چالشهایی
از قبیل بیکاری و فقدان اشتغال و  ...کاهش یابد.
ماه آبان با اتمام ماه قمری صفر نوید یکی از بهترین ماههای مذهبی یعنی ربیعاالول را به
همراه دارد .این ماه در فرهنگ ایرانی-اسالمی تداعی کننده شادیها و نشاط است امسال این
ماه عالوه بر آغاز امامت حضرت ولی عصر عج با روزهای ماندنی و ملی ما نیز همراه است مانند:
هشتم آبان سالروز شهادت نوجوان بسیجی حسین فهمیده  13،آبان روز ملی مبارزه با استکبار
جهانی و روز دانش آموز ،روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ،هفته وحدت و میالد مبارک
حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) و در نهایت روز کتابخوانی و کتابدار.
این روزها عالوه بر ارزش فرهنگی برای ما ایرانیان ،بهانهای بشمار میروند تا همواره برای
کسب علم و دانش بیشتر تالش کنیم و از هر فرصتی برای شادی و گسترش نشاط در جامعه
بهره ببریم .مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران ضمن تبریک ایام خجسته
فوق ،برای همه دست اندرکاران نظام آموزش عالی و دوستداران علم و دانش ،آرزوی موفقیت
و شادکامی دارد.
مستدام باشید

تصوف اسالمی
خاستگاه ّ

مقدمه
یکی از سرسبزترین گسترههای
ِ
حیات معنوی در اسالم ،تص ّوف است؛
تص ّوف در حقیقت ژرفا بخشیدن به
معانی عقیدتی و پی بردن به معانی
نهفته در آموزهای دینی است.
ّ
متفکر و جویندگان حقیقت،
مسلمانان
تفحص در این آموزهها و
با تحقیق و ّ
سیرۀ پیامبر و ائمه و سیر و سلوک
و خودشناسی ،راه های وصول به
حقیقت مطلق و معرفت را برای
تشنگان حقیقت ترسیم کردهاند که
حاصل آن  ،بوجود آمدن مکتبی فکری
است که آن را «عرفان» و راه و رسم
آن را «تص ّوف» مینامند.
عارفان دانشمند و پارسایان روشن
بین ،عبارات زیبا و دل انگیزی را
که از گفتگوهای عرفانی سرچشمه
میگیرند ،در آثار خود منعکس
کردهاند که بسیاری از آن ها ،از
شاهکارهای ادبی و عرفانی ایران و
جهان بشمار میروند.
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درست است که منشأ تصوف از مفاهیم
قرآنی و سیرۀ پیامبر اسالمی است ؛اما
اندیشه های ژرف ،صور خیال و شوق و ذوق
خالق ایرانی هم توانست یکتا پرستی ادیان
ابراهیمی را دستاویز قرار دهد و متعالیترین
معانی و مفاهیم عرفانی را پدید آورد.

منابع:
(،)1389
عبدالرحمن
.1بدوی،
تاریخ تص ّوف اسالم ،ترجمۀ محمودرضا
افتخارزاده ،تهران :افراز
 .2بوکهارت،تیتوس(، )1365درآمدی بر
آیین تص ّوف ،ترجمۀ یعقوب آژند،تهران:مولی
 .3سجادی ،سید ضیاالدین (،)1380
مقدمه ای بر عرفان و تص ّوف ،تهران :سمت
 .4کاشانی ،عزالدین محمود (،)1365
مصباح الهدایه ،تصحیح جالل الدین
همایی،تهران:نشر هما
 .5هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان
( ،)1389کشف المحجوب ،تصحیح محمود
عابدی ،تهران :سروش

طرح :محسن دائی نبی
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اشتقاق واژۀ تص ّوف
«تص ّوف» مصدر باب تف ّعل عربی،
به معنی پشمینه پوشی است .نخستین
کتاب هایی که در آن ها از اشتقاق واژۀ
تص ّوف سخن به میان آمده است ،عبارتند
از « :ال ُل َمع» نوشتۀ ابونصر سراج و «رسالۀ
قشیریه» نوشتۀ کریم بن هوازن قشیری.
دالیل زیادی برای استفاده از واژۀ تص ّوف
در کتاب های مختلف ذکر شده است از
جمله:
 .1صوفیان را به این دلیل صوفی گفتهاند
که به اهل ص ّفه منسوبند .اهل ص ّفه ،لقب
برخی فقیران مسلمان بود که چون خانه و
کاشانه ای نداشتند ،به زیر سقفی در بیرون
مسجد پیامبر در مدینه پناه آورده بودند.
اول مؤمنان در
 .2صوفیان به «صف» ِ
نماز منسوب هستند.
 .3صوفیه مشتق از «صفا» است و
به کسانی گفته می شود که از شهوات و
پلیدی ها پاکیزه هستند.
 .4صوفیان به «بنی صوفة» منسوب
هستند که قبیله ای بیابانگرد و در
دوران جاهلیت ،خادم کعبه بودند.
(ب َ َدوی)34:1389،
هجویری در کتاب خود،کشف المحجوب
می نویسد :اندرتحقیق این اسم بسیار سخن
گفتهاند و کتب ساخته وگروهی گفته اند
که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که
جامۀ صوف دارد و گروهی گفتهاند که بدان
صوفی خوانند که تولّی به اصحاب ص ّفه
کنند و گروهی گفتهاند که این اسم از
صفا مشتق است؛ اما بر مقتضی لغت از این
معانی بعید می نماید( .هجویری)97:1336،
استاد جالل الدین همایی ،در مقدمۀ
«مصباح الهدایه» ضمن نقل همۀ وجوه
اشتقاق تص ّوف ،صحیحترین قول را همان
منسوب بودن به صوف به معنی پشم می
داند(.کاشانی)63:1365،

تفاوت تص ّوف و عرفان
این دو کلمه که اغلب هم معنی تلقی
میشوند ،به لحاظ معنایی تفاوتهایی با هم
دارند.تص ّوف ،روش و طریقۀ زاهدانهای است
بر اساس مبانی شرع و تزکیۀ نفس و ا ِعراض
از دنیا ،برای وصول به حق و سیر به طرف
کمال؛ اما عرفان یک مکتب فکری و فلسفی
متعالی و ژرف برای شناخت حقایق امور و
مشکالت و رموز علوم است،آن هم البته نه
به طریق فالسفه و حکما ،بلکه از راه ا ِشراق
و کشف و شهود»(.سجادی)8:1380،
استاد همایی نیز در کتاب «مولوی نامه»
ضمن نقلی از کتاب «اشارات» ابن سینا بین
زاهد و صوفی با عارف تمایز قائل شده است.
(همایی)430:1354،
همچنین شاعرانی مانند مولوی
و حافظ ،صوفی را مبتدی و متوجه
ظواهر تص ّوف ( لباس و خرقه و )....و
عارف را روشن بین و عال ِم روشن روان می
دانند.
عوامل پیدایش تص ّوف اسالمی
در سده های گذشته پیرامون این موضوع
که چه عوامل و عناصری در پیدایش تص ّوف
اسالمی مؤثّر بودهاند ،تحقیقات وسیعی
صورت گرفته که به بخشی از آنها اشاره
می کنیم:
-1تأثیرپذیری از ادیان یهودیت و
مسیحیت
برخی از پژوهشگران اروپایی مثل
«گیجر» « ،کافمن» و «هرتسفلد»
معتقدندکه تص ّوف اسالمی تحت تأثیر
یهودیت قرار گرفته است و کسانی
مثل»نیکلسون» و «بیکر» آن را متأثّر از
مسیحت می دانند .این دو گروه دالیلی
نظیر تشابه در شکل پوشش و برخی
موضوعات مانند شیوههای حسابرسی و
آمیزش مسلمانان و مسیحیان در حیره ،
کوفه  ،دمشق و نجران را در تایید نظر خود
ارائه میکنند.

-2تأثیر پذیری از آیینهای ایرانی پیش
از اسالم
برخی از محقّقان مانند «هانری ُکربَن»
معتقدند که میان تص ّوف اسالمی و آیینهای
پیش از اسالم مانند زروانیسم  ،میترائیسم
و زرتشتی ارتباط و شباهتهایی وجود دارد.
بنظر میرسد در تأثیرگذاری اندیشۀ
ایرانی با پیشینه و پشتوانه نیرومن ِد
اساطیری چندین هزار ساله بر تص ّوف
اسالمی ،جای هیچگونه تردیدی نباشد.
«جهان بینی ایرانی بتدریج از قرن سوم
هجری،روح حاکم بر تص ّوف اسالمی شد و
این آغاز دگردیسی تص ّوف اسالمی بشمار
می رود .جوهره و روح حاکم بر پارسایی
اسالمی خوف از خدا و آخرتگرایی از راه
عبادت و ریاضت و ترک دنیا و امید به نعیم
اخروی بود و خلوت و جلوت زاهد و عارف
مسلمان را اشک و آه و عبادت تشکیل
می داد و مجالس وعظ پارسایان از آغاز
تا انجام گریه بود و یاد خدا و ذکر آخرت.
این وضعیت حزن انگیز برای روح و روان
آریایی که از صافی اسالم هم گذشته بود
 ،قابل تحمل نبود و سر انجام خوف و بکاء
محبت و عشق و رقص و
جای خود را به ّ
سماع داد ؛ هر چند در آغاز با مقاومت و
مخالفت مشایخ تص ّوف مواجه شد ؛اما به
تدریج پذیرفته شد»(.بدوی)19:1389،
 -3تأثیرگذاری عرفان هندی
گروهی دیگر بر این باورندکه تص ّوف
اسالمی از عرفان هندی متأثّر است.
نخستین کسی که در غرب به این موضوع

