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رتبه بندی دانشگاه ها در سراسر جهان به صورت سالیانه
انجام می شود و معموالً براساس مالک های متعدد علمی،
فرهنگی و پژوهشی صورت می گیرد .این رتبه بندی جایگاه
هر دانشگاه در نظام علمی جهانی را مشخص می کند و
تالش آنها را برای ارتقاء سطح کیفی فعالیت ها و حرکت
در جهت توسعه هر چه بیشتر یک مجموعه علمی را نشان
می دهد .معموالً  10دانشگاه برتر دنیا خصوصی هستند و
بسیاری از رتبه های باال در جدول رده بندی به دانشگاههای
بخش خصوصی تعلق دارد و این امر نشان میدهد که بخش
خصوصی در جهان فارغ از پیگیری سود و منافع ،می تواند
تامین کننده منافع اجتماعی هم باشد .
در ایران نیز از سال ها پیش تالش شده تا دانشگاه های
کشور براساس مالک های گوناگون درجه بندی شوند .بر
همین اساس در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی درجه
بندی شدند و همچنین تالش شد تا واحد های دانشگاه آزاد
اسالمی و نیز موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی نیز رتبه
بندی شوند .این امر همواره به دلیل ابهام در مورد برخی
شاخص ها و مالک های مرتبط با این حوزه ،انتقادهایی به
دنبال داشت .همچنین از آنجا که بسیاری از دانشگاه های تراز
اول کشور دولتی هستند و از بوجه دولتی کمک می گیرند
امکان رقابت میان دانشگاه های دولتی و بخش خصوصی در
ایران وجود ندارد و اغلب دانشگاه های خصوصی به رغم اینکه
از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند ،کمتر از کمک های
دولتی بهره میبرند و این امر توسعه و ارتقاء سطح کیفی آنها
را با دشواری بسیار همراه کرده است .
این مهم (رتبه بندی مراکز دانشگاهی) در دانشگاه جامع
علمی-کاربردی دیرتر از سایر دانشگاه ها آغاز و پس از اجرای
آن برای اولین بار در سال  1397با اصالحات انجام شده
در مالک ها و شاخص های ارزیابی مراکز در سال جاری با
دقت بیشتری پیگیری شد .در این دوره ،مراکز آموزش علمی
کاربردی مطابق مدلی مشتمل بر  8عامل  55 ،مالک و 179

نشانگر ارزیابی و براساس امتیاز کسب شده تعیین سطح
شدند.
براساس اعالم جناب اقای دکتر محمد زاده معاون محترم
نظارت و سنجش دانشگاه 230 ،مرکز در سطح  248 ، 2مرکز
در سطح  3و  40مرکز در سطح  4قرار گرفتند و هیچ یک از
مراکز در سطح  1رتبه بندی نشدند.
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران در طول 2
سال اخیر توانست با پشت سر گذاشتن مسائل و مشکالت
بسیار و تقویت و ارتقاء سطح فعالیت های آموزشی ،پژوهشی
و فرهنگی در میان مراکزی قرار گیرد که رتبه  2را به خود
اختصاص دادهاند .این موفقیت بزرگ حاصل تالش و کوشش
همه اساتید ،مدیران محترم گروه های آموزشی ،کارکنان و
دانشجویان گرامی مرکز بوده و جا دارد از همه این عزیزان
تقدیر و تشکر بعمل آید
امید میرود توسعه کیفی و ارتقاء سطح فعالیت های
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی مجموعه همچنان تداوم داشته
باشد و ماهنامه نگاه نو دانش بتواند بازتاب دهنده این فعالیت
ها باشد.
موفق و پیروز باشید.

ادبیات و سینما
(بخش پایانی)

مقدمه
ادبیات از نوع ُرمان و سینما دو شکل
هنری هستندکه با یکدیگرقابل مقایسه
اند و وجوه اشتراک زیادی بین آن ها
وجود دارد.پایه برجسته هر فیلم مربوط
به قصه ای است که روایت می کند .از
این رو برخی فیلم ها از داستان های
ادبی بهره می برند .سینما و ادبیات هر
دو ،شکل هایی از بازنمایی واقعیتاند .در
واقع رمان ،شبیه ترین فرم ادبی به فیلم
است و بیشت ِر اقتباس های سینمایی،
برمبنای آن صورت می گیرد .البته این
ِ
به معنای شباهت مطلق میان این دو قالب
هنری نیست و بین آنها تفاوتهایی هم
دیده میشود که در ابزار بیان این دو
رسانه قابل تشخیص است .ابزار بیان در
رمان واژه و ساختار دستور زبان است و
در فیلم تصویر و ایماژ؛ ولی در این میان
هر دو (فیلم و رمان) به تصویرسازی
برای مخاطب می پردازند .رمان در صدد
تصویرسازی ذهنی (صور خیال) بر میآید
و فیلم نیز به تصویرسازی ذهنی مخاطب
بر پرده سینما عینیت میبخشد .با این
تفاسیر نمیتوان تفاوتهای موجود بین
فیلم و رمان را آنقدر پر رنگ کرد که
شباهتها نادیده انگاشته شوند.

تفاوت دیگر این است که فیلم برای
عموم مردم قابلفهم است و از این رو میزان
مخاطبان سینما بسیار بیشتر از ادبیات
است و میتواند هر قشری را در بر بگیرد.
همۀ افراد جامعه ،حتی آن دسته از افراد
که از سواد خواندن و نوشتن نیز بیبهرهاند،
میتوانند مخاطب این رسانه باشند؛ در
صورتی که مخاطبان ادبیات را بیشتر در
میان قشر تحصیلکرده و فرهیختۀ جامعه
میتوان جستجو کرد« .بطور کلی رمان را
مخاطبان اندک و باسوادی میخوانند .رمان
توسط یک نویسنده نوشته میشود و نسبتاً
از قیدوبند آزاد است .از طرف دیگر فیلم
را مخاطبان انبوه میبینند .فیلمی که با
همکاری عدهای از دستاندرکاران و در
شرایط صنعتی تولید میشود (».فرشته
حکمت )59:1390،عالوه بر این ،تجربهای
که خوانندۀ یک رمان دارد ،یک تجربۀ
فردی است که هنگام مطالعه آن ،شخص
بدون حضور دیگران آن را درک میکند اما
در سینما این تجربه جمعی است و مخاطب
میتواند احساسات خود را با دیگران سهیم
شود ،از آنها تأثیر بگیرد و حتی عکسالعمل
سایرین هنگام مشاهدۀ فیلم ،در برداشت
مخاطب از آن تاثیر داشته باشد« .ویلیام
جینکز» در کتاب «ادبیات فیلم:جایگاه
سینما در علوم انسانی» مینویسد« :فیلم،
تجربهای جمعی و چند حسی است که بر
حضور ذهن تماشاگر تکیه دارد ،حال آن
که ادبیات ،تجربهای خصوصی و تک حسی
است و بیشتر منتج به پاسخ و عکسالعمل
میشود»(.جینکز)29:1389،
تفاوت مهم دیگری که برای رمان و
فیلم میتوان برشمرد ،طول مدت ارتباط
آنها با مخاطب است .در تبدیل رمان
به فیلم میتوان توصیفهای طوالنی
وچندصفحهای بسیاری از صحنهها و
کاراکترهای داستان را در قاب یک تصویر

4

نشان داد وآنها را در چند لحظه خالصه
کرد .از این رو در فرآیند ساخت فیلم
بسیاری از واژهها و توصیفهای موجود در
داستان در یک تصویر خالصه میشوند و
حتی اگر اقتباس به متن اصلی وفادار باشد
و جزئیات داستان در فیلم آمده باشد ،باز
هم فیلم اقتباسی بسیار کوتاهتر از داستان
آن خواهدبود« .نویسندۀ رمان فرصت سرک
کشیدن و به رخ کشیدن جزئیات را در
صدها صفحه دارد و با قدرت کلمه میتواند
به چیزهایی بپردازد که خواننده را بیشتر
مسحور میکند»(گرشاسبی .)50:1383،از
این رو با توجه به اینکه خواندن رمان ،زمان
بیشتری به طول میانجامد ،میتواند ارتباط
و تأثیر طوالنیتری بر مخاطب داشته باشد؛
اما زمان فیلم محدود است و حتی اگر به
دلیل وجود تصاویر و ارتباط مستقیم با
مخاطب بتواند تأثیر عمیقتری بر او بگذارد،
طول مدت آن کمتر از خواندن یک رمان
خواهد بود.

سینما با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد
شکلها ،تصاویر و چهرههای دلخواه خود را
بر مخاطب تحمیل میکند.
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سینما دارای خصیصهای با عنوان
«سهولت بیان» است و خود این مسئله
موجب شده که نگاه کردن به فیلم در
هر حال از مطالعۀ یک کتاب و حتی
مشاهدۀ تئاتر که دارای محدودیتهای
ارتباطی است ،آسانتر باشد .به عنوان
مثال :نویسندۀ رمان به توصیف یک اتاق
میپردازد؛ خواننده به ناگزیر ،برای تجسم
آن اتاق از تخیل خود کمک میگیرد.
حال آن که در سینما مفهوم بخشیدن
به هر صحنه بر عهدۀ فیلم است و بیننده
از طریق مشاهدۀ تصویر آن اتاق میتواند
بگونهای آشکار و ساده ویژگیهای آن
اتاق را دریابد و به خصوصیات مربوط به
آن ،در کمترین زمان ممکن آشنا شود.
(فرشته حکمت )19:1390،در واقع رمان
با باال بردن قوۀ تخیل ،توان تصویرسازی
ذهنی و ذاتی انسان را افزایش میدهد؛ اما
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رشته های مقطع کاردانی
مرکز آموزش علمی  -کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران از
سال  1381در راستای رسالت خود که همانا حرکت همسو
با سیاست های نظام آموزش عالی کشور است ،آگاه سازی
اقشار مختلف مردم ،توجه به نیاز مخاطبان آموزش عالی
مهارتی ،تربیت تکنسین و کارشناسان زبده فرهنگی ،دولتی
و غیر دولتی را بر اساس اصل  44قانون اساسی ،سرلوحه کار
خود قرار داده است.
این مرکز از نظر ساختار سازمانی از بخش های حوزه
ریاست ،روابط عمومی ،معاونت آموزشی ،مدیریت فرهنگی
و دانشجویی ،مدیریت پژوهش و فناوری ،خدمات آموزشی
و امور فارغ التحصیالن ،برنامه ریزی درسی و امور مدرسان،
اطالع رسانی و کتابخانه ،امور مالی ،حراست و پشتیبانی
شبکه ،و نیز گروه های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی
فرهنگی ،علوم ارتباطات اجتماعی ،مدیریت کسب و کار و
کارآفرینی ،مدیریت اسناد و مدارک ،علوم تربیتی ،هنرهای
تجسمی و زبان انگلیسی تشکیل می شود.
در واحد  31تهران 30 ،عنوان کتاب بر اساس سرفصل
های مصوب شورای برنامـه ریزی آموزشی و درسی علمی -
کاربردی کشور با تألیف مدرسان مرکز به چاپ رسیده است.
همچنین تا کنون  4برنامه درسی در مقطع کارشناسی
ناپیوسته با عناوین تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری،
مدیریت اسناد و مدارک ،آموزش بزرگساالن و مترجمی خبر
انگلیسی را تدوین و در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
علمی کاربردی به تصویب رسانده که هم اکنون در مراکز
آموزشی کشور در حال اجرا است.
این مجموعه همچنین تعداد زیادی از برنامه ها و سرفصل
های درسی را مورد بازنگری قرار داده است.
نشریه نگاه نو دانش از بهمن ماه  1392زیر نظر مدیریت
فرهنگی و دانشجویی مرکز  31منتشر می شود و شامل
مقاالت و مطالب پژوهشی ،فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،علمی
و  ...بوده و با همکاری انجمن های علمی ،مدیران گروه ها،
اساتید و دانشجویان به صورت ماهنامه به طور منظم منتشر
می شود.
این مرکز دارای  2کارگاه هنرهای تجسمی ،البراتوار زبان،
کارگاه کامپیوتر ،سالن اجتماعات ،کتابخانه ای دارای 8000
عنوان کتاب ،کالس های مجهز به ویدئو پروژکتور ،کارگاه
تراش سنگ های قیمتی ،سالن مطالعه ،نمازخانه برادران و
خواهران ،بوفه و سلف سرویس ،انتشارات و حدود  500متر
فضای سبز و مشجر است.
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تبلیغات

مترجمی نوار و فیلم

بازاریابی

مدیریت کسب و کار

خبرنگاری

مشاوره حقوق و اصناف

جهانگردی

مترجمی اسناد و مدارک

روابط عمومی

هنرهای تجسمی عکاسی

امور فرهنگی

هنرهای تجسمی گرافیک

فرش دستباف

بازرگانی  -امور نمایشگاهی

راهنمای آموزشی

خدمات کتابداری و اطالع رسانی

خدمات گردشگری

مترجمی زبان آثار دیداری و شنیداری

تبلیغات و بازاریابی

مترجمی زبان آثار مکتوب و اسناد رسمی

تکنولوژی آموزشی

عناوین کلیه
رشته های

کاردانی و

کارشناسی که

از سال 1382

رشته های مقطع کارشناسی
گردشگری

تاکنون در این
مرکز اجرا

شده است.