اشاره کرد «ویلیام جونز» (فیلسوف
انگلیسی) است که مقایسهایی بین عقیدۀ
«وحدت وجود» در تص ّوف اسالمی و مذهب
عرفانی «وندانتا» انجام داده است.
در مشرق زمین هم ابوریحان بیرونی به
مقایسه بین عرفان اسالمی و عرفان هندی
پرداخته و نقاط مشترک بین مذاهب هندی
و طریقت عارفان مسلمان یافته است.
(همان)67:1389،
-4تأثیرگذاری فلسفه یونانی
آخرین نظریه پیرامون تاثیرپذیری
تص ّوف اسالمی از بیگانگان ،نظریۀ تأثیر
فلسفه یونانی یا فلسفه هلنیستی (پس از
ارسطو تا آغاز دوره نوافالطونی)است که
جنبههای جادویی و کیمیایی در جنبههای
متافیزیکی و گنوسی-عرفانی و نو افالطونی
آن راه یافته و چیزی را پدید آورده که
گاه از آن به «رستگاری یونانی» و یا بنا
به نام¬گذاری «ماسینیون»« ،رستگاری
شرقی» یادمیشود(.همان)72:1389،
نتیجه گیری
با توجه به آنچه گفته شد ،بنظر
میرسد عقاید و مذاهب غیر اسالمی ،به
مرور بر تص ّوف اسالمی و عمدتا به صورت
غیرمستقیم تأثیرگذار بودهاند.
شکلگیری و تدوین آیین¬های
صوفیانه گویای آن است که ریشه های
تص ّوف اسالمی را باید در «تص ّوف» جستجو
کرد .اگر حکمت تص ّوف از منبعی خارج از
اسالم مایه گرفته بود ،پیشگامان و مر ّوجان
این حکمت نمیتوانستند برای اثبات آن از

قرآن بهره بگیرند .
«صوفیان نخستین ،اندیشه های خود را
به زبانی که نزدیک به زبان قرآنی است،
تفسیر کردهاند و تبیینات موجز و ترکیبی
آن ها ،به تمام اسباب و ملزومات این آیین
اشاره داشته است(.».بورکهارت)12:1374،
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روابط عمومی و برنامه ریزی
(بخش اول)

مقدمه
موفقیت روابط عمومی در یک سازمان
گسترده و برخوردار از تنوع بویژه در
حوزه خدمات رسانی ،با گستره جامعه
هدف و شتاب بی وقفه و همه جانبه
عرصه های مختلف آن مرتبط است و
بنظر میرسد تحقق این امر با روش های
سنتی امکان پذیر نیست و به تعیین و
تبیین برنامه های جدید نیاز دارد .در این
راستا الزم است دو خصیصه مهم مورد
توجه قرار بگیرد  :اول  ،هدفدار بودن
تصمیات اتخاذ شده و دوم ،آینده نگری ،
بدین معنی که به جای تصمیم گیری های
لحظهای و سلیقهای که معموالدر اغلب
روابط عمومیها اتفاق میافتد  ،توجه به
آینده و برنامههای مناسب با آن تنظیم
شود ،تا از این طریق اهداف مورد نظر
سازمان تحقق یابد .با این نگرش می
توان گفت که برنامه ریزی عبارت است از
طراحی وضعیتی در روابط عمومی و ارائه
روشی برای رسیدن به آن  .فقدان برنامه
ریزی و یا برنامههای ایستا با فلسفه
وجودی  ،کارکرد و نقش روابط عمومی به
شدت منافات دارد و در نقطه تقابل با آن
قرار میگیرد.

6

این در حالی است که در روابط عمومی
برنامه محور ،نقش انفعالی مدیرروابط
عمومی به نقشی فعال تبدیل و براساس
آن تغییرات و تحوالت پیش بینی شده
مورد توجه قرار میگیرد .در این حالت
مدیریت روابط عمومی عالوه بر آن که به
پنج وظیفه متعارف در اصول مدیریت عمل
می کند ،نقشی جریان ساز را درپیشبرد و
تحقق اهداف و برنامه های سازمان به عهده
میگیرد و درواقع از قالب شخصیتی توجیه
مبدل
کننده ،به شخصیتی تحلیل گر
ّ
میشود ، .در واقع برنامه به عنوان یک ابزار
به مدیریت روابط عمومی کمک میکند
تا اولویتهای کاری سازمان و شیوههای
مناسب اجرای آنها را با ذکر دقیق
زمانبندی ،بودجه و نیروهای متخصص
مشخص کند .به این ترتیب می توان گفت
برنامه ریزی ابزاری برای مدیریت روابط
عمومی در انتخاب مواضع مدیریتی یک
سازمان محسوب میشود و به او این امکان
را می دهد که از ظرفیتهای موجود با
هدف کسب بیشترین بازدهی استفاده کند .
در این راستا میتوان به فعالیت یک
روابط عمومی با بهره گیری از ظرفیت های
رسانههای دیداری ،شنیداری ،گفتاری و
نوشتاری چه به صورت سنتی و یا دیجیتال
اشاره کرد .هر برنامه دارای  ۴خصیصه است
و اولین خصیصه یک برنامه  ،دسترسی به
هدف نامیده میشود  .عالوه بر این اولویت
بندی و تقدم و تاخر در شاخه های عملیاتی
و فعالیتهای الزم ،دومین خصیصه بشمار
میرود ،چرا که توانایی یک فرد و امکانات
او همواره این اجازه را به وی نمی دهد که
چندین و چندکار را با هم و در یک لحظه
انجام دهد  ،بلکه الزم است برنامه بر اساس
اولویت بندی منطقی در دست اجرا قرار
بگیرد .فراگیری در ابعاد مختلف  ،سومین
خصلت برنامه محسوب میشود .به عبارت
دیگر در برنامه خوب و جامع نباید دستیابی
به یک عامل با از دست دادن بسیاری از

عوامل دیگر همراه باشد .کارایی چهارمین
و آخرین خصلت برنامه است و بدان
معناست که هر چقدر میزان تحقق اهداف
برنامه بیشتر و به شاخصه های تعیین شده
نزدیکتر باشد ،از کارایی بیشتری برخوردار
است .
بدیهی است در حال حاضر هیچ سازمان
و روابط عمومی نمی تواند بدون داشتن
برنامه حتی برنامههای ناقص و ناکارآمد
حرکت کند  ،از این رو برنامهریزی را می
توان بر اساس نگرش زمان  ،محدودههای
جغرافیایی و یا هر معیار دیگری طبقه
بندی کرد  .متعارف ترین نوع طبقهبندی،
تفکیک آنها به برنامههای کوتاه مدت ،
میان مدت و بلند مدت است  ،برنامهها
فارغ از سطحی که برای آنها درنظر گرفته
میشود  ،نیاز به اجزای ضروری دارند که
عبارت است از اهداف کیفی و رسالت برنامه
کمی ،استراتژی ها و سیاست ها
 ،اهداف ّ
 ،راهنمای تصمیم گیری و تعیین شیوه
انجام و گردش کار از ابتدا تا انتها و البته از
همه مهمتر تخصیص پول و تعیین بودجه
مورد نیاز  .استراتژی  ،چارچوب و نحوه کلی
حرکت مجموعه  ،سازمان را برای رسیدن
به اهداف مورد نظر آماده می کند.روش ها
یا رویه ها  ،مجموعه ای از مقررات است که
باید به دنبال هم اجرا شوند .در روش و
رویه جایی برای تصمیم گیری دفعی وجود
ندارد .بنابراین برای برنامه ریزی در روابط
عمومی  ،شناخت وضع موجود اولین گام
بشمار میرود .آینده نگری و پیش بینی،
مرحله دیگری از این فرآیند است .تعیین
اولویت بندی اهداف ،گام سومی است که در
فرآیند برنامه ریزی باید آن را مد نظر قرار
داد تا بر اساس آن استراتژی و سیاستها
تبیین شوند  .بدیهی است برای اجرایی
کردن مطالب و گفته های خود نیازمند
تبیین عملیاتی برنامه هستیم  .گام بعدی
تخصیص منابع و اعتبارات الزم برای اجرای
برنامه است  ،به زبان دیگر بودجه و محل
هزینه کرد برنامه باید مشخص شود  .در
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کنار این مراحل آماده سازی محیط اجرای
برنامه نیز مهم است .برنامه ریز باید بگونه
ای برنامه را سازماندهی کند که محیط،
قابلیت پذیرش آن را داشته باشد و در
نهایت مرحله آخر در فرآیند برنامه ریزی،
نظارت و کنترل نامیده میشود .باید توجه
داشت که همواره بازخورد سیستم می
تواند نقش بسیار مهمی در اصالح نقاط
ضعف و ایجاد تغییرات الزم داشته باشد.
* تعریف برنامه ریزی
براي برنامهريزي تعاريف متعددي ارائه
شده که از زمینه تخصصی نظریه پردازان
ناشی میشود .چند مورد از تعاريف مذکور
عبارتند از:
 تعيين هدف ،و يافتن يا پيش بينيكردن راههای تحقق آن.
 تصميم گيري در مورد اينكه چهكارهايي بايد انجام گيرد.
 تصور و طراحي وضعيت مطلوب ،ويافتن و پيش بيني كردن راهها و وسايلي
كه نيل به آن را ميسر ميسازد.
 طراحي عمليات براي تغيير يك شيءيا موضوع ،بر مبناي الگوي پيشبيني شده
 برنامهريزي عبارت است از فراينديداراي مراحل مشخص و به هم پيوسته،
براي توليد يك خروجي منسجم درقالب
سيستمي هماهنگ ازتصميمات
 تعيين هدف و تبديل آن به نقشه كارو خط مشي و پيشبيني كيفيت اجراي
عمليات بر اساس نقشه و خط مشي تهيه
شده براي رسيدن به هدف ِاز قبل تعيين
شده
 نمایش منظم با رعایت سلسلهمراتب فعالیتهای مربوط به هم و مرتبط
با مجموعهای از تصمیمات منظم بر حسب
دوره های زمانی مختلف
 مجموعه فعالیت های منظم وهماهنگ برای رسیدن به یک یا چند هدف
مشخص و معین.
ي پوياست ك ه با
 برنامهريزي فرايند بكارگيري منابع  ،عالوهبر استقرار نظم در
ي مستمر
ن ارزشياب 
اجرايتصميمات ،امكا 
فعاليتهاي انجام شد ه و بازخورد آنها را
فراهمميكند.
ابعاد برنامه
بنظر میرسد هر برنامه دارای دو بعد
کمی کردن یعنی
کمی و کیفی باشدّ .
ّ
عددی کردن یک برنامه .بعد کیفی بیشتر