عکاسی تبلیغاتی
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تبلیغات تجاری
مدیریت تبلیغات فرهنگی
مترجمی همزمان زبان انگلیسی
روابط عمومی گرایش الکترونیک
مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی
روابط عمومی گرایش رفتار اجتماعی و افکارسنجی
مدیریت فرهنگی گرایش امور همایش ها و جشنواره ها
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شرایط تاثیرگذار بر موفقیت کارآفرینی و مدل
مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی

معرفی منابع کارآفرینی
college.tapsell.ir

شرایط تقویت کارآفرینی
موفقیت کارآفرین در راهاندازی کسبوکار و دستیابی به نتایج
مثبت در یک دستهبندی جامع ،به دو مجموعه شرایط چارچوب
م میشود .براساس الگوی
کارآفرینانه و شرایط کارآفرین تقسی 
مفهومی دیدهبان جهانی کارآفرینی ،شرایط چارچوب کارآفرینانه
عواملی هستند که به ایجاد کسبوکارهای جدید کمک میکنند.
ی کارآفرینانه دیدبان جهانی
ویژگیهای محیطی ،شرایط مفهوم 
کارآفرینی را تعیین میکند .در این پیمایش از خبرگان خواسته
میشود که دیدگاههای خود درباره مهمترین شرایطی که فعالیت
کارآفرینانه در کشورشان را میتواند تقویت و یا محدود نماید،
مطرح کنند .در گزارش سال  ،)۲۰۱۷( ۹۶مطالعه خبرگان ملی،
دادههای شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران را در مقیاس لیکرت
( ۱به شدت ناکافی) تا ( ۹به شدت کافی) فراهم آورد .چارچوب
کارآفرینانهای که توسط دیدهبان جهانی کارآفرینی اندازهگیری
میشود در ادامه ذکر شدهاند:
دسترسی به تامین مالی کارآفرینانه :در دسترس بودن
.1
منابع مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط
سیاستهای دولت :حمایتی و ارتباطی
.2
سیاستهای دولت :مالیات(عوارض) و دیوانساالری
.3
برنامههای کارآفرینی دولت :وجود و کیفیت برنامههایی
.4
در تمام سطوح دولتی که مستقیماً به شرکتهای کوچک و متوسط
کمک میکنند.
آموزش کارآفرینی در دوران مدرسه :میزان آموزش ایجاد
.5
یا مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط در دوران مدرسه اعم
از ابتدایی و دبیرستان
آموزش کارآفرینی بعد از دوران مدرسه :میزان آموزش
.6
ایجاد یا مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط در دانشگاه و
مدارس کسب و کار
انتقال تحقیق و توسعه :میزان تحقیق و توسعهای که به
.7
فرصتهای تجاری منتهی شده و در دسترس کسب و کارها قرار
میگیرد.
زیرساختهای قانونی و تجاری :وجود قانون حقوق
.8
مالکیت ،خدمات تجاری ،حسابداری ،ارزیابی و نهادهایی که از
شرکتها حمایت کرده یا آنها را ارتقا میدهند.
پویاییهای بازار داخلی :سطح تغییر سال به سال بازار
.9
 .10توان بازار داخلی یا مقررات ورود :میزان آزادی شرکتهای
جدید در ورود به بازارهای موجود.
 .11زیرساختهای فیزیکی :آسانی دسترسی به منابع فیزیکی
مانند ارتباطات ،آب و برق ،حمل و نقل ،زمین و فضا در ازای مبلغ
متناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
 .12هنجارهای اجتماعی و فرهنگی :هنجارهای مرتبط با
فعالیتهای کسب و کار ،که میتواند درآمد و ثروت فردی را افزایش
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دهد.
چارچوب مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی
چارچوب مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی ( )GEMویژگیهای
چند وجهی کارآفرینی رابه تصویرمی کشد و وضعیت ویژگی و
نگرشهای کارآفرینانه ،انواع فعالیت های کارآفرینانه مانندکارآفرینی
نوظهور ،کارآفرینی جدید ،کارآفرینی نوپا ،کارآفرینی تثبیت شده و
خروج ازکسب و کار واشتیاق به رشد کارآفرینانه شامل رشد کسب
و کار ،نوآوری و بین المللی شدن کسب و کارها را ارائه می کند.
شرایط چارچوب کارآفرینانه نیزبه عنوان عامل مستقیم موثر بر
فعالیتهای کارآفرینانه مفهومسازی شده و اندازه گیری می شود .بر
این اساس دیده بان جهانی کارآفرینی ( )GEMکشورها را بر مبنای
سطح توسعه اقتصادی به سه دسته اقتصادهای منبع محور ،کارآیی
محور و نوآوری محور تقسیم می کند .با توجه به این دسته بندی
امکان مقایسه کشورها در سطوح اقتصادی فراهم آمده است .براساس
آن ایران جزو اقتصادهای منبع محور به لحاظ توسعه اقتصادی است
و اهم شاخص های این کشور در سال 13 94در مقایسه با سال
 1393به شرح زیراست:
 1.شاخص «درک فرصت کارآفرینانه 12درصد افزایش یافتهاست.
 2.شاخص «درک قابلیت کارآفرینانه  3درصد افزایش یافتهاست.
 . 3شاخص»قصد کارآفرینانه 13درصد افزایش یافتهاست.
 4.شاخص «ترس از شکست )یا عدم ریسک پذیری(  5درصد
افزایش یافتهاست.
 5.شاخص «کارآفرینی به عنوان یک گزینه کاری  4درصد
افزایش یافتهاست.
 6.شاخص» منزلت اجتماعی کارآفرینان  6درصد افزایش
یافتهاست.
 7.شاخص «توجه رسانه ها به کارآفرینی  3درصد افزایش
یافتهاست.
 8.شاخص «کارآفرینی نوپا  1درصد افزایش یافتهاست.
 9.شاخص «کارآفرینی تثبیت شده 4درصد کاهش داشته است.
 10.شاخص «خروج از کسب و کار  2درصد کاهش داشته است.
 11.شاخص « کارآفرینی نوپای فرصتگرا  2درصد افزایش داشته
است.
 12.شاخص کارآفرینی نوپای اجباری  1درصد کاهش داشته
است.
 13.شاخص کارآفرینی نوپا با رشدباال  1درصد کاهش داشته
است.
 14.شاخص»نوآوری  2درصد کاهش داشته است.
 15.شاخص کارآفرینی بین المللی 3درصد و ثابت مانده است.

“ ۷عادت مردمان موثر :درسهای قدرتمند در تغییر
شخصی”

این کتاب حاصل گردآوری مطالب سمیناری است که استفان
کاوی در سال ۱۹۹2با عنوان هفت عادت مردمان موثر برای مدیران
و موسسانشرکتهای بزرگ آمریکا برگزار کرد.
نویسنده در کتاب پرفروش خود یک قاعده و اصل کلی برای
حل مشکالت شخصی و حرفهای به شما ارائه میدهد .او در مقدمه
کتاب میگوید“ :قانونهایی جهانی برای سعادت وجود دارد که در
طول تاریخ و در همه جوامع مشترک است .من این قانونها را
کشف نکردهام ،صرفاً شناسایی کردهام .پیروزی در هر جایی وابسته
به هماهنگ بودن با قوانین آنجاست .قانونها ثابت هستند ولی
چگونگی بکارگیری آنها در هر فرد متفاوت است و بسته به ابتکارها
و استعدادهای او دارد”.
این کتاب قوانین حاکم را به شما معرفی میکند تا در مسیر بهتر
حرکت کنید و ضمناً به شما شیوه آغاز حرکت و روش پیمودن ادامه
مسیر را هم خواهد گفت.
هر کارآفرین به کمک این کتاب یاد میگیرد که چگونه با تغییرات
سازگار شود ،از فرصت های موجود ،استفاده کند و یکپارچه عمل
کند.

مخاطبان این کتاب ،تنها مدیران نیستند؛ هر فردی که
میخواهد در روابط شغلی ،خانوادگی و در زندگی خود ،موثر باشد،
جزء مخاطبان این کتاب قرار میگیرد .چرا که کتاب هفت عادتی را
معرفی میکند که افراد با یادگیری و تکرار آنها در درازمدت قدرت
تاثیرگذاری خود را افزایش میدهند.
کتاب توسط گیتی خوشدل به فارسی ترجمه شده است.

“خانم رئیس”

از کتابهای پرفروش نیویورک تایمز که نویسنده آن سوفیا
آموروسو ،رئیس و بنیان گذار کمپانی  Nasty Galاست .وی
کار خود را با فروش یک لباس قدیمی در سایت  ،eBayکه آن
را به قیمت پایینی خریداری کرده بود ،شروع میکند .این لباس به
قیمت بسیار باالیی به فروش می رسد و او همچنان به کار خود ادامه
میدهد .اما بعد از مدتی ،دیگر فروش او مثل قبل پیش نمی رود و
تصمیم میگیرد تا وبسایت شخصی خود را راهاندازی کند .کتاب خانم
رئیس روایتگر زندگی زنی است که به مرور به یک کارآفرین متکی
به نفس تبدیل میشود.
این کتاب توسط فرنوش جزینی در انتشارات البرز به فارسی نیز
ترجمه شده است.

منبع:گزارش هشتمین برنامه پژوهشی ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران بر
اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی؛ دانشکده کارآفرینی؛ 1394

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنچم  /شماره  / 36مرداد ماه 1398

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 36مرداد ماه 1398

9

•
I like this city so much that I’m going to
spend another three days here.
من این شهر رو خیلی دوست دارم طوریکه می خوام سه روز
دیگه اینجا بمونم
•
We need another three teachers before
classes begin.
.قبل از اینکه کالسها شروع بشه سه تا معلم دیگه نیاز داریم
•
He was given another couple of months to
finish the sculpture.
بهش دو ماه دیگه وقت داده شده تا این مجسمه رو تموم
•
کنه
Remember another is ONE word not two words
(an other is incorrect)
 یک کلمه است نه دو کلمهanother به خاطر داشته باشید که
.و باید پشت سر هم نوشته شود
When to use OTHER
 استفاده نماییمother چه زمانی از
Other is a determiner that goes before plural
countable nouns, uncountable nouns or a pronoun.
Other یک مشخصکننده یا پیشرو اسم است که قبل از
 اسامی غیر قابل شمارش و یا ضمائر،اسامی قابل شمارش جمع
می آیند
Other + Plural Countable Noun
Other can be followed by a plural countable
noun.
 می تواند با اسم قابل شمارش جمع نیز بیایدOther
•
We have other styles if you are interested.
در صورتیکه مایل باشید نمونه های دیگه هم داریم داریم
•
Have you got any other dresses, or are
these the only ones?
آیا لباسهای دیگه ای دارین یا تمومش اینا هستن؟
•
Some days are sunny though other days
can be very rainy
بعضی روزا آفتابیه گرچه روزهای دیگه می تونه خیلی بارونی.
باشه
•
I have invited some other people.
یک سری افراد دیگه دعوت کردم
•
I can’t help you because I’m busy with
other things.
نمیتونم کمکت کنم برای اینکه مشغول چیزهای دیگه هستم
Other + Ones
Other can be placed before the pronoun “ones”
when the meaning is clear from the text before it.
 آورد زمانیکه معنا از متنones  را می توان قبل ضمیرOther
قبلیش شفافه
•
We don’t need those books, we need other
ones. (= different books)
 کتابهای دیگه ای می خواهیم،ما اون کتابها رو نمی خواهیم
•
A: You can borrow my books if you like.
B: Thanks, but I need other ones. (= other books)
 اما. متشکرم.اگه مایل باشی می تونی کتابهای منو امانت بگیری
کتابهای دیگه ای می خوام
Note: you can say other one when it refers to
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wanting the alternative.
 استفاده کنیدother one توجه داشته باشید که می توانید از
خواهیدزمانیکه زمانیکه جایگزین دیگری می
•
I don›t want this one, I want the other
one.
 اون یکی رو می خوام،این یکی رو نمی خوام
Others as a pronoun
 به عنوان ضمیرOthers
Othersreplaces “other ones” or «other + plural
noun».
other +یا اسم جمعother ones  جایگزینOthers
می شود
Only others can be used as a pronoun and not
other.
 این.  می تواند به عنوان ضمیر استفاده شودothers تنها
. صادق نیستother موضوع در مورد
•
I don’t like these postcards. Let’s ask for
others. (others = other postcards)
 بیا کارت پستالهای دیگه.این کارت پستالها رو دوست ندارم
بگیریم
•
Some of the presidents arrived on
Monday. Others arrived the following day.
 سایرین روز.بعضی از رئیس جمهورها روز دوشنبه رسیدند
.بعد رسیدند
Others - the others
Often “(the) others” refers to “(the) other
people”.
. اشاره داردthe other people  بهthe others اغلب اوقات
•
He has no interest in helping others. (= in
helping other people)
عالقه ای برای کمک به دیگران نداره
•
What are the others doing tonight?
سایرین امشب چی کاره ان؟
What is the difference between other and
others?
 وجود دارد؟others  وother چه تفاوتی بین
Other is followed by a noun or a pronoun
. همراه با یک اسم یا یک ضمیر می آیدOther
Others is a pronoun and is NOT followed by
a noun.
. یک ضمیر است و همراه با یک اسم نمی آیدOthers
•
These shoes are too small. Do you have
any other shoes?
 کفشای دیگه ای دارین؟.این کفشها خیلی کوچیکن
•
These shoes are too small. Do you have
any others? (no noun after others)
 کفشهای دیگه ای دارین؟.این کفشها خیلی کوچیکن

. . . ادامه دارد
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گرامر زبان انگلیسی
)(قسمت اول

1.
Another vs. Other vs. Others
Quick Summary: What is the difference
between another and other?
 در چیست؟other  وanother تفاوت بین
A simple rule to help you remember the
:difference between another and other is
 وanother  کند تا شما تفاوتیک قانون ساده که کمک می
: عبارت است از، را به خاطر بپساریدother
another + singular noun
other + plural noun
others (a pronoun to replace other + plural
noun)
•
I need another cup. (cup is singular so we
use another)
یک فنجان دیگه می خوام
•
I need other cups. (cup is plural so we use
other)
یک سری فنجان دیگه می خوام
•
I need others. (refers to other cups)
فنجان های دیگه ای می خوام
When to use ANOTHER
 استفاده کنیمanother چه زمانی از
Another means:
•
one more, an additional, an extra
بیش/اضافه/یکی بیشتر
•
a different one; an alternative one
 یک جایگزین/یکی متفاوت تر
Another is a determiner (and a qualifier)
that goes before a singular countable noun or a
pronoun.
کننده یا پیشرو اسم هست که قبل از یک مشخصAnother
یک اسم قابل شمارش یا یک ضمیر می آید
Another + Singular Countable noun
Another can be followed by a singular
countable noun.
•
He has bought another motorbike.
یک موتور سیکلت دیگری خریده
•
Would you like another cup of coffee?
آیا قهوه دیگری میل دارید؟
•
Don’t worry about the rain. We can go
another day.
. می توانیم روز دیگری برویم.نگران باران نباشید
•
I think you should paint it another color.
.به نظرم باید رنگ دیگری بزنید
•
We are having another baby.
.بچه دیگه ای تو راه داریم
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Another + One
Another can be placed before “one” when the
meaning is clear from the text before it.
 بیاید البته زمانیکه معنا برone  می تواند قبل ازAnother
اساس متن قبلی آن شفاف است
I have already eaten two sandwiches
•
though now I want another one. (= an additional
sandwich)
من از قبل دو تا ساندویچ خوردم با این حال االن یکی دیگه
می خوام
•
A: You can borrow more of these books
if you like. B: Ok, I’ll take another one. (= another
book, one more book)
.اگه مایلید می تونین از این کتابها بیشتر امانت بگیرین
Another as a pronounAnother به عنوان ضمیر
Sometimes another is used as a pronoun.
. به عنوان ضمیر به کار می رودanother برخی اوقات
•
That piece of cake was tasty. I think I’ll
have another. (another = one more piece of cake)
 به نظرم یکی دیگه می خورم.اون تیکه کیک خوشمزه بود
•
I don’t like this room. Let’s ask for
another. (another = another room)
. بیا یکی دیگه رو بخواهیم.این اتاق رو دوست ندارم
Note: you can also say: “I think I’ll have another
one.” and “Let’s ask for another one.”
 فکر کنم یکی دیگه: شما می توانید این را نیز بگویید:توجه
بخوام و بیا یکی دیگه بخواهیم
Another + number + plural noun
Another can be used before a plural noun when
there is a number before that noun or before
phrases such as a couple of, a few etc.
 را می توان قبل از یک اسم جمع استفاده کردAnother
زمانیکه یک عدد قبل از آن اسم وجود داشته باشد یا قبل از
...  وa couple of، a few عبارتهایی همچون
•
In another 20 years my laptop is going to
be obsolete.
.شودظرف بیست سال دیگه لپ تاپ من از رده خارج خارج می
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با مراجعه به سایت سازمان سنجش ،بدون کنکور از  27مرداد ماه برای تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی
دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران در راستای رسالت خود که همانا حرکت در جهت
آگاه سازی اقشار مختلف مردم ،توجه به نیاز مخاطبان آموزش عالی مهارتی ،تربیت تکنسین و کارشناسان
زبده فرهنگی ،بر اساس اصل  44قانون اساسی ،از سال  1381تأسیس شده است.
بیش از  31عنوان کتاب را بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی
کاربردی کشور با تألیف مدرسان مرکز به چاپ رسانده است و تاکنون  4برنامه درسی در مقطع کارشناسی
ناپیوسته را تدوین و در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به تصویب رسانده و در مراکز
آموزشی کشور در حال اجرا می باشد.
این مرکز ماهنامه نگاه نو دانش را از بهمن ماه  1392زیر نظر واحد فرهنگی و دانشجویی و با همکاری
انجمن های علمی دانشجویی ،مدیران گروه ها ،اساتید و دانشجویان منتشر می کند .همچنین انتشار
فصلنامه تخصصی کارآفرینی فرهنگی با محوریت تجاری سازی تولیدات فرهنگی و هنری را با
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دست اقدام دارد.

کاردانی :روابط عمومی /گرافیک  /عکاسی  /فرش دستباف /
مترجمی زبان انگلیسی (آثار مکتوب و متون رسمی)

کارشناسی :مدیریت تبلیغات تجاری /تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری /روابط عمومی (رفتاراجتماعی و
افکارسنجی)  /مدیریت اسناد و مدارک /مترجمی همزمان زبان انگلیسی
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آموزش برابر و کاهش تضادهای فرهنگی امکان پذیر
است در صورتی که بخواهیم این برابری صورت گیرد
(بخش پایانی)

 آموزش و پرورش ،کلیدی استکه قفل نوسازی جامعه را می گشاید(
هاربیسون و مایرز.)1964 ،سرمایه
گذاری انسانی رویکردی است که اساسا
با آموزش و پرورش در جوامع شکل
می گیرد .برای جامعه بازدهی سرمایه
گذاری در آموزش و پرورش  ،به شکل
نیروی کار با سطح مهارت و شایستگی
فنی باالتر و قدرت تولید فزاینده عینیت
می یابد که به نوبه خود تداوم توسعه و
رشد اقتصادی  -صنعتی را ممکن می
سازد .برای افراد ،بازدهی تحصیلی و اخذ
مدارج علمی  ،به صورت درآمد ،شغل و
پایگاه اجتماعی مطلوب تحقق می یابد
که بر اثر کسب مهارت و شایستگی
علمی و فنی دوران تحصیلی ،در آینده
بدست می آِید (.پاوالکو.)1968 ،
 در تحلیل کارکرد اقتصادی آموزشو پرورش ،معموال از آن به عنوان یک
صنعت یاد می شود که با استفاده از
منابع اقتصادی ،بازده معینی تولید
می کند .یک نظام اقتصادی چون منابع
محدودی دارد ،نمی تواند همه کاالها و
خدمات مورد نیاز خود را تولید کند،
از این رو ،الزم است که در امر سرمایه
گذاری برای آموزش و پرورش ،ارزشهای
بازدهی آن و همچنین هزینه تمام منابع
مصرف شده ،به دقت مشخص و اندازه
گیری شود .در ارتباط با چنین مسائلی
است که رشته اقتصاد آموزش و پرورش
شکل گرفته و اهمیت شایان توجهی
پیدا کرده است.

14

کارکرد سرمایه گذاری اقتصادی آموزش و
پرورش عبارت است از :اثرات افزایش امکانات
تولیدی نظیر ارتقاء مهارت های نیروی کار،
اثراتی که موجب کاهش هزینه ها و در
نتیجه تسهیل دستیابی بهینه به منابع می
شوند ،مانند کاهش جرایم و ضرورت اعمال
قانون ،و باالخره  ،اثراتی که مستقیما امکانات
بهزیستی را افزایش می دهند ،مانند وجدان
و شعور اجتماعی.
کارکرد سیاسی آموزش و پرورش «
پرورش سیاسی ،القای فرهنگ سیاسی
است» ( آلموند و وربا.)1963 ،مفهوم پرورش
سیاسی اشاره به فراگردی دارد که از راه آن،
افراد جامعه ،نگرش ها و احساسات مربوط به
نظام سیاسی و نقش خود را در آن کسب می
کنند .سه عنصر مهم این فراگرد عبارتند از:
 .1شناخت ،شخص درباره نظام سیاسی،
ماهیت و طرز عمل آن چه می داند و چه
اعتقادی دارد؟
 .2احساس ،شخص چه احساسی نسبت
به نظام دارد؟ آیا نسبت به آن احساس
وظیفه شناسی ،وفاداری ،شهروندی و ...دارد؟
 .3حس شایستگی سیاسی ،نقش شخص
در نظام سیاسی چیست یا چه می تواند باشد.
( کلمن)1968 ،
دو رهیافت غالب در قبال نکات اساسی
نابرابری وجود دارد .یکی ،راه عالج آن را
در شیوه های توزیع مجدد و یاری مستقیم
نیازمندان می داند .دیگری نابرابری را بر
مبنای توانایی ها و دسترسی به فرصت
ها ارزیابی می کند .ایجاد توانایی ها و نیز
دستیابی به شیوه های توزیعی مجدد ،
نیازمند فعالیت عموم مردم و حضور تشکل
های دولتی و غیر دولتی درزمینه هایی مانند
دسترسی به آموزش ،خدمات بهداشتی و
فرصت های فراگیری مهارت های متناسب با
دنیای مدرن( شامل فن آوری های اطالعات)
است .باید توجه داشت که اجرای موثر برنامه
ها به منظور کاهش نابرابری در توانایی و
دسترسی به منابع ،مستلزم سیاست گسترده
اقتصادی و رژیم های سیاسی است که به
روند آن سهولت بخشند ،نه آنکه خود به