بعد فلسفی ،روانشناسی و اجتماعی است.
هر برنامهای الزم است سطح مطلوبی از
ابعاد فوق را به خود اختصاص دهد.
ارشاد و هدایت :برنامه ریزی متضمن
ارشاد و هدایت و فعالیت های جمعی است
و از این جهت بسته به چگونگی و اعمال
نفوذ آن انواع مختلفی مانند برنامه ریزی
متمرکز الزامی ،ارشادی تحقیقی و مشکل
گشای مدلی پیدا میکند.
دورنگری و هدف گیری :بدین معناست
که برنامه ریزی فعالیتی است جهت دار و
دور نگر و بسته به چگونگی نوع انتخاب
هدف می تواند سه گونه باشد :برنامه ریزی
آینده ساز ،آینده نگر و آینده گزین.
تفکر و عقالنیت در برنامه ریزی :یعنی
برنامه ریزی باید حساب شده و منطقی و بر
اساس دادهها و اطالعات صحیح باشد.
برنامه ریزی متمرکز الزامی
این شیوه برنامهریزی در کشور های
سوسیالیستی که هدایت فعالیت های
جمعی را تحت نظارت هیئت حاکمه و
رعایت دقیق سلسله مراتب امکانپذیر
میدانستند ،معمول بود و به نام برنامهریزی
متمرکز هم شناخته میشود.
برنامه ریزی ارشادی ترغیبی
نقطه مقابل برنامه ریزی متمرکز است
و بیشتر جنبه هدایت ،مشورت و راهنمایی
دارد.عمدتا در کشورهای غیر سوسیالیستی
مطرح است از جمله کشورهای غربی .
مشکل گشای موردی
بیشتر بر اساس مشکالتی که در یک
برهه زمانی مشخص بوجود می آیند ،مورد
توجه قرار میگیرند و عمدتا از آن در
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه
استفاده میشود.
انواع برنامهریزی بر اساس هدف
آینده نگر
معموال برنامه ریزان آینده نگر را برنامه
ریزان اجتماعی هم مینامند .آنان معتقدند
چون عوامل سازنده اجتماع تغییر میکنند
و ثابت نیستند و در عین حال بسیار متعدد
وپیچیده و مرتبط با هماند ،بنابراین تغییر یا
ثبات آنها نمی تواند تابع میل و اراده برنامه
ریز باشد .این افراد با ادعای کسانی که
ساختن آینده را به هر صورت و شکلی که
مدنظر است ،ادعایی واهی و آن را مدینه
فاضله میدانند .بنابراین این برنامه ریزان
معتقدند که آینده را هرچند نمی توان
آنگونه که می خواهیم بسازیم ،ولی می
توانیم آن را شکل داده و برای رویارویی با
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آن آماده باشیم.
آینده ساز
چنانچه هدف شکل دادن آینده باشد
برنامه ریزی فعالیتی است آینده ساز
 .برنامه ریزان آینده ساز به مهندسان
اجتماعی معروفند .آنها معتقدند برنامه ریز
هرطور که می خواهد می تواند آینده را
شکل دهد و شعارشان این است که آینده از
هم اکنون با ماست ،چون اجتماع را انسان
ها می سازند و انسان ها را آموزش.
آینده گزین
 اگر هدف ،انتخاب از بین آیندههایمختلف باشد برنامه ریزی فعالیتی است در
راستای انتخاب آیندهای که میخواهیم.
برنامه ریزان آینده گزین یک راه میانه
را انتخاب میکنند و مدعی خلق آینده
هستند به شرط آنکه واقعبینی را مد نظر
قرار بدهند .آنها به موانع  ،محدودیت ها
و عوامل سازنده اجتماع که دخل و تصرفی
در آنها نمی توان داشت واقفند و در عین
حال معتقدند که باید آینده های مختلف
را سنجید و تدبیری اتخاذ کرد که احتمال
رسیدن به آینده مطلوب را افزایش میدهد.
همانگونه که گفته شد ،بر اساس طول
مدت دوره برنامه میتوان سه گروه برنامه را
از هم مجزا کرد:
کوتاه مدت
بین  1 – 5سال
میان مدت
 5 – 10سال
بلند مدت
 10 – 20سال
ادامه دارد ...
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 و جابجایی ساختار جملهif یک ساختار خیلی مهم حذف
است تا حالت سوالی به خود بگیرد
Normal: If + Subject + Past Simple +
Complement Subject + Would + V. Infinitive
Example: If I were you, I would study harder.
اگه جای تو بودم بیشتر درس می خوندم
Inverted: Were + Subject + Complement
Subject + Would + V. Infinitive
.Example:Were I you, I would study harder

NOT HAPPEN in the past. It is
often used to express Criticism or Regret:
شرطی نوع سوم برای گفتگو پیرامون شرایط غیرواقعی
 مواردی که در زمان-شوددر زمان گذشته استفاده می
 این نوع از جمالت شرطی معموال.اندگذشته روی نداده
.برای بیان تاسف یا انتقاد گوینده کاربرد دارد

The Third Conditional (Structure)
ساختار شرط نوع سوم
Like all conditionals, the Third Conditional
sentence consists of

Example: If you had driven more carefully,
you would not have had an accident.
اگه دقیق تر رانندگی کرده بودی تصادف نمی کردی
Criticism:You had an accident because you
didn›t drive carefully enough.
 تصادف داشتی برای اینکه با دقت کافی رانندگی:انتقاد
نکردی

two clauses, an “if clause” and a “main clause”:
 جمله شرطی نوع سوم هم از دوعبارت،همانند انواع دیگر
.شود و اصلی تشکیل میif
We use the Past Perfect Simple with the If
clause

Example: If it hadn’t snowed, we could
have gone skiing.
اگه برف نیومده بود می تونستیم بریم اسکی
Regret:It snowed, so we couldn›t go skiing.
 برف اومد بنابراین نتونستیم بریم اسکی:تاسف

Would Have + Past Participle with the main
clause:
 زمان ماضی بعیدif درشرطی نوع سوم همراه با عبارت
would have +می آید و همراه با عبارت اصلی اسم مفعول

The Third Conditional (Inverted Structure)

-If Clause: If + Subject + Past Perfect Simple
-Main Clause: Subject + Would Have + V. PP
If clause + ,+ main clause.

-If it hadn’t rained, we could have gone out.
اگه بارون نباریده بود می تونستیم بریم بیرون
-It could have been nice if you had come on
Saturday.
 خیلی خوب می شد،اگه شنبه اومده بودی
NB: You may use Would, Could, Should, or
Might.
would/could/ توجه داشته باشید که می توانید از
. استفاده کنیدshould/might
The Third Conditional (Uses)
کاربردهای شرطی نوع سوم
The Third Conditional is used to talk about
unreal situationsin the past -things which DID
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ساختار وارونه شرطی نوع سوم
One very important structure is omitting
“If” and inverting the structure to take the
interrogative (question) form.
Normal: If + Subject + Had + Past Participle
Subject + Would Have + Past Participle
 و جابجایی ساختاربگونهif یک ساختار خیلی مهم حذف
.ایی است که حالت سوالی بگیرد
Example:
If I had studied harder, I could have passed
the exam.
 می تونستم امتحان رو،اگه بیشتر مطالعه کرده بودم
.پاس کنم
Inverted: Had + Subject + Past Participle
Subject + Would Have + Past Participle

Example:
Had I studied harder, I could have passed
the exam.

. . . ادامه دارد
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The Second Conditional (Structure)
ساختار شرطی نوع دوم
The Second Conditional sentence consists
of two clauses, an “if clause” and a “main
clause”:
 و اصلیif جمله شرطی نوع دوم متشکل از دو عبارت
.می باشد
We use the past simple with the If clause
Would + Infinitive with the main clause:
 زمان گذشته سادهif درشرطی نوع دوم همراه با عبارت
would + infinitive می آید و همراه با عبارت اصلی
- If Clause: If + Subject + Past Simple
- Main Clause: Subject + Would + V. Infinitive
If clause + ,+ main clause.
If it rained, we should stay indoors.
اگه بارون میومد ما باید داخل می موندیم
NB: You may use Would, Could, Should, or
Might.
would/might/ توجه داشته باشید که می توانید از
. نیز استفاده کنیدcould/should
The Second Conditional (Uses)
کاربردهای شرطی نوع دوم
The Second Conditional is used to talk
about things which are unreal (not true or not
possible) in the present or the
future-things which don›t or won›t happen:
شرطی نوع دوم برای گفتگو در مورد چیزهایی بکار
رود که امکان روی دادن آنها در زمان حال یا آینده وجودمی
 موارد غیر واقعی که اتفاق نمی افتند یا نخواهند افتاد.ندارد
-Example:If I were you, I would drive more
carefully. (I am not you -this is unreal)
 (من جای تو.اگه جای تو بودم دقیق تر رانندگی می کردم
) و این امر غیر واقعی هست-نیستم
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-Example: Maryam would be sad if Rana
left.
مریم ناراحت می شد اگه رعنا می رفت
(Rana won’t leave -that›s not going to
happen)
) قرار نیست این اتفاق بیوفته-(رعنا نخواهد رفت
-Example: If cats had wings, they would
be able to fly. (Cats don’t have wings -that’s
impossible)
 (گربه ها.تونستند پرواز کننداگه گربه ها بال داشتند می
) امر غیر واقعی-بال ندارند
The Second Conditional (with Verb to BE)
شرطی نوع دوم همراه با مصدر بودن
Note that the “Past Simple” form is slightly
different from usual in the case of Verb to BE.
When there is an impossibility, we use “were”
instead of “was” with any subject whether
singular or plural.
توجه داشته باشید که زمان گذشته ساده برای فعل بودن
 زمانیکه حالت غیر ممکن.در شرطی نوع دوم متفاوت است
 به جایwere وجود دارد برای فاعل چه مفرد و چه جمع از
. استفاده می کنیمwas
-If I were rich, I›d buy a big house
.اگه پولدار بودم یه خونه بزرگ می خریدم
unlikely to be rich = بعید است پولدار باشد
- If he were here, he wouldn’t allow that.
 اجازه نمی داد،اگه او اینجا بود
he is not here; he is somewhere else =
او(مرد) اینجا نیست و جای دیگری هست
The Second Conditional (Inverted Structure)
ساختار وارونه شرطی نوع دوم
One very important structure is omitting
“If” and inverting the structure to take the
interrogative (question) form.
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معرفی منابع کارآفرینی

معرفی دفتر کارآفرینی

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
college.tapsell.ir

«کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش
جدید (مادی یا معنوی) از طریق
تالش های متعهدانه و با در نظر
گرفتن ریسک های ناشی از آن اطالق
می گردد .به اعتقاد یوزف شومپیتر
( )1934فرآیند کارآفرینی «تخریب
خالق» است و پیتر دراکر ،پدر علم
مدیریت ،کارآفرین را کسی می داند
که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی
خودش شروع می کند ،ارزش ها را
تغییر می دهد و در محیط اطراف خود
تحول ایجاد می کد و به سمت بهتر
شدن می برد».