مانعی تبدیل شوند.
اگر بنا باشد که رژیم سیاسی نقش خود
را در رفع بی عدالتی های فرهنگی و غیره
ایفا کند ،آنگاه فرایندهای دموکراتیزه کرده
امور اهمیت زیادی می یابند .با وجود این،
دموکراتیزه کردن سیاسی ،فقط وسیله نیست،
بلکه به خودی خود  ،هدفی است که به افراد
و گروه ها فرصتی عطا می کند که نه تنها در
زمینه شیوه های اجرایی تصمیم گیری کنند،
بلکه به تعیین» قواعد بازی» بپردازند .به این
ترتیب ،ملی کردن در جای خود  ،می تواند به
ایجاد حس مالکیت در مورد روش ها و قوانین
کمک کند .حس مالکیت ،همچنین در ایجاد
حس تعلق در جامعه مفید است.
عدالتی که در اینجا مطرح می شود،
صورت کاملی است از عدالت فرهنگی،
حقوقی و توانایی مشارکت کامل در زندگی
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه چه به
صورت فردی و چه به صورت اجتماعی .این
عناصر ،به منزله سنگ بنای جامعه ای برابر
و عادالنه هستند .عدالت در این معنا ،برای
تاثیرگذاری بیشتر ،باید در ساختار اصلی یک
جامعه و فرایندهای حاکم بر آن تنیده شود تا
افراد و گروه ها در خالل آن قادر به پیگیری
آنچه ارزشمند می شمارند ،باشند.
بولز و جینتیس در نظریه تطابق معتقدند
که مدرسه از دو طریق به بازتولید نابرابری
اجتماعی می پردازد:
مدرسه ،دانش آموزان را برای
.1
مشارکت در محیط کار آماده می سازد.
ویژگی اصلی محیط کار ،وجود روابط قدرت
است که دارای نظم و سازماندهی اداری
است و تا حدودی براساس شایستگی و سن
طبقه بندی شده است .همچنین ،محیط کار
«اطاعت بی چون و چرا «را تشویق و نوآوری
را سرکوب می کند .
افرادی که دارای خاستگاه
.2
اجتماعی متفاوتی هستند ،به دو گونه مختلف
آموزش می بینند .گروهی که از قشرهای
اجتماعی باالترند ،دسترسی بهتری به
مدارس دارند و دیگر اینکه این مدرسه است
که دانش آموزان را انتخاب کرده و به آنها
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جهت می دهد .جالب اینکه ،این کار بر اساس
آزمونهایی نظیر تست های ضریب هوشی که
دارای تورش و جانبداری فرهنگی ،جنسیتی
و اقتصادی هستند ،صورت می گیرد .این دو
فرایند برای تمامی کسانی که از یک خاستگاه
طبقاتی مشترک می آیند ،آینده مشابهی رقم
می زنند (.واترز و کراک.)1990 ،
بوردیو نیز در نظریه سرمایه فرهنگی معتقد
است که  :سرمایه می تواند دارای اشکال
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باشد و
اگر ما در صدد فهم ساختار بازتولید سرمایه
هستیم باید به رابطه بین این اشکال مختلف ،
توجه کنیم .تثبیت نظم اجتماعی نتیجه اجبار
فیزیکی نیست بلکه تجلی خشونت نمادین
است .به عبارت دیگر ،طبقه حاکم دارای
نمادهایی نظیر زبان و آداب و رسوم است که از
طریق آنها سبک تفکر ،الگوها یا عادات خود را
به عنوان نظم طبیعی امور معرفی می کند .به
نظر بوردیو ،مدرسه موثرترین ابزار ،برای دائمی
ساختن الگوی اجتماعی موجود است زیرا هم
توجیه کننده نابرابری های اجتماعی است و
هم میراث فرهنگی را به جامعه می شناساند(
بوردیو و پسرون.)1977 ،
بوردیو نشان داد که طبقه حاکم بتدریج
نسبت به اهمیت مدارک تحصیلی برای
بازتولید سرمایه خود ،آگاه شده است .به
عبارت دیگر به جای انتقال ثروت به فرزندان
خود ،آنها را وارد دانشگاه می کند تا بتوانند
مدارک الزم را برای ورود به بازار کار بدست
آورند .به عبارت دیگر با بروز تغییرات در
ساختار اقتصادی و سازمان تجاری ،تمام گروه
های اجتماعی برای حفظ ثروت و موقعیت به
ارث رسیده خود و برای رشد پایگاه و حتی
کسب امنیت اقتصادی ،روز به روز بیشتر به
آموزش و پرورش رسمی وابسته می شوند.
بدین سان موفقیت در مدرسه برای تمام گروه
ها و بخصوص برای طبقات باال ،اهمیت زیادی
دارد .بعالوه بوردیو معتقد است که در جوامع
صنعتی پیشرفته ،سرمایه فرهنگی عامل مهمی
در تداوم طبقات است.
او در عین آگاهی از اهمیت عوامل اقتصادی
مرتبط با موقعیت طبقاتی( نظیر درآمد و
شرایط زندگی) معتقد است که تفاوت های
فرهنگی به مراتب مهمتر از تفاوت های دیگر
است.
سرمایه فرهنگی بتدریج به سرمایه تحصیلی
مانند نمرات باال ،تشویق نامه ،جوایزو نظایر آن
منجر می شود .تبدیل سرمایه فرهنگی به
سرمایه تحصیلی از طریق قضاوت های علمی
و ماهیت رابطه تدریس در مدرسه روی می
دهد .خالصه اینکه در نظریه بوردیو ،قدرت

از سطح کالن ساختار اجتماعی و طبقاتی ،از
طریق تجربه حضور در مدرسه به فرد اعمال
می شود( بوردیو.)1992 ،
نتیجه گیری
با توجه به تاریخچه آموزش و پرورش در
ایران و همچنین سیر تکاملی تغییرات آن در
طول زمان،بنظر می رسد هیچگاه در این نهاد
عدالت و برابری وجود نداشته است .در گذشته
رسیدن به پایگاه اجتماعی مطلوب در جامعه،
انتسابی بود و فقط فرزندان افراد دارای پایگاه
اجتماعی باال اجازه رسیدن به آن را داشتند.
پس از انقالب و تاکید بر جامعه مستضعفان،
امکان رسیدن به جایگاه باالی جامعه صرفا
در اختیار محدوده خاصی از دایره قدرت قرار
گرفت که عمال ورود به آن ،از طریق آموزش
و توانمند سازی امکان پذیر نبود و حتی اگر
در گذشته رسیدن به جایگاه باالی تحصیلی
حداقل برای شخص و یا خانواده او غرور آفرین
بود ،امروزه تحقق این هدف به راحتی از سوی
دولت امکانپذیر است و هر کسی امکان دارد
این راه را با پول ،رشوه ،مناسبت شغلی ،ارتباط
فامیلی با مقامات و  ...طی کند و دیگر تحصیل
در جامعه ارزش زیادی ندارد و صرفا عاملی
برای ارتقای شغلی و افزایش حقوق محسوب
می شود  .پس عمال دانش آموزان و دانشجویان
تبدیل به کارگران آموزشی شده اند و به جای
دانش ،صرفا مدرک است که تولید می شود.
پیشنهاد ها
فرهنگ ،شاخص مهم توانایی یک کشور
برای رفاه و رسیدن به عدالت است؛ زیرا
عقاید افراد را درباره ریسک ،مزایا و فرصت
ها شکل می دهد .ارزش های فرهنگی در
فرایند پیشرفت انسان مهم هستند زیرا روش
تفکر افراد در قبال پیشرفت را می سازند .آنها
اهمیت ویژه ای دارند زیرا اصولی را شکل می
دهند که فعالیت های اقتصادی بر مبنای آن
سامان دهی می شود و بدون فعالیت های
اقتصادی هیچ پیشرفتی امکان پذیر نیست.
پس باید آموزش های مدرسه ای طوری
طراحی شوند که همه اقشار اجتماعی را
دربر بگیرد .تنها در این صورت است که افراد
فرصت یکسان پیدا می کنند تا از فعالیت های
اقتصادی و شغلی یکسان برخوردار شوند .تنها
در این صورت است که احساس نابرابری و بی
عدالتی در جامعه کاهش و اعتماد به دولت
افزایش خواهد یافت .آموزش های سیاسی و
اقتصادی درست از طریق مدرسه ،توانمندی
دولت و ملت را به همراه خواهد داشت.
استفاده از الگوهای ذهنی در قبال درک
تاثیر فرهنگ بر رفاه و سعادت یک عمل مفید
آموزشی است .الگوهای ذهنی ،اعتقاداتی
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بنیادی و اساسی هستند که بر رفتار و
عملکرد مردم تاثیر می گذارند .فرهنگ یک
متغیر گسترده و کالن است  .الگوهای ذهنی
متغیرهای کوچکی هستندکه در قبال افراد
و گروه ها کاربرد دارند و قابل شناسایی و
تغییراند .فرهنگ منعکس کننده مجموعه
ای از الگوهای ذهنی افراد است و در واقع بر
تمامی ذهنیت فرد تاثیر می گذارد .این موارد
در یک نظام تکاملی بهم پیوسته هستند.
نکته مهمی که در ایجاد تحول و تغییر
الگوهای ذهنی فرد موثر است ،نگرشی است
که افراد درباره کسب ثروت و رفاه پیدا می
کنند .میان الگوهای ذهنی و رفاه ارتباط
تنگاتنگ وجود دارد .
شیوه های دسترسی به منابع مالی آموزش
در ایران:
 جلوگیری از گسترش فساد مالی وافزایش مالیات بر درآمدهای کالن افراد مالیات
گریز و اختصاص آن به آموزش کودکان در
سراسر کشور ،یکی از منابع مهم درآمدزایی
آموزشی است.
 اختصاص در صدی از درآمدهای جرائمراهنمایی و رانندگی
 برنامه ریزی و مدیریت صحیح در صنعتگردشگری و اختصاص در صدی از آن به
آموزش.
 اختصاص در صدی از منایع مالیشهرداری به امکانات آموزشی.
اختصاص در صدی از درآمدهای آستان
قدس رضوی و سایر مکان های زیارتی به
عنوان منابع مالی آموزشی و ....
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نقش فرهنگ بر دیپلماسی عمومی
(بخش پایانی)