 نجمن علمی کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران از سال 1391فعالیت خود را آغاز نموده و حمایت های معنوی و مادی بسیاری از طرح های
دانشجویان داشته است که از نمونه های بارز این فعالیت های کارآفرینانه می توان به
موفقیت های چشم گیر آقای علیرضا صدری در زمینه گوهرشناسی و حضور ایشان در
نمایشگاه های فن بازار و پژوهش و کسب نشان الماس ( در بخش اختراع و نوآوری ) در
سطح کشور؛ و همچنین انتخاب آقای فرزین فرهامی منش به عنوان دانشجوی برتر شایسته
تقدیر کشوری در بخش کارآفرینی اشاره داشت.
از سال  1396دفتر کارآفرینی مرکز  31مستقل از انجمن علمی کارآفرینی فعالیت خود
را حرفه ای تر آغاز نموده و با حمایت های شورای ریاست مرکز و اساتید مشاور این دفتر،
آمادگی خود را برای حمایت از ایده های خالقانه دانشجویان اعالم کرده است.

کتاب “کلید را بزن :چگونه زمانی که تغییر سخت
است ،تغییر ایجاد کنیم؟”
این کتاب را چیپ هیث و دن هیث نوشته اند .نویسندگان
کتاب بر این باورند که افراد همزمان دارای ذهن عقالنی
و ذهن عاطفی هستند و راز موفقیت برای ایجاد تغییرات
موثر در کسبوکار هماهنگی هر دو جنبه ذهنی است.
این کتاب توسط میترا معتضد در انتشارات البرز به
فارسی ترجمه شده است.

 فعالیت های این دفتر در زمینه های ذیل می باشد: .1برگزاری کارگاه های کارآفرینی
 .2معرفی مشاغل مرتبط با رشته های دانشگاهی
 .3برگزاری کارگاه های مهارت آموزی (نظیر کارگاه گوهر تراشی )
 .4برگزاری جلسات مشاوره ای در زمینه های مختلف کارآفرینی و ایجاد اشتغال ،بازارهای
کسب و کار و ...

کتاب “رهبر الهام بخش کسبوکار خود باشیم :با
چرا شروع کنید و دایره طالیی موفقیت را بسازید”
این کتاب توسط سیمون سینک با هدف الهامبخشیدن
به خوانندگان نوشته شده و در آن چگونگی تفکر و
نحوه عملکرد برخی از بانفوذترین رهبران در جهان و
همچنین شیوههای برقرار ارتباط آنها مطرح شده است.
در طول این کتاب با چارچوب دایره طالیی نویسنده
برای موفقیت در سازماندهی و هدایت افراد آشنا
میشوید.
نسخه فارسی این کتاب توسط سامرند ناسوتی در
انتشارات آترا منتشر شده است.

 مسئول دفتر کارآفرینی :زهرا صبوری اساتید مشاور :علی ابراهیمی ،علی اصغر ساجدی پور ،ابوالفضل خدابنده لو ،فریباابوالقاسمی ،حمید مومنی ،احمد مظفرآبادی و ...

@karafarini31
021-88455415 -107
www.cauast31.ac.ir
karafarini.unit31@gmail.com
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معرفی بزرگان گرافیک
استاد جالل شباهنگی

نمایشگاهها:
• آمریکا ،کالیفرنیا ،۱۳۴۹ ، ،دانشگاه
برکلی
• تهران ،۱۳۵۱ ،گالری قندریز
• تهران ، ۱۳۵۳ ،گالری زروان
• آمریکا ،کالیفرنیا ، ۱۳۵۴ ،دانشگاه
سن خوزه
• آمریکا ،کالیفرنیا ،۱۳۵۴ ،دانشگاه
وست ولی ساراتگو
• آمریکا ،کالیفرنیا ، ۱۳۵۵ ،موزه هنر
تریتون
• تهران ، ۱۳۵۶ ،گالری لیتو
• تهران ،۱۳۵۷ ،دانشگاه تهران
• تهران ،۱۳۶۲ ،گالری سیحون
• تهران ،۱۳۶۳ ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ،۱۳۶۵ ،گالری سبز
• تهران ،۱۳۶۸ ،گالری گلستان
• تهران ،۱۳۶۹ ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ،۱۳۷۰ ،گالری شهرداری
• تهران ، ۱۳۷۰ ،اولین بی ینال نقاشان
ایرانی ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ،۱۳۷۱ ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ،۱۳۷۲ ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ، ۱۳۷۲ ،گالری گلستان
• تهران ، 1373 ،گالری سیحون
• تهران ، ۱۳۷۵ ،گالری بوشهری
• تهران ،۱۳۷۶ ،موزه هنرهای معاصر
• تهران ،۱۳۷۷ ،موزه هنرهای معاصر

منبع :فارس -مهدی بلوریان
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تألیفات:
 .1اصول طراحی سه بعدی ،تهران :نشر
چشمه.
 .2خالقیت در رنگ ،تهران :فرهنگان
 .3نقاشی های جالل شباهنگی ،تهران:
نظر

منبع -onlineartgalery :بهاره زالی

منبع :فارس -مهدی بلوریان

جالل شباهنگی در سال  1319در
تهران چشم به جهان گشود.
وی در رشته تبلیغات گرافیکی در
مقطع کارشناسی و طراحی گرافیک و
نقاشی معاصر در مقطع کارشناسی ارشد از
دانشگاه ایالتی سن خوزه در ایالت کالیفرنیا
آمریکا فارغ التحصیل شد.
در سال  1347به عضویت هیئت علمی
دانشکده هنرهای زیبا درآمد .در سالهای
پس از انقالب در در دانشکده های هنر
از جمله شاهد ،شریعتی ،سوره و الزهرا
تدریس کرد و سرانجام در سال 1381
بازنشسته شد.
وی همچنین عضو شورای تحصیالت
تکمیلی گروه هنرهای تجسمی دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو
پیوسته فرهنگستان هنر این دانشگاه در
دفتر طرح و برنامه ریزی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است.
جالل شباهنگی تجربه ساخت
( Glassblowingحجمهای شیشهای )
در ایران و جزیره "مورانو" در ونیز ایتالیا را
هم دارد که حاصل آن مجموعه ویژه حجم
سازی است که طرفداران بسیاری در دنیا
دارد.
مطالعه آثار هنری وی مؤيد استفاده
مکرر از باغ و دشت و درخت به عنوان
نشانههای واحد از ریتم و ساختار است
و همچنین ترکیب دو ساحت عینی و
غیرعینی ،روابط عمودی و افقی و نحوه
قرارگرفتن فضای مثبت و منفی در آنها
کامال مشهود است .در آثار او همچنین
وفاداری و پایبندی به روش و بیانی خاص
به چشم می خورد که فضایی دراماتیک
و شاعرانه با موسیقی دل انگیز به تصویر
میکشد.
نکته قابل توجه در آثار جالل شباهنگی،
فضا و مناظر کویری است که پیوسته به
عنوان مضمون مورد استفاده قرار میگیرند.
نقاشیهای او عمدتا از شفافیت و روانی

بیان ویژهایی برخوردارند که بیننده را به
تجربه ای سرشار از آرامش و زیبایی فرا
میخواند.
در دی ماه سال  1397مراسم تجلیل
و نکوداشتی برای استاد جالل شباهنگی
در فرهنگستان هنر برگزار شد که در آن
علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان
هنر چنین گفت" :جالل شباهنگی یکی
از هنرمندان پیشرو در عرصه هنرهای
تجسمی است و شاگردان بسیاری را تربیت
کرده است که ادامه دهنده راه و میراث
هنری کشورمان هستند .جالل شباهنگی
صرف نظر از جایگاه هنریاش ،شخصیتی
واال و اخالقمدار دارد و جزو اولین افرادی
است که به عضویت پیوسته فرهنگستان
درآمده است "( .ایسنا)1397 ،
مرتضی ممیز نیز درباره او نوشته بود:
"نقاشیهای جالل شباهنگی آن بخش
گمشده از نقاشی معاصر ایران است که
تماشاگر ایرانی را به آسانی همراه خود از
دوران طبیعتسازی به فضا و ذهنیت مدرن
امروز دنیا میکشاند ،بدون آن که تماشاگر
طی چنین سفری احساس بیگانگی کند
و در فضای مدرن امروز نقاشی دنیا معلق
یکِشد.
بماند .شباهنگی عیناً خودش را م 
خودش را که انسانی است گوشهگیر اما
پرتالش ،زنده و با ذهنیتی باز و امروزی که
بدون تکلف و تنها با صفا و با فروتنی زندگی
سادهای میکند( ".کلک)1373 ،
همچنین آیدین آغداشلو در مراسم
بزرگداشت وی در فرهنگستان هنر چنین
عنوان کرد " :او بخشی از بدنه هنر معاصر
ماست .شباهنگی نیاز ندارد فریاد بزند؛ او
کسی است که بدون ادعا و تکبر کار خود
را کرده است .او آموخته است و این امر
فوقالعادهای است که حادث شده است .او
هنرمندی فروتن و صادق است که کار را
دوست دارد .هر هنرمندی معنایی کشف
میکند و آن را شکل میدهد .آباد کردن
خود هنرمند به آباد کردن جهان اطرافش

منجر میشود .من فکر میکنم شباهنگی به
درستی و امانت این کار را انجام داده است.
هم خودش را آباد کرده و هم مردمش را "
(ایسنا)1397 ،
حسن بلخاری رئیس گروه هنرهای
سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر نیز
در مراسم تجلیل از استاد گفت" :هنگامی
که آثار شباهنگی را دیدم ،وجهی از این آثار
در دل و جانم برجسته شد؛ آنقدر که هنوز
نتوانستهام خود را از سپهر این وجه نجات
دهم .بنا به درک من ،معصومیت طبیعت
در آثار شباهنگی وجود دارد و طبیعت
در آثار او به گونهای جلوهگر میشود که
در جان ما متجلیتر مینشیند( ".تسنیم،
)1397

• تهران ، ۱۳۷۷ ،دانشگاه تهران
• تهران ،۱۳۷۸ ،شهر روم
• تهران، ۱۳۷۸، ،گالری فرامرز
• عربستان ، 1378 ،شهر ریاض
• تهران ، ۱۳۷۸ ،گالری سعدآباد