در ميان انواع ديپلماسي نوين اعم از
ديپلماسي عمومي ،ديپلماسي رسانه اي
و ديپلماسي آموزش ،ديپلماسي فرهنگي
از اهميت ويژه اي برخوردار است .این
ديپلماسي به کشورها اجازه مي دهد که با
استناد به عناصر کليدي و نفوذ دولتهای
خود ،بطور مستقيم با مخاطبان خارجي ،به
انضمام مردم معمولي و رهبران فکری ،در
ارتباط باشند.
تاثیرگذاری فرهنگ در حوزه سیاست
خارجی به حدی است که در عصر کنونی
از این حوزه بهعنوان قدرت نرم یاد میشود.
دیپلماسی فرهنگی هنر کاربست
و اجرای سیاستهای فرهنگی توسط
نمایندگان رسمی کشورهاست .به عبارت
دیگر ،مهارت و هنر استفاده از توزیع بهینه
بودجه تشخیص داده شده برای برنامه های
فرهنگی توسط دیپلماتها ،دیپلماسی
فرهنگی نامیده میشود.
این برنامه ها یا فعالیتها ،ممکن است
در خدمت اهدافی چون ایجاد صلح و ثبات
جهانی ،صدور فرهنگ ،و تقویت هویت ملی
کشورها باشند .بنابراین منظور از دیپلماسی
فرهنگی تالش برای درک ،مطلع ساختن،
مشارکت دادن و تأثیرگذاردن بر مردم دیگر
کشورهاست.
دیپلماسی فرهنگی ،مربوط به
فعالیتهای رسمی دولتها برای نشان
دادن فرهنگ و ارزشهای خود و
تأثیرگذاری بر فرهنگ کشور مقابل است.
به عبارت دیگر« ،گاهی دولتها از طریق
سفارتخانههای خود تالش میکنند تا از
طریق صدور فرهنگ به کشور پذیرنده ،بر
سیاست خارجی آن کشور تأثیر گذارند که
به دیپلماسی فرهنگی شناخته میشود».
()2002 ,Berridge
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دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی
از نظر چگونگی برداشت یا طرز تلقی ،ابزار،
مخاطب ،الگوی ارتباط ،کارگزاران و هدف با
ت و اختالف دارند .ازیک منظر
یکدیگر مشابه 
 ،در دیپلماسی عمومی و فرهنگی ،نقش دولت
پررنگتر است .به لحاظ ابزار ،در دیپلماسی
عمومی گستره و نوع ابزارها برای اثرگذاری
و برقراری ارتباط با مخاطبان بیشتر است؛ اما
در روابط فرهنگی دامنه و نوع ابزارها محدودتر
ولی عمق ارتباط از اهمیت بیشتری برخوردار
است .در روابط فرهنگی ،معموالً مخاطبان از
قشر تحصیل کرده و فرهیخته هستند ،اما در
دیپلماسی عمومی اقشار دیگری نیز مد نظر
قرار دارند .الگوی ارتباط در هردو به شکل
دوسویه است .در روابط فرهنگی ،کارگزاران
از اشخاص اهل فرهنگ و فرهیختهاند و
دولت نقش تسهیلکننده دارد ،درحالیکه در
دیپلماسی عمومی کارگزاران ،دولتها هستند
که با قشرهای ذینفوذ درجوامع همکاری
دارند و در نهایت در روابط فرهنگی ،هدف
فهم و شناخت عمیق از فرهنگ سایر کشورها
بدون التزام به تأثیرگذاری است ولی در
دیپلماسی عمومی فهم و درک از کشورهای
دیگر به منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی
و در نهایت ،تصمیمگیران است( .هادیان و
احدی)1388 ،
امروزه بسیاری از کشورها ،نقش دیپلماسی
فرهنگی را بخشی از راهکار کالن خود در
طراحی سیاست خارجی میدانند .بریتانیا،
فرانسه ،آلمان ،اتریش ،استرالیا ،کانادا و ژاپن
در زمره کشورهایی قرار دارند که اهمیت
زیادی برای دیپلماسی فرهنگی قائلند .برای
مثال ،فرانسه همواره برای ترویج فرهنگ خود
تالش میکند .از نظر کاناداییها ،سیاست
خارجی بر سه پایه سیاست ،اقتصاد و فرهنگ
بنا شده است .ژاپنیها نیز تعامالت فرهنگی
را به عنوان بخش حیاتی در سیاست خارجی
خود پذیرفته و اهدافی از قبیل تعمیق فهم
متقابل با ملل جهان ،تقویت حس اعتماد میان
کشورها و نیز ترویج تساهل و گفتگو میان
تمدنها را مفید میدانند( .خانی )1384 ،در
یک نگاه کلی میتوان گفت که هر کشوری
برای تشخیص حدود هویت خویش در حال و

آینده ناچار است تا سیاستهای فرهنگی خود
را تعیین کند؛ سیاستهای فرهنگیای که
در درازمدت چهره ملتها را در نظر سایرین
شکل میدهد.
همچنین باید گفت که ديپلماسي فرهنگي
به عنوان يك ابزار و شيوه تحقق سياست
خارجي خيلي مهم است اما تحقق و موفقيت
آن منوط به فراهم بودن بستر فرهنگ
ديپلماسي است كه به مراتب از آن مهمتر
است.
ضرورت تقویت دیپلماسی فرهنگی
بکارگیری ابزار فرهنگی در پیشبرد منافع
ملی ممکن است نتواند جایگزین سایر ابزارها
همانند ابزارهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی
و ....بشود اما می تواند مکمل آنها باشد .امروزه
حتی قویترین کشورها نیز ترجیح می دهند تا
آنجایی که ممکن است از شیوه های فرهنگی
برای تأمین منافع خود استفاده کنند تا سایر
اهرمها.
مزاياي ديپلماسي فرهنگي
ديپلماسي فرهنگی امروزه به عنوان يك
اصل اساسي و تاثيرگذار در عرصه روابط بين
الملل مورد پذيرش قرار گرفته و سياستمداران
جهان ،راه برون رفت از مشكالت بشری را،
حاكميت فرهنگ در مناسبات بين المللي می
دانند .از همين رو است كه همزمان با تالش
های گسترده سياسي ،حركت های فزاينده ای
براي تحقق حاكميت و همكاری هاي فرهنگي
در گوشه و كنار جهان صورت مي گيرد.
ديپلماسي فرهنگي از آن جهت كه
به يك كشور امكان مي دهد كه فرهنگ،
جامعه و مردم خود را به ديگران معرفی
کند و همچنين از طريق فزوني بخشيدن به
ارتباطات خصوصی بين ملتهای گوناگون،
كشورها را قادر مي سازد كه برنامهها و اهداف
سياسي خود را در انظار افكار عمومي بسيار
جذاب جلوه دهند .وقتي فرهنگ كشوری
شامل ارزش های جهانشمول شود،امکان
دستیابی به نتايج دلخواه برای آن كشور
افزايش مي يابد.
برنامه هايی كه در قالب ديپلماسي
فرهنگي به اجرا درمي آيند ،از آنجا كه موجب
گسترش ارتباطات بین ملتهای مختلف مي
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شوند ،زمينه برقراری روابط مستحكم و دوستانه
ميان كشورها را نیز فراهم مي سازند .ديپلماسي
فرهنگي به ايجاد «بنياد اعتماد» میان كشورها
كمك می كند .بر اساس اين اعتماد ،سياستگذاران
به بستن توافقنامه های سياسي ،اقتصادي و نظامي
اقدام میکنند.
عالوه بر اين ديپلماسي فرهنگي ،امکان ارتباط
با افراد صاحب قدرت ودارای نفوذ جوامع ديگر را
كه از طريق شیوههای سنتي گذشته امكان پذير
نیست  ،تسهيل میکند.
برنامه های ديپلماسی فرهنگی ،اغلب مخاطبان
جوان را هدف قرار می دهند .افزايش تعامل
فرهنگی با جوانان كشورهای خارجی به دولتها
اين امكان را می دهد كه تاثير مثبت بر افرادی
داشته باشند كه در آينده،ممکن است مسئوليت
های مهمی در كشور خود بعهده بگيرند.
مواجه شدن با مقاومت كمتر در جوامع
و كشورهای مقصد ،از كليدی ترين مزايای
ديپلماسی فرهنگی است .يكي از مهمترين علل
ناكامي دولتها در رسيدن به اهداف سياست
خارجی در ساير كشورها ،مقاومتی است كه در
قبال سیاستهای آنها روی میدهد.
از آنجا كه فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در
بسياری از موارد ضمير ناخودآگاه مخاطبان را
هدف قرار می دهد و با لطافت و ظرافتی پنهان،
بر اليه های عميق اذهان آنها تاثير مي گذارد ،لذا
در مقايسه با ساير ابزارهاي شايع در ديپلماسی،
ديپلماسی فرهنگی با سهولت بيشتری در اليه های
زيرين جامعه رسوخ مي كند و برجای می ماند.
فقدان لحن خصمانه و آمرانه در ديپلماسي
فرهنگی ،در كنار جذابيت بيشتر و نامحسوس
بودن اعمال آن از ديگر مزايای آن بشمارمیرود.
بدینترتیب میتوان گفت که مسئوالن روابط
فرهنگی و دیپلماسی کشور ،امروزه با شاخصهای
متعدد از قبیل تعداد دفاتر نمایندگی فرهنگی در
خارج ،تعداد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی،
تعداد نمایشنامهها و فیلمهای ایرانی اکران شده
و  ...مواجهاند که الزم است در بکارگیری آنها
دقت الزم داشته باشند؛ زیرا حوزه روابط بینالملل
از یک سو با تحوالت و قابلیتهای چند وجهی
اقتصادی ،سیاسی و روانی مواجه است و از سوی
دیگر ،تحوالت و جریانهای گوناگون جهانی نیز
بر آن تأثیر دارد .زمانی که فرهنگ ملی به عرصه
بینالمللی کشیده میشود و به تعامل با سایر
فرهنگها میپردازد ،شاخصهای فرهنگی در
عرصه روابط فرهنگی نقش و اهمیت خود را آشکار
میکنند.
نتیجه گیری و راهکارها
به طور خالصه میتوان گفت با توجه به مفاهیم
فرهنگ و ارتباط آن با فرایند جهانیشدن از یک سو
و مسئله ارتباطات که شالوده موضوع جهانیشدن

را مطرح میکند ،بین دیپلماسی و فرهنگ
سه رویکرد حاکم است .رویکرد اول با
نگرش ابزاری به فرهنگ ،برای آن اصالتی
قائل نیست و فرهنگ را ابزاری برای پیشبرد
اهداف دیپلماسی میداند .در نگاه دوم،
فرهنگ و ایدئولوژی ،جلوههایی از دین
هستند و مهمترین کار نمایندگان فرهنگی
نیز تبلیغ دین و فرهنگ دینی است .در
رویکرد سوم ،فرهنگ به عنوان عرصه اصلی
و تجلی ماهیت وجودی انسان تلقی میشود
و فعالیتهای فرهنگی به جریان انداختن
نظامهای معنایی فرهنگ و معرفی آن در
دنیای امروز را بعهده دارند.
بدینترتیب از هر زاویهایی که به
دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی بنگریم
 ،امروزه به عنوان یک اصل اساسی و
تأثیرگذار در روابط بینالملل مورد پذیرش
همگان قرار گرفته و بسیاری از متفکران
و سیاستمداران راه برونرفت از مشکالت
کنونی را ،حاکمیت فرهنگ در مناسبات
بینالمللی میدانند.
در سطح ملی الزم است از فرهنگ
اسالمی در مقابله با هژمونی فرهنگ غرب
در سه سطح نظام باورها ،نظام گرایشها و
نظام رفتارها حفاظت و آن را به نسلهای
جدید منتقل کرده و در کارآمد کردن و
ارائه آن در قالبهای مختلف بکوشیم .در
سطح منطقه و جهان اسالم ،با تکیه بر
وحدت امت اسالمی و راهبرد تقریب مذاهب
اسالمی ،و در سطح جهانی ،بر مبارزه با نظام
سلطه تأکید شود .بنابراین ،در سطح ملی
الزم است اهتمام جدی در زمینه بازشناسی
هویت بومی و روزآمدسازی فرهنگ دینی
از طریق حمایت ویژه و همهجانبه از
پژوهشهای تاریخی ،فرهنگشناختی و
دینشناختی صورت پذیرد.
همچنین ضروری است برای حفظ
ت ایرانیان در مواجهه با جریان روبه
هوی 
گسترش مهاجرت ،با فراهم کردن زمینه
دستیابی به عناصر و ساختهای هویتی
متنوع و دادن جایگاه مناسب به آنها در
سلسله مراتب اجتماعی ،گامهای اساسی در
کاهش مهاجرت نخبگان و جذب مجدد آنها
برداشته شود.
تقویت زبان فارسی به عنوان یکی از
عناصر اصلی هویت ملی بویژه در فضای
مجازی ،تعامل با زبانهای جهانی و اتخاذ
رویکرد جامع و چندوجهی در زبانآموزی
عمومی و تخصصی نیز امری ضروری است.
در سطح منطقهای ،تالش برای انسجام
عناصر هویتی و ساختاری با هدف تحقق
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امت اسالمی ،توسعه همکاریهای رسانهای،
گسترش ارتباط فرهیختگان ،متخصصان و
شهروندان مسلمان و گسترش آموزش زبان
عربی به عنوان زبان مشترک در جهان اسالم
الزامی است.
منابع و مآخذ
)1آالدپوش ،علی ،توتونچیان ،علیرضا« ،1372 ،دیپلمات و
دیپلماسی» ،تهران ،موسسه چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
اشتریان ،کیامرث و نادر جعفری،1386 ،
)2
«تصمیمگیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی
در فرایندتصمیمسازی» ،فصلنامه اندیشه مدیریت ،شماره ،1
بهار. 86
 )3افتخاری ،اصغر« ،)1386( ،تغییر در فرهنگ سیاست
خارجی ،بازیابی جایگاه فرهنگ در سطوح سهگانه سیاست
خارجی در دوره پس از جنگ سرد» ،در مجموعه مقاالت
همایش ارتباطات فرهنگی و سیاست خارجی :رویکردی ایرانی،
تهران ،انتشارات بینالمللی الهدی.
 )4انوریان اصل ،حامد ،)1396( ،اصول دیپلماسی فرهنگی،
تهران ،ساکو.
 )5بشیریه ،حسین ،1379 ،نظریههای فرهنگ در قرن
بیستم ،تهران ،نشر طلوع.
 )6پوراحمدی ،حسین« ،1389 ،مبانی معرفت شناختی
انقالب اسالمی ایران و فرایند جهانیشدن» ،فصلنامه مطالعات
انقالب اسالمی ،سال هفتم ،ش  ،20بهار. 89
 )7تاجیک ،محمدرضا« ،1386 ،جنبش دانشجویی و
سیاست فرهنگی» ،ماهنامه آیین ،ش  ،10دی 86
 )8باقی نصرآبادی ،علی و شادالویی ،نوریه و طاهری ،هادی
وامین پور ،فاطمه «، 1396،جامعه شناسی فرهنگی»انتشارات
یاقوت
 )9تراسبی ،دیوید ،1382 ،اقتصاد و فرهنگ ،ترجمه کاظم
فرهادی ،تهران ،نشر نی.
 )10توحید فام ،محمد ،1382 ،فرهنگ در عصر
جهانیشدن ،چالشها و فرصتها ،تهران ،نشر روزنه.
 )11حقیقت ،سید صادق ،1385 ،روششناسی علوم
سیاسی ،قم ،انتشارات دانشگاه مفید.
 )12خانی ،محمد حسین« ،1384 ،دیپلماسی فرهنگی
و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها» ،دوفصلنامه دانش
سیاسی ،سال اول ،ش.2
 )13دوست محمدی ،احمد ،1395 ،دیپلماسی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و
ارتباطات.
 )14رنجکش ،محمدجواد و سحر ثروتی« ،1390 ،فقه
وپویایی ماهیت سیاست خارجی :رانشگر  /بازدارنده» ،فصلنامه
پژوهشهای روابط بینالملل ،دوره نخست ،ش  ،2زمستان.90
 )15روشه ،گی ،1370 ،کنش اجتماعی ،ترجمه هما
زنجانی ،مشهد ،نشر دانشگاه فردوسی.
 )16سابقی ،علیمحمد« ،1387 ،دیپلماسی فرهنگی در
جهان تک فرهنگی» ،ماهنامه چشمانداز ارتباطات فرهنگی
بینالمللی ،دوره جدید ،ش  ،30مرداد وشهریور. 87
 )17صالحی امیری ،سید رضا ،)1393( ،دیپلماسی فرهنگی
و رایزن فرهنگی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
 )18نهاوندیان ،محمد ،1385 ،گفتارهایی در باب
جهانیشدن ،تهران ،مرکز مطالعات جهانیشدن.
 )19هادیان ،ناصر و افسانه احدی« ،1388 ،جایگاه مفهومی
دیپلماسی عمومی» ،فصلنامه روابط خارجی ،پژوهشکده
تحقیقات استراتژیک ،سال اول ،شماره  ،3پاییز . 88

17

تهران در گذر تاریخ
(بخش اول)

مقدمه
تهران شهری به قدمت تاریخ
ایران است  .سرشار از فرازو فرودهای
عبرت انگیز ،مانا و استواردر طول
تاریخ  .در این مجال تالش شده با
بهره گیری از ( جغرافیای تاریخی )
به صورت اجمالی این شهر در دوره
های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

18

دوره قبل از اسالم
با توجه به تحقیقات انجام گرفته  ،در
منابع مکتوب پیش از اسالم و یا دو سده
نخستین اسالمی ،نامی از تهران دیده
نمیشود ،اما یافتههای باستانشناسی و
شواهد توپوگرافیکی و اقلیمی ،مؤید آن است
که زمینهای واقع میان ارتفاعات توچال در
شمال تهران و چشمهعلی در ری باستان (که
بعدها هسته اولیه شهر تهران در آن محدوده
شکل گرفت و گسترش یافت) در اعصار پیش
از تاریخ خالی از سکنه نبوده است .در واقع
آبهایی که بر اثر ذوب شدن برفهای قله
توچال به جلگه تهران جاری میشد و یا برف
و بارانهایی که از زمینهای بلند شمال به
جلگه پست تهران فرو میریخت ،شرایط
زیستمحیطی مناسبی را برای نخستین
اقوام کشاورز که دست از شکار کشیده ،و در
جستجوی محلهای مناسب برای کشاورزی
بودند ،فراهم کرده بود.
علی
یافتههای باستانشناسی در چشمه ِ
دروس و بهویژه قیطریه واقع در شمال
ریّ ،
تهران از وجود جمعیتهایی در این منطقه
از حدود  ۸هزار سال پیش حکایت میکند.
(کامبخش فرد)8 ، 1380:
تمدنی که به واسطه استفاده گسترده
مردم این ناحیه از سفالهایی به رنگ قرمز ،
به «تمدن سفال قرمز» معروف است  ،تقریباً
تا  ۵هزار سال بعد ادامه داشت .در پایان هزاره
دوم ق.م ( ۸۰۰-۱۲۰۰ق.م) ،تاز ه واردانی که
بارزترین مشخصه آنها استفاده از سفالهایی
به رنگ خاکستری تیره است ،و به باور بیشتر
دانشمندان منشأ آریایی داشتند ،جای مردم
متعلق به تمدن سفال قرمز را گرفتند .آثار قابل
توجهی از صاحبان تمدن سفال خاکستری در
حوزه تهران مانند خوجیر تهرانپارس ،فشاپویه
ِ
حصارک شمیران ،پل رومی ،اوین،
(پشاپویه)،
فرودگاه امام خمینی ،دروس ،بوستان پنجم
(پاسداران) ،عباسآباد و قیطریه پیدا شده
است ( .عدل )12 ،1375 :
بیشتر این آثار در محدوده تهران امروزی

بهطور اتفاقی و به هنگام کارهای ساختمانی
پیدا شده ،و سپس مورد توجه باستانشناسان
قرار گرفته است.
به دلیل ساخت و سازهای در هم تنیده
در تهران ،و محدودیتهای فراوانی که
باستانشناسان در کاوشهای خود با آنها
روبرو هستند ،تاکنون آثاری از دورههای
تاریخی که نشان دهنده هسته اولیه این شهر
باشد ،بدست نیامده است .زمانی به پیروی از
دخویه (شرق شناس هلندی) تصور میشد
که نام تهران در آثار جغرافیانویسانی چون
اصطخری  ،ابن حوقل ،و مقدسی به صورت
«بهزان» و یا «بهنان» یاد شده ،و این نامها
تصحیف و یا تحریفی از نام تهران است؛ اما
این تفسیر نادرست است ،خاصه که یاقوت
حموی (مورخ )از بهزان و طهران هر دو یاد
کرده است .به نوشته او «بهزان» در  ۶فرسنگی
ری واقع بوده است و خرابههایی باستانی در
آن وجود داشته که در آن روزگار احتمال
میدادهاند آنجا ری قدیم باشد (حموی :بیتا
) 515 ،
در حالیکه به نوشته همو «طهران»
قریهای در یک فرسنگی ری بوده است و عالوه
بر آن بعید است همه جغرافیانویسان متقدم
محرفِ تهران را به صورت بهزان یا بهنان
نام َّ
نوشته باشند و این در حالی است که نسبت
«تهرانی» در منابع کهن وجود داشته است.
ظاهرا ً نام تهران نخستین بار در نام و نشان
حماد تهرانی رازی ،از محدثان و
محمد بن ّ
رجال نامدار سده ۳ق آمده است .او که در
ری ،بغداد ،مصر و شام حدیث میگفت ،در
۲۶۱ق و یا به روایتی ۲۷۱ق در عسقالن شام
درگذشت( .سمعانی :بیتا)106 ،
وجود این نسبت در سده سوم مؤید آن
است که قریه یا روستای تهران دستکم در
نخستین سدههای دوره اسالمی ،و به احتمال
زیاد بسیار پیش از آن وجود داشته است.
به هر حال تا پیش از حمله مغول ،تهران
به صورت روستایی نه چندان معتبر باقی بود
و برپایه اسناد و مدارک تاریخی ،روستاهای
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همسایه آن همچون دوالب ،تجریش و حتی ونک
(ایوان) از شهرت بیشتری نسبت به آن برخوردار
بودند( .تکمیل همایون)35، 1377 :
دوره غزنوی
بیهقی در شرح لشکرکشی سلطان محمود
غزنوی به ری مینویسد« :چون به ری رسیدند،
امیرمحمود به دوالب فرو آمد بر راه طبرستان
نزدیک شهر (ری) ،و امیرمسعود به علیآباد
لشکرگاه ساخت بر راه قزوین ،و میان هر دو
لشکر مسافت نیم فرسنگ بود» (بیهقی 1324 : ،
) 134 ،
این نکته که بیهقی در شرح این رویداد نامی
از تهران نبرده است ،نشان میدهد که شهرت
دو روستای دوالب (امروزه محلهای در جنوب
شرقی تهران) و علیآباد (محلهای در جنوب
تهران کنونی) در نیمه نخست سده پنجم بیشتر
از دهکده همسایه یعنی تهران بوده است .اما
از سده ششم بدینسو تهران اندکاندک نام و
شهرتی یافت ،و مورخان و جغرافیانویسان در
آثار خود از آن سخن به میان آوردند که برپایه
نوشتههای آنان میتوان تحوالت آن را تا حدی
مورد بررسی قرار داد.
ابن بلخی در اوایل سده ششم در فارسنامه
از «انار طهرانی» نام برده ،و آنرا ستوده است.
محمد بن محمود طوسی ،صاحب کتاب
عجایب المخلوقات و سمعانی در االنساب در میانه
این سده نیز از مرغوبیت انار تهران یاد کردهاند،
ن ارائه
بدون آنکه توصیفی از اوضاع و احوال آ 
کرده باشند .در نیمه دوم همین سده  ،تهران
مشهورتر از دوالب بوده است؛ زیرا ظهیرالدین
نیشابوری در سلجوقنامه اشاره کرده است که در
این سال «ارسالن بن طغرل از ری کوچ کرد و بر
سر دوالب طهران نزول فرمود».
راوندی صاحب کتاب راحة الصدور نیز همین
واقعه را با کمی اختالف گزارش کرده است.
دوره مغول
یاقوت حموی نخستین کسی است که درباره
اوضاع و احوال تهران اطالعات نسبتاً مفصل و
جالبی فراهم کرده است .او که از پیشاپیش
سپاهیان مغول میگریخت ،به ری رسید و با
آنکه خود تصریح کرده که در مدت اقامتش در
ری از تهران بازدید نکرده ،اما به نقل از یکی از
مردم ری ،روستای تهران را چنین وصف کرده
است »:میان این دو یک فرسنگ فاصله است.
تهران روستایی بزرگ است که در زیرزمین
بنا شده ،و هیچکس نمیتواند به خانه اهالی
آن دسترسی یابد ،مگر آنکه خو ِد اهالی آن