منابع:
" .1هنرمندان منتخب :جالل شباهنگی" .مجله
هنری طاووس
 .2ممیز ،مرتضی ،مجله کلک ،شمارههای  ۵۸و
 ،۵۹دی و بهمن ۱۳۷۳
" .3جالل شباهنگی" مجله الکترونیکی ویستا
" .4زندگینامه جالل شباهنگی" .همشهری
آنالین ۲۹ .مهر ۱۳۹۰
 .5مروری بر نقاشی های جالل شباهنگی (از
دشت ها و کویرها گل و مرغ ها و حجم های شیشه
ای) .مجله هنری آرتیبیشن 2019
" .6آیدین آغداشلو :من و شباهنگی هر دو
فریادزن نیستیم" .ایسنا  10دی .1397
 .7جالل شباهنگی؛ هنرمندی که فریاد نزد/
روایتگر خالصانه طبیعتroozame.com ،
" .8جاللشباهنگی" در فرهنگستان هنر
تجلیل شد ،خبرگزاری تسنیم
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شبکه های اجتماعی
(بخش پایانی)

شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی پدیده
جدیدی نیستند .انسانها از قرنها
پیش که گرد آتش مینشستند و
برای یکدیگر داستان میگفتند در
حال تشکیل شبکه های اجتماعی
بودند.
اما آنجه که باعث شده امروز،
شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه
مورد توجه قرار بگیرند ،بوجود آمدن
ابزارهای دیجیتال و نقش آنها در
توسعه شبکه های اجتماعی است .
شبکه های اجتماعی ،نسل
جدیدی از پایگاه هایی هستند که
این روزها در کانون توجه کاربران
جهانی اینترنت قرار گرفته اند .این
پایگاه ها بر مبنای تشکیالت آنالین
فعالیت می کنند و هرکدام دسته
ای از مخاطبان با ویژگی خاص را
در فضای مجازی گرد هم می آورند.
شبکه های اجتماعی را گونه ای از
رسانه های اجتماعی می دانند که
امکان دستیابی به شکل جدیدی
ازبرقراری ارتباط و به اشتراک گذاری
محتوا را فراهم آورده اند..
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شبکه های اجتماعی این گونه بازنمود
می شوند که ارتباطات اختیاری را در اختیار
کاربران خود قرار می دهند و فرد کام ً
ال در
ورود و استفاده از این آنها آزاد است؛ اما
واقعیت چیز دیگری است .وجود کاربران
میلیونی و حتی میلیاردی برای برخی از
شبکه های اجتماعی ،به خوبی بیانگر آن
است که در واقع کاربران در جهان متکثری
زندگی نمی کنند که در آن امکان تضارب
آرا وجود داشته باشد؛ بلکه نوعی اجبار
اجتماعی در پس ذهنی کاربران شبکه های
اجتماعی شکل می گیرد که عضویت آنان
را در این شبکه ها شکل می دهد و این در
حالی است که ظاهر این امر کام ً
ال اختیاری
بنظر می رسد.
فضای اینترنت و شبکه های مجازی
با کاربران زیاد ،باعث شده عالقه مندی
های تجاری و دولتی برای استفاده از این
رسانه هر روز بیشتر و بیشتر شود .بخش
های تجاری فرصت های پول سازی را در
این شبکه ها جستجو می کنند و دولت
ها نیز ظرفیت های تبلیغاتی ،نظارتی و
اداری را مورد توجه قرار می دهند .در
حقیقت ،امروزه محتوای اینترنت بیشتر از
آن که ساخته و پرداخته کاربران آن باشد،
در نتیجه فعالیت دولت های سرمایه دار
غربی و شرکت های بزرگ چندملیتی است
و این موضوع ،روز به روز در فضای اینترنت
و شبکه های اجتماعی بیشتر به چشم می
آید؛ به صورتی که در ابتدای ظهور اینترنت،
امکان دیده شدن کاربران معمولی بسیار
بیشتر از حال حاضر بود.
اگر این امر تداوم یابد ،کاربران شبکه ها
بگونه ای فزاینده به حصارها و مجراهای از
پیش تعریف شده ای هدایت می شوند که
خروج از آن ها روز به روز دشوارتر می شود
و فضای مجازی را به یک رسانه جمعی
تحت استعمار دیگری تبدیل می کند که

تنها برای ارائه دهندگان اطالعات و مباحث
استاندارد با قابلیت تعامل محدود و هر آن
چیزی که مصرف کنندگان برای برآورده
کردن نیاز مادی کنترل شده شان بدان نیاز
دارند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
از سوی دیگر ،پیوند قوی میان اعضا در
شبکه های اجتماعی وجود ندارد و ارتباط
در شبکه های مجازی ممکن است صرفاً
به تبادل
ایمیل و پیام محدود شود و اعضا،
شناختی بیشتری از یکدیگر نداشته باشند.
از دیگر انتقادهایی که به اجتماعات مجازی
وارد می شود ،نقض حریم خصوصی و
پرخاشگری کالمی به دلیل ناشناخته بودن
است؛ یعنی اجتماعات مجازی پشتیبانی
کاذبی از فرد ارائه می دهند.
همان طور که شاهد هستیم ،حوزه
عمومی شکل گرفته در چارچوب شبکه
های اجتماعی مجازی ،نه تنها امکان تبادل
آزاد اطالعات را از بین می برد؛ بلکه آزادی
افراد را با اطالعات بدست آمده از آن ها
محدود و حوزه عمومی افراد را نیز تخریب
می کنند.
از سوی دیگر ،برای کسانی که با رایانه
و اینترنت آشنا نیستند ،تولید و اشاعه
اطالعات و بحث علنی و آزاد در فضای
شبکه های اجتماعی چندان محدودیت آور
است که خود از عوامل دیگر محدودکننده
این رسانه هاست .در واقع ،این رسانه ها نیز
به نوعی به فناوری و فن ساالری محدود
می شوند و در نتیجه ،چندان نمی توان به
حوزه عمومی برخاسته از آن ها امید داشت.
ناشناختگی در شبکه های اجتماعی برای
ایجاد کنش ارتباطی در فضای مجازی،
مانند شمشیر دولبه است؛ از یک سو بدان
معنا است کسانی که احتماالً کم رو هستند
و یا به هر نحوی احساسات خود را مهار می
کنند ،برای بیان اعتقادات خویش اعتماد
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به نفس بیشتری پیدا می کنند؛ به ویژه در
اظهار نظرهای مخالف .افزون بر این ،شغل،
طبقه ،اصل و نسب ،زبان ،جنسیت ،قومیت،
مذهبی بودن ،قد و قامت ،موانع گفتاری و
خیلی از چیزها ،موانع بالقوه در راه مباحث
رودرروی جهان واقع بشمار می آیند که در
هنگام اتصال به اینترنت ،آشکار نیستند .از
این رو ،آقای «الف» تنها به قدرت استدالل
آقای «ب» در سطح تبادل نظر در این شبکه
های اجتماعی توجه دارد؛ یعنی نوعی تضاد
انزوا و قابلیت رؤیت در شبکه های اجتماعی
روی می دهد که در آن ،کاربران ناچارند با
دیگر افرادی که در فواصل دور قرار دارند،
بگونه ای برابر ارتباط برقرار کنند.
در کنار این موارد ،بیشترین امیدی که
در مورد شبکه های اجتماعی وجود دارد،
بحث مربوط به استفاده گروه های حاشیه

ای برای بیان دیدگاه های فردی است.
گروه های اجتماعی ،مانند گروه هایی که
از نظر مالی بضاعت زیادی ندارند و گروه
های طرفدار محیط زیست که معموالً در
جوامع کمتر مورد توجه واقع می شوند ،در
شبکه های اجتماعی این امکان را دارند تا
در سایه امکانات اینترنت برای بیان دیدگاه
های خود اجتماعات مجازی تشکیل دهند.
این شبکه ها به کاربرانشان این امکان
را می دهند که به ارتباط با یکدیگر و
ایجاد و توزیع اطالعات به شکل ارزان و
مؤثر بپردازند و از امکان دریافت واکنش و
بازخورد نیز برخوردار شوند .فضای مجازی،
به عنوان یک نظام ارتباطی متن محور،
نظامی است که محتوای آن توسط کاربران
فراهم می آید؛ هرچند ضوابط تولید محتوا،
از قبل مشخص شده باشد.
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طرحوارههای شناختی
(بخش اول)

یکی از مباحث مطرح در رویکرد
شناختی رفتاری ،طرحوارهها هستند.
منظور از طرحواره ()Schema
مجموعهای از باورهای بنیادین و
الگوهای فکری است که حول یک
موضوع در ذهن فرد شکل گرفتهاند
و منجر به بروز رفتارهای خاصی
میشوند .طرحواره بهطور کلی،
بهعنوان ساختار ،قالب یا چارچوب
تعریف میشود.
در حوزه رشد شناختی ،طرحواره
را ب ه عنوان قالبی در نظر میگیرند
که براساس واقعیت یا تجربه شکل
میگیرد و به افراد برای تبیین
تجربههای بدست آمده  ،کمک
میکند.
بهعبارت دیگر ادراك از کانال
خ افراد
طرحواره حاصل میشود و پاس 
نیز توسط آن جهت پیدا میکنند.
بنابراین میتوان گفت ،ما به
»هماهنگی شناختی« به معنای حفظ
دیدگاهی با ثبات نسبت به خود و
دیگران نیاز داریم ؛ حتی اگر نادرست
یا تحریف شده باشد.