بخواهند .بارها اتفاق افتاده که برضد سلطان
سر به شورش برداشتهاند و او چارهای نداشته
است ،جز آنکه آنان را با حیله به دام اندازد .در
این روستا  ۱۲محله وجود دارد که اهالی آنها
پیوسته با یکدیگر در جنگ و ستیزند و ساکنان
یک محله به دیگر محلهها نمیروند .در تهران
باغها و بستانهای درهمتنیده بسیار هست که
مانع تاخت و تاز ناگهانی مهاجمان میشود».
(حموی  :بیتا ) 51 ،
اشارات یادشده را زکریای قزوینی در نیمه
دوم سده هفتم تأیید و تکمیل کرده است .به
گزارش او در آن روزگار که چند دهه از حمله
مغوالن به ری میگذشت ،تهران روستایی بزرگ
و پرجمعیت بشمار میرفته ،و در باغهای انبوه آن
انواع میوههای ممتاز به عمل میآمده است .او نیز
همچون یاقوت به خانههای زیرزمینی تهرانیها
اشاره ،و آنها را به سوراخ موش کور تشبیه کرده
است ( .قزوینی ) 340 ، 1404 ، :
ورود به این خانههای زیرزمینی که دسترسی
به آنها فقط از طریق دهلیزهای تنگ و تاریک
میسر بوده ،در واقع مهمترین ابزار دفاعی روستای
بدون حصار تهران بشمار میرفته است،
به نوشته زکریای قزوینی در آثارالبالد  ،مردم
تهران به هنگام تهاجم دشمنان در این خانههای
زیرزمینی پناه میگرفتند و از نظرها ناپدید
میشدند و دشمن پس از چند روز که کسی
را نمییافت ،به ناچار آنجا را ترک میکرد .از
سویی دیگر این خانههای زیرزمینی صاحبانشان
را از گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان
محافظت میکرد.
با همه این احوال ،بعید است که همه
خانههای تهران یکسره زیرزمینی بوده باشند.
بدون تردید بعضی از خانهها دستکم دارای
ساختمانی مختصر در سطح زمین بودهاند؛ برای
مثال اتاقی داشتهاند که به تونل ورودی راه داشته
است .دیوار دور باغها و جالیزهایی که خانههای
زیرزمینی میان آنها قرار داشتهاند ،مانعی نسبتاً
مستحکم بوده ،و نقش دفاعی را در برابر دشمنان
داخلی و خارجی ایفا میکرده است .البته
دستکم در میان بزرگان شهر کسانی بودهاند
که حتی اگر خانهای عادی نداشتهاند ،حداقل
خانهای داشتهاند که بخشی از آن در سطح زمین
بوده است.
پس از ویرانی ری به دست مغوالن و
اضمحالل آن در دوره ایلخانان  ،شمار بسیاری از
مردم ری و شاید روستاهای پیرامون آن به تهران
مهاجرت کردند و به یقین همه این مهاجران در
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کار معماری و خانهسازی ذوق و سلیقه مشترکی
با ساکنان بومی تهران نداشتند؛ از اینرو ،خیلی
زود و پس از چند دهه تهران به شهری بدل
شد که ویژگی چشمگیر آن ،دیگر خانههای
زیرزمینیاش نبود.
به گزارش حمداهلل مستوفی تهران در نیمه
نخست سده هشتم و در اواخر فرمانروایی
ایلخانان ،روستایی معتبر از توابع غار (یکی از ۴
ناحیه تومان ری) بشمار میرفته است( .مستوفی
) 53-55 ، 1331 :
دوره ایلخانان
پس از افول ورامین در رویدادهای اواخر سده
هشتم که در دوره ایلخانان جای شهر ری را
ِ
مرکزیت تومان ری را داشت ،تهران
گرفته بود و
رونق و اعتباری دو چندان یافت،
چنانکه توسط کالویخو ،فرستاده هانری
سوم پادشاه اسپانیا به دربار امیرتیمور گورکانی،
که چند روزی آنجا مستفر بود  ،شهر خوانده شد.
این مطلب مؤید آن است که اهالی محل هم
در آن هنگام تهران را شهر میخواندهاند.
کالویخو تهران را شهری بزرگ ،خرم و فرحزا
وصف کرده که بر گرد آن دیواری نبوده ،و در آن
همهگونه وسایل آسایش یافت میشده است .به
گزارش او تهران در آن زمان در قلمرو حکومت
سلیمان میرزا ،داماد تیمور گورکانی قرار داشت
و مقر این امیر تیموری شهر ورامین بوده که
کالویخو آن را شهری بزرگ ،اما با خانههای اغلب
خالی از سکنه و غیرمسکونی توصیف کرده است.
کالویخو از خانههای زیرزمینی تهران یاد
نکرده ،و نوشته است که او را در اقامتگاه موقت
امیر تیمور و در واقع در بهترین خانه شهر ،جای
دادند .بدون تردید این بنا تنها بنای بیرونی تهران
نبوده است ،زیرا فردای آن روز بابا شیخ نامی که
از بزرگان تهران و مأمور استقبال و پذیرایی از
آنها بوده ،او و همراهانش را به اتفاق سفرای
سلطان مصر که در آن هنگام در تهران به سر
میبردند ،به سرای خود دعوت ،و در آنجا از
آنها پذیرایی کرده است.
احتمال دادهاند ساختمانی که کالویخو از
آن یاد کرده است ،با ملحقاتش ،در محل کنونی
تخت مرمر و خلوت کریمخانی در کاخ گلستان
قرار داشته ،و از همان زمان به هنگام حضور
حاکم والیت و یا عبور پادشاه از محل ،نقش مرکز
اداری را ایفا میکرده است و بعدها هسته اولیه
ارگ سلطنتی تهران را تشکیل داده است( .عدل
) 21-22، 1375 :
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رفتار درمانی شناختی CBT
(بخش اول)

رفتار درمانی شناختی
()Cognitive Behavioral Therapy
که در ایران با نا م درمان شناختی رفتاری
هم شناخته میشود ،یکی از بزرگترین
دستاوردهای علم روانشناسی در نیم
قرن گذشته است .این روش درمانی
چنان مؤثر بوده که برای توصیف آن
از عبارت «انقالب شناختی» استفاده
میشود و بنظر میرسد اثربخشترین
روش در درمان اختالالت اضطراب
وافسردگی باشد .همچنین در درمان
و کاهش عالئم بیماریهای حاد روانی
مانند اسکیزوفرنی و اختالل دوقطبی
تأثیر بسیاری دارد .مبانی فلسفی و
علمی درمان شناختی رفتاری چنان
قدرتمند است که باعث میشود در میان
روشهای مختلف روانشناسی بیشتر از
همه مطرح شود .حجم و تعداد پژوهشها
و آزمایشهای بالینی و علمی در زمینه
رفتار درمانی شناختی به حدی زیاد است
که تنها در مؤسسه بهداشت ملی ایاالت
متحده آمریکا در طول یک دهه گذشته
بیش از 10هزار تحقیق و آزمایش در این
زمینه به ثبت رسیده است.
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رفتار درمانی شناختی یک رویکرد
رواندرمانی است که احساسات ناکارآمد
و رفتارها ،فرایندها و مضامین شناختی
ناسازگارانه را از طریق شماری از روشهای
سیستماتیک ،صریح و هدفمند نشانه
میگیرد.
نام این روش به رفتار درمانی ،شناخت
درمانی ،و به ترکیبی از این دو بر اساس
اصول پایه و پژوهشهای رفتاری و شناختی
اشاره دارد و بسیاری از درمانگران با
بیماریهایی از قبیل اضطراب و افسردگی
بر اساس مجموعهای از روشهای شناختی
و رفتاری مقابله میکنند.
بر اساس این روش رفتارهایی وجود
دارند که از طریق تفکر عقالنی قابل کنترل
نیستند .رفتار درمانی شناختی با «تمرکز بر
حل مسئله» عهدهدار حل مشکالت خاصی
میشود ،و در این رویکرد درمانگر با «عمل
گرایی» تالش میکند به مراجع در انتخاب
استراتژی مشخصی برای مواجهه با مسئله
کمک کند.
یکی از متدوال ترین و موثرترین درمان
ها در روانشناسی ،شناخت درمانی یا
شناخت رفتار درمانی است .در این نوع از
درمان فرض بر آن است که نحوه برداشت
افراد از حوادث و افکار آنهاست که باعث
بروز برخی از بیماری های روان-تنی یا
روانی میشود.
این نوع از درمان ،به بهبود کامل:
– افسردگی در سطوح غیر حاد (در
درمان افسردگی های حاد ضمن شناخت –
رفتار درمانی از دارو نیز بهره برده می شود).
 اضطراب انواع مختلف فوبیا یا هراس ( هراساز جمع ،هراس از ارتفاع ،هراس از محیط
باز و ،)...
 وسواس پارانوئید بدبینی عزت نفس پایین و انواع مختلفبیماری ها منجر میشود.

اگر بخواهیم مثال ملموسی از چگونگی
تاثیر افکار بر روان بزنیم  ،می توانیم مثالی
آشنا برای عموم مردم را انتخاب کنیم
 .نحوه برداشتی که از نتیجه منفی یک
امتحان داریم ،باعث اضطراب و استرس
می شود ،در این نوع از درمان برای اصالح
خطاهای شناختی تالش می شود که تعداد
آنها جدید از  10عدد به  17رسیده است.
همانگونه که گفته شد ،رفتار درمانی
شناختی نوعی روش رواندرمانی است که
تمرکز آن بر تأثیر باورها ،تفکرات و نگرش
فرد بر احساسات و رفتارهای اوست و هدف
از آن مقابله فعاالنه و هوشمندانه فرد با
مشکالت زندگی است.
یکی از اساسیترین اصول رفتار درمانی
شناختی این است که افکار غیرواقعی
 ،غیرمنطقی و دقیقتر بگوییم افکار
تحریفشده شما ،باعث ایجاد ناراحتی و
رفتارهای دردرسرساز میشوند .در عوض
با تفکرات معقول و مبتنی بر واقعیتهای
عینی زندگی ،میتوانید نه تنها اختالالتی
مانند افسردگی و اضطراب را از خود دور
کنید ،بلکه در سختترین چالشهای
زندگی نیز واکنش مناسب نشان دهید.
تحقیقات و پژوهشهای متعدد علمی،
دانشگاهی و بالینی نشان دادهاند که رفتار
درمانی شناختی در درمان افسردگی،
اضطراب ،هراس ،وسواس فکری و بسیاری
از بیماریهای روانی و حتی جسمی کامال
مؤثر است .البته موفقیت و تاثیرگذاری
روش رفتار درمانی شناختی ،منوط به
همکاری مفید مشاور یا رواندرمانگر با
بیمار یا مراجعهکننده است .عالوه بر آن،
این روش درمانی شامل شناسایی دقیق
مشکالت ،ایجاد اهداف قابل دسترسی،
ارتباط همدالنه ،بررسی واقعیتها ،آموزش
و انجام تکالیف مختلف است .افراد مختلف
با انجام این کارها میتوانند تغییرات مثبت
و سازندهای در زندگی خود ایجاد کنند.
مدلسازی و ابداع روش درمان شناختی
رفتاری به دهه  ۵۰میالدی باز میگردد.
در اصل این مدلها برای درمان افسردگی
ابداع شده بودند .در حال حاضر روشهای
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درمانی شناختی-رفتاری میتواند در درمان
بیماریهای اختالل هراس ،تنش پس از
رویداد ( ،)PTSDاضطراب فراگیر،بیخوابی،
اضطراب اجتماعی ( ،)SADافسردگی
کودکان،خشم ،تعارضات زناشویی ،مصرف
مواد مخدر و مشروبات الکلی ،اسکیزوفرنی،
اختالل دوقطبی ،اختالل شخصیت مرزی
( ،)BPDهراس از دندانپزشکی ،اختالالت
خوردن و بسیاری دیگر از بیماریهای روانی
و حتی جسمی به کار رود.
تحقیقات و پژوهشهای جدید نشان
دادهاند که این روش در درمان بیخوابی
تأثیری به مراتب بیشتر از قرصهای
خوابآور دارد .همچنین در کوتاهمدت در
درمان افسردگی تقریبا به اندازه دارو مؤثر
و در درازمدت تأثیر آن از درمان دارویی
هم بیشتر است .از طرفی رفتار درمانی
شناختی در درمان انواع اضطراب و هراسها
حتی از درمان دارویی هم بیشتر تاثیر دارد.
بنظر میرسد این روش تقریبا در درمان هر
نوع اختالل و مشکل رفتاری و روانی نقش
مهمی ایفا کند.
پروفسور آرون تمکین بک (Aaron T.
 )Beckاز پیشگامان و بنیانگذاران نظریه
درمان شناختی رفتاری ،توضیح میدهد
که تفکرات ،ادراکات و برداشتهای افراد
افسرده از اتفاقات زندگی ،کامال تحریفشده
و غیرواقعی است .افراد افسرده به طور
گسترده دچار «خطاهای شناختی» هستند.
منظور از خطاهای شناختی ،الگوهای فکری
ذهنی هستند که واقعیت اتفاقات زندگی
را گاه کامال اشتباه و غیرواقعی تفسیر
میکنند .به طور مثال فردی که دچار یک
خطای شناختی به نام « ذهنخوانی» شده،
اگر وارد یک مهمانی شود و افراد مختلف
در مهمانی به او نگاه کنند ،فکر میکند که
آنها طرز لباس پوشیدن و حرف زدن او را
مسخره میکنند .این در حالی است که هیچ
گواهی وجود ندارد که نشان دهد افرادی که
در آن مهمانی به او خیره شدهاند  ،لزوما به
او فکر میکنند و یا درصدد انتقاد از لباس
یا حرف زدن فرد هستند .وقتی فردی دچار
چنین خطای شناختی باشد به خاطر طرز
فکر غیرواقعی و غیرمنطقی خود ،ناراحتی
بسیار زیادی را تحمل میکند .خطاهای
شناختی شامل موارد بسیار زیادی میشوند
از جمله استداللهای احساسی ،تفکر سیاه و
سفید ،نتیجهگیریهای شتابزده و بسیاری
موارد دیگر.
وی همچنین تاکید میکند که
برداشتهای اشتباه از واقعیت ،در نتیجه
«افکار خودکار» روی میدهند و در نهایت
باعث میشوند که افراد به جای بررسی
واقعیتها ،برداشت تحریفشده و غیرواقعی
از اتفاقات پیرامون خود داشته باشند .تمرکز