18

در همین راستا ،برخي از اين
طرحوارهها،بويژه آنهایی كه عمدتاً حاصل
تجارب ناگوار دوران كودكي هستند ،ممكن
است هستهي اصلي اختالالت شخصيتی و
مشكالت مزمن فرد باشند.
طرحوارههاي ناسازگار اوليه  ،الگوهاي
هيجاني و شناختي آسيبرساني هستند
كه در ابتداي رشد و تحول در ذهن شكل
گرفتهاند و در طول زندگي بهرغم آسیب
زدن به فرد تكرار ميشوند.
"جفری يانگ" روانشناس آمریکایی
بر اين عقيده است كه رفتار فرد ،بخشي
از طرحواره محسوب نميشود  ،بلكه
رفتارهاي ناسازگار در پاسخ به طرحواره،
بوجود ميآيند.
باید اضافه کرد که تمام طرحوارهها بر
پايه وقايع آسيبرسان يا بد رفتاري دوران
كودكي شكل نميگيرند .بهعنوان مثال
طرحوارهي "وابستگي  /بيكفايتي" كه
ممكن است از پرداخت افراطي والدين در
سالهاي اوليه دوران كودكيبوجود آيد.
تمايل انسان به هماهنگي شناختي
باعث ميشود طرحوارههاي ناسازگار اوليه
براي بقای خود بجنگند.
اگر چه اين طرحوارهها باعث ناراحتي
انسان ميشوند ،ولي انسان با آنها احساس
راحتي ميكند و همین احساس او را در
مورد درست بودن آن قانع میکند.
در واقع افراد به سمت وقايعي كشيده
ميشوند كه با طرحوارههايشان همخواني
دارند .بيماران در روند زندگي روزمره و
در تعامالت خود با ديگران بگونهاي عمل
ميكنند كه مورد تایید طرحوارهها باشند.
لذا طرحوارهها بدون آزمون و خطا پذیرفته
میشوند.
آنها همچنین از نظر شدت و گستره
فعاليت در ذهن متفاوتند .هر چه
طرحوارهای شديدتر باشد ،شمار بيشتري
از موقعيتها آنها را فعال میکنند.
بهطور كلي هر چه طرحواره شديدتر
باشد ،فرد به هنگام برانگيختهشدن آن،
عواطف منفي بيشتري را تجربه ميكند و
فعالیت آن بیشتر به طول ميانجامد.

همانگونه که پیشتر گفته شد ،ريشه
اكثر طرحوارههاي ناسازگار اوليه در تجارب
ناگوار دوران كودكي نهفته است و هر چه
زودتر ساخته شوند ،قدرت بيشتري خواهند
داشت .طرحوارههايي كه دیرتر شكل
ميگيرند ،زياد عميق و نيرومند نيستند .ما
در باره هر چیزی که در اطرافمان وجود
دارد یک طرحواره داریم .ذهن ما پس از
ساختن ،برای دستهبندی و ذخیرهسازی
آنها در حافظه تالش میکند.
انسان ناگزیر به ساختن طرحواره است،
وگرنه با حجم عظیم اطالعاتی که در اطراف
ما وجود دارد بدون شک دچار "اضافهبار
شناختی" میشدیم ،یعنی ذهن ما توانایی
نگهداری و هضم این اطالعات را از دست
میداد .اما وقتی اطالعات را دستهبندی
میکند و یک طرحواره میسازد ،از حجم
آنها کاسته میشود و بدین ترتیب امکان
زندگی در دنیایی آکنده از اطالعات
متفاوت و بعضا متناقض برای ما فراهم
میشود.
بدیهی است که هنگام تولد هیچ
تجربهای از جهان و به تبع آن هیچ
طرحوارهای هم دربارهی آن نداریم .اما
از اولین لحظهی تولد که با آغوش مادر
و خندههای محبتآمیز او همراه است،
ساختن طرحوارهها آغاز میشود .در این
لحظه شناختی نسبت به خود ،دیگران و
شیوههای برقراری ارتباط با جهان پیرامون
نداریم؛ پس مهمترین وظیفهی ما در اولین
مرحله از زندگی داشتن طرحوارههایی است
که ما را با دنیایی که به آن پا گذاشتهایم،
پیوند دهد .تنها در این صورت قادر به زنده
ماندن و ادامه حیات خواهیم بود.
نوزاد انسان موجود نیازمندی است
که تقریباً برای رفع تمامی نیازهای خود،
به غیر محتاج است .نحوهای که دیگران
نیازهای نوزاد را برطرف میکنند ،باعث
میشود که در مورد خود ،سایرین و تعامل
با آنها تجربهها و اطالعاتی کسب کند.
بهمرور زمان این تجربهها دستهبندی و
اولین طرحوارهها ساخته میشوند .اگر
خوب و مثبت باشند ،طرحوارههای مثبت؛
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و اگر بد و منفی باشند ،طرحوارههای
منفی شکل میگیرند .طرحوارههای منفی
عملکرد مناسبی ندارند به همین خاطر
به آنها طرحوارههای ناسازگار و چون
در دوران اولیهی زندگی شکل میگیرند
«طرحوارههای ناسازگار اولیه» هم
میگویند.
طرحوارههای ناسازگار اولیه بعد از
شکلگیری ،حاکمان بیچون و چرای قلمرو
ذهن ما میشوند .از طرف آنها با هدف
فهم دیگران ،احکامی صادر میشود که
مبنای احساسات ما هستند و این احساسات
در نهایت به رفتار ختم میشود  .یکی از
ناسازگارترین ویژگی طرحوارهها این است
که اطالعات مخالف را نادیده میگیرند .در
واقع آنها تعیین میکنند که چه اطالعاتی
برای ما خوب است و به چه اطالعاتی نباید
توجه کنیم.
چون طرحوارههای افراد با یکدیگر
تفاوت دارد ،اگر از آنها بخواهیم در مورد
یک اتفاق واحد نظر بدهند ،نظرات متفاوتی
خواهند داد زیرا طرحوارههای آنها،
اطالعات همخوان با خود را انتخاب میکند
و از این رو در طول زمان ثابت میمانند.
همانگونه که گفته شد ،یکی از
ناسازگارترین ویژگی طرحوارهها حذف
اطالعات مخالف است.
وقتی میگوییم طرحوارهها ،ناسازگار
هستند و افکار ،رفتار و احساس ما را تعیین
میکنند به این معناست که افکار ،رفتار و
احساسهایی که از طرحواره نشأت میگیرند
نیز ،ناسازگار هستند .در اینصورت هر چه
شدت ناسازگاری طرحوارهها بیشتر باشد،
رفتار ما نیز بیشتر ناسازگار است.
افکار ،احساس و رفتارهای ناسازگار؛
زمینه ساز اختاللهای روانشناختی مثل
افسردگی ،اضطراب ،وسواس و اضطراب
اجتماعی ،مشکالت زناشویی و اختالالت
شخصیتی هستند و ما را مستعد بیماریهای
روانشناختی میسازند.
از اینرو برای کاهش و درمان اختاللها
و بیماریهای روانشناختی قدمهای اولیه
درستتر برداشته شوند .یکی از شیوههای
درمان ،طرحوارهدرمانی است که از انواع
نسبتاً جدیدی رواندرمانی محسوب
میشود و توسط دکتر جفری یانگ
پایهریزی شده است .در این شیوه سعی
میشود که طرحوارههای بیمار شناسایی
و سپس تغییر داده شوند .این نظریهی
شامل ۱۸طرحوارهی ناسازگار اولیه است
که عبارتند از:

 .۱محرومیت هیجانی
یکی از طرحواره های ناسازگار،
محرومیت هیجانی است و حاکی از فقدان
محبت ،پذیرش و درک و تفاهم در زندگی
فرد و با احساس تنهایی ،غمگینی و
افسردگی همراه است.
افرادی که از این محرومیت رنج میبرند،
از درک نشدن توسط دیگران ،بیمحبتی و
بیتوجهی از سوی آنها شکایت میکنند و
چون انتظار دریافت محبت ندارند ،تمایل
خود نسبت به دریافت آن را ابراز نمیکنند
و در نتیجه مورد محبت هم قرار نمیگیرند.
گاهی ممکن است کسی را برای رابطه
انتخاب کنند که بیعاطفه ،خودمحور،
تنها یا نیازمند است .احساس درکنشدن
و دوست داشته نشدن آنقدر در آنها ریشه
دارد و نیرومند است که حتی ممکن است
از برقراری هرگونه رابطه با افراد خودداری
کنند.
 .۲رهاشدگی /بیثباتی
وقتی کسی این طرحواره را داشته باشد
نسبت به طرد شدن و تنها ماندن ،حساسیت
باالیی دارد .او حتی به کوچکترین نشانههای
طرد شدن واکنش نشان میدهد .بهعنوان
مثال اگر فرد مورد عالقهاش تلفن او را
جواب ندهد او احساس رهاشدگی میکند.
او احساس میکند که افراد مهم زندگیاش
نسبت به او بیعالقه و بیتفاوت هستند و
دیر یا زود او را ترک میکنند .عالوه بر این
اثبات عشق و دوست داشتن به آنها کار
سادهای نیست ،بهسختی باور میکنند که
فرد دیگری آنها را دوست دارد.
آنها همیشه در حالت ترس و نگرانی
زندگی میکنند و مدام گوش به زنگ
عالمتی هستند حاکی از اینکه دیگران
ماندنی و ماندگار نیستند .رفتارهای شاخص
آنها عبارت است از وابستگی افراطی به
افراد مهم زندگی ،انحصارطلبی و کنترل
کردن ،سرزنش دیگران به خاطر رها کردن
آنها ،حسادت و رقابت با رقیبهای عشقی
خیالی .این افراد ممکن است به عشقهای
آتشین دچار شوند.
 .۳بیاعتمادی /بد رفتاری
کسی که این طرحواره را دارد مدام در
این گمان است که دیگران قصد آسیب زدن
به او را در سر میپرورانند؛ حتی افراد مهم
زندگی نیز با او با صداقت برخورد نمیکنند.
به سختی به دیگران اعتماد میکند .از نظر
او دیگران فقط قصد فریب دادن ،کلک زدن،
دروغ گفتن ،نامردی کردن را دارند.
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این افراد تمایلی به روابط صمیمی
ندارند ،آنها میترسند افکار و احساسات
خود را با کسی در میان بگذارند زیرا بر این
باورند که دیگران از اطالعاتی که بدست
میآورند ،سوءاستفاده میکنند .آنها به
منظور پیشگیری از آسیب دیدن به سایرین
نزدیک نمیشوند و به آنها هم اجازهی
نزدیک شدن به خود را نمیدهند.در واقع با
کشیدن حصار به دور خود تالش میکنند
تا از آسیبهای احتمالی دور بمانند .تجرب ه
بد رفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها
فراوان است .این افراد مثل پلیس مدام به
دنبال سرنخ و شواهد برای اثبات حقانیت
خود در بیاعتمادی به دیگران هستند.
 .۴انزوای اجتماعی /بیگانگی
وقتی کسی این طرحواره را داشته باشد،
بر این باور است که وصله ناجور جامعه
است .او به هیچ گروهی احساس تعلق
نمیکند .این فرد همیشه در حاشیه است
و از عضویت در گروههای مختلف دوری
میکند .از انجام فعالیتهایی که در انزوا و
خلوت صورت میگیرد استقبال میکند و به
دلیل داشتن طرحوارهی انزوای اجتماعی
همیشه تنها میماند.
 .۵نقص /شرم
افرادی که طرحوارهی نقص /شرم دارند
معتقدند که به دلیل داشتن نقص درونی
بیارزشاند ،و از همه بدتر احساس میکنند
که نه تنها دوست داشتنی نیستند بلکه
زشت و حقیرند و به این خاطر احساس
شرمندگی میکنند .آنها شدیدا ً بر این
باور هستند که در وجود آنها هیچ چیز
ارزشمندی وجود ندارد ،هر چه هست
به درد نخور است .بههمین خاطر سعی
میکنند به دیگران نزدیک نشوند زیرا در
صورت صمیمت هیجانی ،دیگران نقص
آنها را کشف میکنند و از آنها فاصله
میگیرند.
 .۶شکست
وقتی این طرحواره وجود داشته باشد
فرد احساس میکند که به اندازه دیگران
در زندگی پیشرفت نکرده است .به اندازه
دیگران باهوش نیست .او مدام خود را با
دیگران مقایسه میکند و در این مقایسه
خود را بیکفایت ناالیق ،بیاستعداد ،نادان
یا ناموفق میبیند.
ادامه دارد . . .
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تهران در گذر تاریخ
(بخش چهارم)

مقدمه
تهران شهری به قدمت تاریخ
ایران است .سرشار از فرازو فرودهای
عبرت انگیز ،مانا و استواردر طول
زمان .در این مجال تالش شده با
بهره گیری از جغرافیای تاریخی ،به
صورت اجمالی در دوره های مختلف
مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان
در مورد تاریخچه آن ،آگاهی پیدا
کنند.
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دوران قاجاریه
تهران جزئی از فالت حاصلخیز مرکزی
ایران است .این فالت از مناطق جغرافیایی
دامغان و سمنان در شمال شرقی ،گرمسار ،
ری  ،تهران و کرج در شمال ،دشت قزوین
در شمال غربی ،قم در مرکز ،و کاشان در
جنوب تشکیل شده است و به دو دلیل
محیطی خاصی دارد .نخست
اهمیت زیست
ِ
آنکه بیشتر آبهایی که از کوههای زاگرس
در شمال غرب و از دامنه جنوبی کوههای
البرز در شمال سرچشمه میگیرند ،با
گذر از این دشتها امکان زیست را فراهم
میکنند .همچنین از قدیم ،مهمترین
راههایی که حوزه مدیترانه ،بینالنهرین و
جنوب غرب ایران را به شمال شرق ایران،
افغانستان و سرزمین چین متصل میکرد،
از این ناحیه میگذشت.
جلگه ری و کوهستان شمالی و شرقی
مشرف به آن موسوم به قصران ،یکی از
مهمترین حوزههای اسکان در ناحیه فالت
مرکزی ایران است که امروز جزئی از حوزه
شهر تهران را تشکیل میدهد.
پهنه قصران از غرب از حدود رودخانه
کن آغاز میشود و تا کوه دماوند در شرق
گسترش مییابد .حد جنوبی آن نیز از شهر
ری و کوه «بیبی شهربانو» شروع میشود و
تا کوه «کلونبستک» در رشته جبال البرز
امتداد مییابد .این پهنه از حیث جغرافیایی
از دو قسمت کام ً
ال متمایز تشکیل شده
است .نواحی شمالی و شرقی این منطقه
پوشیده از کوهستانهایی است که شیب و
ارتفاع آن در نقاط مختلف ،متفاوت است
ن بطور پراکنده در نقاط
و حوزههای اسکا 
داخلی آن و در درههایی با شیب کمتر قرار
دارند .قسمت جنوبی و جنوب غربی این
ناحیه ،جلگه نسبتاً همواری است که از
شیب آن به طرف جنوب کاسته میشود؛
تا جایی که به شورهزارهای کویر مرکزی و
دریاچه قم میرسد .جلگه به سبب داشتن
خاک خوب و زمین مسطح برای کشاورزی،

مناسب شهرنشینی است ،اما آب الزم برای
کشاورزی و مصرف جمعیت ساکن در
زیرزمینی
آبادیها از بارشها و آبهای
ِ
ذخیره شده در کوههای شمالی تأمین
میشود .این آبها در گذشته به صورت
چشمه ،رودخانه ،یا قنات به اراضی مسطح
و فراخ دشت جنوبی سرازیر میشد و در
آنجا مورد استفاده قرار میگرفت .به همین
دلیل آبادیهای بزرگ و پرجمعیتی مانند
ورامین ،ایوانکی ،شمیران و کرج در مسیر
رودخانههای بزرگ دامنههای جنوبی رشته
کوههای البرز شکل گرفتهاند.
تهران خود در ناحیهای نسبتاً خشک
و کمآب قرار دارد و از زمانی که بوجود
آمده ،به هیچ منبع طبیعی مانند چشمه
یا رودخانه ک ه بهطور دائم و ثابت آب آن را
تأمین کند ،متکی نبوده و عمدتا از روش
مصنوعی تأمین آب از قنات ،استفاده شده
ِ
است .البته ری ،بزرگترین شهر این منطقه
از قنات ،رودخانه و یا از چشمهای بزرگ
و پرآب سیراب میشده که نهر «سورن»
نام داشته است .این چشمه هنوز هم با
نام «چشمه علی» در شمال شهر ری از
زمین میجوشد و پس از عبور از گورستان
تاریخی امامزاده عبداهلل ،در کنار برج طغرل
به سمت جنوب شرقی جریان مییابد.
شهر ری به سبب موقعیتی که داشت،
از نظر اقتصادی و فرهنگی در پهنه ایران
شهری با اعتبار ،آباد و نیرومند بود و در
نتیجه آبادیهای بسیاری بر گرد خود
داشت ،و از مازاد تولید کشاورزی آنها
بهرهمند میشد .به جز تهران قریههای
تجریش ،ونک ،کن ،درکه ،طرشت ،قلهک،
فرحزاد ،دزاشیب ،مهران ،دوالب ،اوین،
پونک ،دروس و قریههایی دیگری نیز که
امروز نیز نامشان بر محلههایی از شهر
اطالق میشود ،وجود داشتند.
امروزه کالنشهر تهران با گستره بسیار
وسیعی ،بخش اعظم پهنه قصران و تنوع
جغرافیایی آن را دربرگرفته ،و مهمترین

عناصر جغرافیایی آن را به عوامل هویتی
خود تبدیل کرده است .بدین ترتیب،
رشتهکوههای البرز واقع در شمال و شرق
شهر ،مناطق ییالقی واقع در دامنههای
آن و دشتی گسترده در پای کوه ،همگی
جزء طبیعی کالبد آن بشمار میروند.
رشتهکوههای البرز ،زمینهایی از سلسله
کوههای مرتفع را در مرز شمالی شهر تهران
ساختهاند که بلندترین قله آن «توچال»
نزدیک به چهار هزار متر ارتفاع دارد .تغییر
بافت گیاهی و پوشش این کوهها در فصول
مختلف ،مناظر بدیع و متنوعی را در طول
سال در شمال شهر تهران ایجاد میکند.
افزون بر این ارتفاعات ،کوه بیبی شهربانو
واقع در دامنه جنوبی کوهسار امینآباد در
منطقه جنوبی شهر تهران و در گوشه جنوب
شرقی نیز نه تنها به عنوان یک شاخص
مهم طبیعی ،بلکه به سبب برخورداری از
مقامی خاص در اعتقادات مردم منطقه
نیز ،اعتباری ویژه دارد .این کوه که تهران
را از بخش بیابانی واقع در پس آن جدا
کرده است ،به عنوان یک شاخص مکانی،
مذهبی ،طبیعی و عینی در تعریف حدود
گسترش شهر تهران مطرح است.
فاصله میان دیواره کوهستانی شمالی
تا حوزه کمارتفاع مرکزی تهران را تپههای
پراکندهای میپوشاند که امروزه در بافت
شهری ادغام شده است .از آن جمله
میتوان به تپههای معروف «شمسآباد»،
«عباسآباد»« ،یوسفآباد»« ،قیطریه»،
«امانیه»« ،ونک» و «گیشا» واقع در پهنه

شمالی ،شمال شرقی و شمال غربی اشاره
کرد .همچنین کوهپایه بودن بستر تهران
سبب شده تا چند مسیل و دره در محدوده
شهر به آبراههای طبیعی بستر انتقال
آبهای سطحی حوزه شمالی به بافت
مرکزی تبدیل شوند .این درهها و مسیلها
امروزه به سبب گسترش بافت و پوشش
کالبدی شهر ،از ایفای نقش طبیعی خود
باز ماندهاند و در آن ادغام شدهاند .عناوین
مسیلهای «دارآباد»« ،الرک»« ،لویزان»،
«باختر»« ،جاجرود»« ،منظریه»« ،سرخه
حصار»« ،تهرانپارس»« ،فیروزآباد»،
«تقـیآباد» ،و رودخانـههای دربنـد،
ولنجک ،درکه ،فرحزاد ،کن (واقـع در پهنه
شمال شرقی ،شمالی و شمال غربـی شهر
تهران) اکنون هریک به نام منطقهای از
بافت شهری تهران اطالق میشود.
در یک نگاه کلی میتوان توپوگرافی
شهر تهران را از محدوده کوههای
مرتفع شمالی تا دشت مرکزی ،به چادر
گستردهای تشبیه کرد که از ارتفاع ۱‘۷۰۰
متری تا ارتفاع  ۱‘۱۰۰متری را تحت
پوشش خود قرار داده است و در طول این
مسیر آبراهها ،مسیلها ،درهها و شیارهایی
درون آن بوجود آمده است .بسیاری از این
چین و شکنهای طبیعی که با برخورداری
از دو عامل آب و هوای جاری ،حوزه زیستی
مستعدی را فراهم میکردند ،بستر شکل
گیری آبادیهای پراکنده و بخصوص
باغهای میوه و تفریحی تهران در طول
تاریخ آبادانی این شهر بودهاند.

سال  ۱۲۵۰خورشیدی ۱۲۹۰ /قمری
این عکس قدیمیترین تصویر موجود از تهران در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.