رفتار درمانی شناختی بر اصالح افکار
خودکار و به چالش کشیدن اعتبار افکار
غیرحقیقی در برابر واقعیتهاست .هنگامی
که افراد بتوانند افکار غیرواقعی و آزاردهنده
را متوقف کنند ،احساس بسیار بهتری به
آنها دست میدهد و در طول زندگی
عملکرد بهتری خواهند داشت.
هدف اصلی رفتار درمانی شناختی
این است که تغییر و اصالح شیوه تفکر و
رفتار ،احساسات فرد را تغییر میدهد .رفتار
درمانی شناختی میتواند به مردم برای حل
مشکالت پزشکی ،اجتماعی ،شغلی و عاطفی
کمک کند .بزرگترین نقطهضعف شیوههای
قدیمی رواندرمانی ،ربط دادن اتفاقات
دوران کودکی با مشکالت حال حاضر افراد
بود ،ولی در رفتار درمانی شناختی «اینجا و
اکنون» مورد توجه قرار میگیرد .در حقیقت
رفتار درمانی شناختی با بهرهگیری از
تحقیقات و پژوهشهای مختلف علمی نشان
داده که بیشتر مشکالت روانی و اختالالت
احساسی به خاطر باورها و طرز فکر کنونی
افراد بوجود میآیند .پرورش مهارتهای
خاصی مانند شناسایی افکار غیرواقعی،
اصالح باورهای غیرمنطقی و مدیریت روابط
عمومی میتواند باعث افزایش احساس
رضایت در افراد مختلف شود.
به طور مثال ،فردی که دچار هراس
از دندانپزشکی است ،به شدت از رفتن
به مطب میترسد چرا که فکر میکند هر
بخش از روند درمان بسیار دردآور است و
حتی ممکن است باعث مرگ شود .چنین
ترسی ممکن است به خاطر یک تجربه
ناخوشایند در دوران کودکی فرد شکل
گرفته باشد .همچنین این فرد ممکن است
دچار بیخوابی و اضطرابهای شدید باشد
و حتی به خاطر ترس از دندانپزشکی
سالمت دندان و لثههای خود را کامال از
دست بدهد .در این مثال تفکر غیرمنطقی
او اینگونه است :چون من یک بار در مطب
دندانپزشکی درد کشیدهام ،پس هر بار و
به هر دلیلی که به دندانپزشک مراجعه
کنم ،درد خواهم کشید .یک رواندرمانگر
شناختی-رفتاری میتواند با شناسایی و
حذف این تفکر غیرواقعی و یافتن روشی
برای غلبه بر این ترس ،به چنین فردی
کمک کند.
همانطور که اشاره شد ،رفتار درمانی
شناختی یک روش روندرمانی کوتاهمدت
و مؤثر است که روند درمان در آن بین
یک تا  20جلسه طول میکشد و بطور
تخصصی برای بهبود وضعیت احساسی و
حل مشکالت هیجانی و رفتاری بیمار و
همچنین جلوگیری از بازگشت مجدد آن
طراحی شده است.
در اینجا فهرستی از مداخلههای عمومی

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 36مرداد ماه 1398

را که در رفتار درمانی شناختی مورد استفاده
قرار میگیرند ذکر میکنیم .البته با توجه
به تعدد مدلهای رفتار درمانی شناختی،
ممکن است نوع مداخلهها متفاوت باشند اما
اهداف آنها تقریبا یکسان است:
شناسایی مشکالت واقعی مراجعهکننده؛
شناسایی افکار خودکار؛
متوقف کردن افکار غیرمنطقی و
غیرواقعی؛
به چالش کشیدن باورهای غیرمعقول؛
مشاهده مشکالت از چشماندازها و
زوایای دیگر؛
توقف فاجعهآمیز دیدن امور
(در این حالت مراجعهکننده ،بدترین
اتفاقات ممکن را تصور میکند)؛
شناخت واقعیت امور( :آیا آن چیزی که
ما فکر میکنیم واقعا درست است؟)؛
اصالح افکار به شکلی که به واقعیت
نزدیکتر باشند؛
بررسی اعتبار و سودمندی یک فکر
خاص؛
شناسایی و اصالح باورهای تحریفشده؛
افزایش آگاهی نسبت به احساسات و
خلقوخو؛
خاطرهنویسی شناختی-رفتاری؛
قرار گرفتن در معرض چیزهایی که از آن
میترسید (به طور تدریجی)؛
توقف ذهنخوانی؛
اجتناب از تعمیم کلی و جلوگیری از
تفکر «همه یا هیچ»
جلوگیری از شخصیسازی امور و توقف
سرزنش خود و دیگران ،توصیف ،پذیرش و
درک به جای قضاوت کردن.
در طول دوره درمان ،مشاور و
مراجعهکننده در مورد روشهای مورد
استفاده و اهدافی که در جلسات درمان
باید تحقق یابد ،بحث میکنند و به نتیجه
میرسند .در حقیقت بیمار باید برای
اثربخشی درمان شناختی رفتاری ،تمریناتی
انجام دهد.
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کسب رتبه ها و عناوین مختلف در مسابقات و جشنواره های برون دانشگاهی

توسط مرکز و دانشجویان:

 .1حضور در نخستین جشنواره عرضه و فروش آثار دانشجویان مراکز فرهنگ
و هنر و کسب عنوان غرفه برتر توسط دانشجوی کارآفرین مرکز (رضا آقاپور
علیشاهی)  -سالن حجاب 1392 -
 .2حضور در دومین جشنواره عرضه و فروش آثار دانشجویان مراکز فرهنگ و
هنر  +پوشش خبری و تهیه ویژه نامه این جشنواره توسط تیم عکاسی مرکز  +کسب
رتبه غرفه برتر جشنواره با همکاری دانشجویان رشته گردشگری 1393 -
 .3حضور در نمایشگاه فناوری و کارآفرینی دانشگاه نوشیروانی بابل و کسب
رتبه سوم توسط تیم گوهرتراشی مرکز و آقای علیرضا صدری 1394 -
 .4کسب عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری ،توسط آقای فرزین فرهامی
منش در جشن سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  -سالن اجالس سران
 1396 .5حضور در نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فن بازار و کسب رتبه در سطح
کشور و دریافت نشان الماس با ( )TRL-7توسط اختراع گوهر حساس به آفتاب
آقای علیرضا صدری  -نمایشگاه بین المللی تهران 1396 -
 .6کسب رتبه نخست در ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت در بخش
نشریه ،توسط ماهنامه نگاه نو دانش مرکز  _ 31مشهد مقدس 1397 -
 .7کسب رتبه دوم کشوری در دومین جشنواره فضای مجازی ،رسانه و نشریات
دانشجویی با رویکرد مهارت آموز _ آذربایجان شرقی _ 1397
 .8حضور در دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش _ بازار بزرگ ایران
(ایران مال) تهران _ 1397
 .9کسب عنوان شایسته تقدیر ( دفتر کارآفرینی ) واحد  31به واسطه فعالیت
در این حوزه 1397 -
 .10ثبت سه اختراع توسط آقای علیرضا صدری (کارآفرین برتر مرکز) در حوزه
گوهرتراشی _ 1397
 .11کسب مجوز جهت انتشار ماهنامه نگاه نو دانش از دانشگاه جامع علمی
کاربردی _ 1397
 .12کسب مجوز انتشار فصلنامه علمی تخصصی با عنوان کارآفرینی فرهنگی با
هدف تجاری سازی فرهنگ و هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی _ 1398
 .13دریافت مجوز راه اندازی مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران در زمینه
گوهرتراشی و نوآوری در طراحی زیورآالت _ 1398
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راهنمای تنظیم مقاالت (فصلنامه کارآفرینی فرهنگی)
لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریعتر انجام شود:

 .1مسئله مورد بررسی مقاله را در ابتدای مقاله روشن و واضح مطرح کنید.
 .2پس از طرح مسئله ،چارچوب نظری و فرضیات تحقیق خود را تشریح کنید.
 .3پس از چارچوب نظری ،روش تحقیق خود را توضیح دهید.
 .4منابع مورد استفاده را در داخل متن و درون پرانتز در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده به صورت زیر بیان کنید:
 4-1برای منابع فارسی( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار منبع :شماره صفحه) مثال  ( :احمدی ) 17 : 1389،تعداد منابع
فارسی نباید از  10منبع کمتر باشد.
 4-2برای منابع التین( :صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی) مثال )Alen ،2003 : 18( :تعداد منابع خارجی نباید از  10منبع
کمتر باشد
 .5معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم و به ویژه ناآشنا در داخل پرانتز بالفاصله پس از ذکر واژه مذکور قید شود.
 .6در پایان مقاله الزم است نتایج تحقیق و در صورت امکان پیشنهادهای مرتبط با موضوع به طور خالصه مطرح شود.
 .7چکیده مقاله در حدود  100تا  150کلمه که در آن موضوع مقاله،روش تحقیق و مهمترین نتایج آورده شده به همراه ترجمه
انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده  ،واژگان کلیدی و نشانی الکترونیکی نویسنده ارائه شود.
 .8در انتهای مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به صورت جداگانه به شیوه زیر ارائه شود:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده.عنوان کتاب یا مقاله.نام و نام خانوادگی مترجم.محل نشر :نام ناشر ،سال انتشار
 .9متن مقاله با قلم نازنین  12نوشته شود و فاصله سطرهاحداقل  1/5سانتیمتر و پهنای  15باشد.
 .10حجم مقاله تایپ شده از  20صفحه  A4و یک روی یک صفحه بیشتر نباشد و در فرمت  2003 wordتحویل داده شود.
 .11مقاالت ارسال شده ،بازگردانده نمیشوند.