شهروند
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عوامل طبیعی مانند رشتهکوه البرز در
شمال ،باد مرطوب و بارانزای غرب ،دشت
کویر در جنوب و جنوب شرقی ،و همچنین
چین و شکنهای طبیعی گسترده تا حوزه
مرکزی ،مسیر و نوع گردش هوای شهر
تهران را تحت تأثیر قرار میدهد .بادی که
از ناحیه غرب بر سطح شهر میوزد ،در طول
سال از اختالف اقلیمی دو ناحیه شمالی و
جنوبی متأثر میشود و جریان هوای شهر
را سامان میدهد .کوههای به هم پیوسته
در شمال به عنوان یک مانع طبیعی در
برابر جریانهای هوای گرم جنوبی و جریان
مرطوب غرب نه تنها موجب ایجاد پدیده
بارش در محدوده شمالی شهر  ،بلکه باعث
چرخش طبیعی هوا در دایره نیمبسته
طبیعی بلندیهای شمال تا جنوب شرقی
نیز میشود.
 در آغاز قاجاریهدرباره علت انتخاب این آبادی چند هزار
نفری ،به عنوان پایتخت توسط بنیادگذار
سلسله قاجار ،می توان به دالیلی مانند
نزدیکی آن به بلوکات نسبتاً حاصلخیز،
همجواری با مسکن ایل افشار و ساوجبالغ و
عربهای باصری ساکن ورامین که هواخواه
آقامحمدخان بودند و نزدیکی به استراباد و
مازندران که مرکز ستاد نیروی نظامی او
بشمار میرفت ،اشاره کرد.
آقا محمدخان با انتخاب این محل
بصیرتی عالی از خود نشان داد؛ زیرا محل
پایتخت را نباید فقط از لحاظ امکان خطر
تهاجم به آن در نظر گرفت ،بلکه باید
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خبرگزاری فارس
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مرکزیت آن نسبت به ایاالت بزرگ و امکان
چیرگی آسان بر جادههای ایاالت عمده
کشور را ملحوظ داشت .از این جهت وضع
تهران ممتاز بود .چه ،در فواصل کم و بیش
مساوی نسبت به دو حاکمنشین بزرگ
شرقی و غربی یعنی مشهد و تبریز واقع
بود و در عین حال در فاصله نسبتاً نزدیک
با والیات شمالی کرانه دریای مازندران
قرار داشت .از جهت دیگر هم دارای وضع
مسلطی نسبت به پایتختهای سابق یعنی
اصفهان و شیراز بود که در صورت وقوع
تهاجمی از شمال ،پیوسته این امکان وجود
داشت که پایتخت را به آن منطقه منتقل
کرد.
در این دوران تهران هنوز شبیه به شهر
کوچکی از دوره صفویه و با حصاری بر
گرد آن مشتمل بر  ۱۱۴برج و دروازههای
چهارگانه بود ،در حالی که درون شهر از
معابر تنگ و نهرهای طویل که گرداگرد
باغهای میوه و محلههای شهر قرار داشتند،
خانههای خشتی و بازارچههای سرپوشیده،
باغ عظیم ارگ و دیوار گرداگرد آنکه از
طریق میدان اصلی به بازار شهر متصل بود،
تشکیل میشد .لرد «کرزن» می گوید :
«به نظر میرسد (افغانها) تهران را به کلی
خراب و منهدم ساخته بودند ،زیرا امروزه
دیوارها و بازارها و مساجد و خانههای مردم،
تعمیر شدهاند.
آقامحمدشاه که پایتخت خود را در این
شهر قرار داد ،برای مسافران و بازرگانان
کاروانسراهای خوب و مکانهای مرغوب
در آن بنا کرد ،چنانکه امروزه تهران
بهترین شهرهای مملکت ایران شمرده
میشود .ارگ و عمارات شاهی وسیع و
زیباست و باغ و آب فراوان دارد .این ارگ
در طرفِ شمالی شهر واقع شده است و به
قدر ربع شهر بزرگی دارد و مانند خود شهر
مربع شکل ،با دیوارهای بلند و عریض ،و
با خندقی پهن و عمیق ،مصون و محفوظ
است .تمامی حصارها از گِل ساخته شده
است .محیط حصار شهر بیش از دو مایل
است .باغهای وسیع پر از درختان میوه
در آن بسیار است و در وسط هر ضلعی
از حصار ،دروازهای ساختهاند که به هنگام
ضرورت و محاصره ،به وسیله برجهای گرد
و مدور که به قدر  ۳۰۰قدم بیشتر است ،و
دو سه اراده توپ در آنها میتوان جای داد،
شهر و دروازهها محفوظ میمانند».
چون تهران پایتخت شد ،رشد آن هم با
افزایش جمعیت ساکن در آن آغاز شد .مث ً
ال
وقتی لشکریان شاه قاجار ایالت فارس را
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تصرف کردند ۱۲ ،هزار خانوار از لرهای این
ایالت به حوالی تهران کوچ کردند.
بر اساس نقشه سال ۱۲۷۵ق۱۸۵۹/م،
نام برخی کویها و محالت تهران منسوب
به طوایف غیربومی و اغلب مربوط به رؤسای
ایلهایی است که در زمان آقامحمدخان و
فتحعلی شاه در پایتخت جدید اسکان داده
شدند؛ مانند کوچه شیرازیها و کوچه
افشارها در قلب محله چال میدان ،کوچه
دیگری منسوب به افشارها در شمال
محله سنگلج درست زیر دیوار شهر؛ محله
دیگر عربها در گوشه شمال غربی محله
عودالجان؛ و نیز کوچه و حمام قراقانیها
در محله چال میدان؛ کوچه شام بیاتیها
در شمال عودالجان؛ کوچه خدابندهلو در
غرب عودالجان؛ محله باجمانلوها در شمال
غرب محله سنگلج؛ تکیه و محله قمیها در
محله سنگلج که همگی در مناطق خوب و
به اصطالح سرآب اسکان یافتهاند.
 در دوره فتحعلیشاهپس از کشته شدن آقامحمدخان،
برادرزادهاش فتحعلی خان به عنوان ولیعهد
از شیراز به تهران شتافت و در روز عید
فطر ۱۲۱۲ق رسماً تاجگذاری کرد .در
دوره فتحعلیشاه قاجار به دنبال عقد
قرارداد «فینکن اشتاین» نخستین هیئت
نظامی فرانسوی وارد تهران شد .افسران و
مهندسان این هیئت دو کارخانه توپریزی
در تهران و اصفهان دایر کردند .در این
هیئت پزشکی نیز حضور داشت که احتماالً
نخستین درمانگاه را در تهران ایجاد و برای
اولینبار به چند کودک مایه آبله تزریق
کرد .از یادگارهای دیگر سفر این هیئت به
تهران  ،میدان مشق در ناحیه شمال خارج
شهر و در محوطهای وسیع مجاور خندق و
حصار بود .این میدان برای تعلیمات نظامی
سربازان که باید در صفوف منظم و طبق
اسلوب اروپایی آموزش میدیدند ،اختصاص
یافت .محوطه مذکور تا پایان دوره قاجار
عملکرد نظامی خود را به عنوان مرکز
قزاقخانه حفظ کرد و پس از آن در دوره
پهلوی اول ،مکان اداره های دولتی شد.
بازگشت محصالن ایرانی از اروپا،
برخی از تحوالت مهم را در تهران رقم زد.
مث ً
ال میرزا رضای مهندس ،نقشه مدرسه
دارالفنون را ریخت و میرزاصالح شیرازی
اولین روزنامه ایرانی را با عنوان «کاغذ
اخبار» در تهـران منتشر کـرد.
به روزگار فتحعلی شاه ،ایران دوبار در
جنگ با روسیه تزاری شکست خورد و ناچار
به عقد معاهدههای گلستان(۱۲۲۸ق) و

ترکمانچای (۱۲۴۳ق) تن داد .در ۱۲۴۴ق
گستاخی روسها موجب جنگی کوچک،
ولی خونین میان مردم تهران و سفارت
روسیه شد که طی آن شماری از اعضای
این سفارتخانه ،از جمله»گریبایدف» ،وزیر
مختار روسیه کشته شدند.
پس از این واقعه خانه وزیر مختار روس
برای حفظ جان وی ،به داخل ارگ انتقال
یافت .در نقشه مورخ ۱۲۷۵ق۱۸۵۹/م
تهران ،معروف به نقشه «کریشیش خان»،
این خانه در داخل ارگ در شمال عمارت
سروستان ،درست در قسمتی که از تخت
مرمر و میدان ارگ میگذرد ،قرار گرفت.
نشانی مکان فعلی آن اکنون خیابان صور
اسرافیل مقابل وزارت دارایی در حوزه
انتظامی  ۱۳است.
درباره جمعیت تهران در آغاز و پایان
سلطنت فتحعلیشاه گفتههای مختلفی
وجود دارد که اظهارنظر قطعی در اینباره
را دشوار میکند ،ولی رقم  ۲۰تا  ۲۵هزار
نفر در آغاز سلطنت و  ۵۰تا  ۷۰هزار نفر
در زمان مرگ وی دور از واقعیت نیست .بر
اساس این ارقام جمعیت شهر طی دوران
 ۳۸ساله پادشاهی وی سه برابر شده
بود .بر اساس آمار سال ۱۲۱۲ق۱۷۹۶/م
تهران  ۱۵هزار نفر جمعیت داشته که این
رقم در ۱۲۲۲ق۱۸۰۷/م به  ۵۰هزار نفر
رسید .بر مبنای چنین تصویری ،ترکیب
جمعیت مهاجر دو دهه نخست باید بیشتر
از سپاهیان و امرا و دیگر گروههای شغلی
بوده باشد که خدمات مربوط به دولت و
دربار را برعهده داشتهاند ،و به اصطالح از
نوکران بیوتات سلطنتی بودهاند.
طبیعی است که استقرار دربار و
مستخدمان دولت در تهران باید حجم پول
و در نتیجه حجم تقاضای مؤثر برای کاالها
و خدمات را بشدت افزایش داده باشد .پس
در مرحله دوم رشد شهر ،باید بازرگانان،
صاحبان حرفه ،صنعتگران و ارائهکنندگان
انواع خدمات نیز در پی افزایش تقاضا به
تهران رفته باشند .بخش دیگری از افزایش
جمعیت آن مربوط به اعیان و اشرافی
بود که پس از اشغال والیات قفقاز توسط
روسیه ،به ایران کوچ کردند؛ اگرچه اغلب
افراد این گروه از مهاجران ،در تبریز و دیگر
نقاط آذربایجان که با ساکنان آنها همزبان
بودند ،سکنا گزیدند.
گردآوری و تدوین  ،برگرفته از  :پرتال پژوهشگاه علوم
انسانی ومطالعات فرهنگی
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