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صنایع دستی حرفهای است که در آن لوازم تزیئنی و کاربردی تنها با استفاده از
دست یا ابزار ساده ساخته می شود .این حوزه ریشه در فرهنگ قومی هر جامعه دارد
و آمال ،آرزوها و منویات یک جامعه را منعکس میکند .ایران از دیرباز مهد تولید و
عرضه صنایع دستی بوده و انواع و گونههای بسیاری از تولیدات آن در طول تاریخ
هم به سایر جوامع عرضه شده و هم در داخل کشور جایگاه خاصی پیدا کرده است.
این عرصه البته در سال های اخیر به دلیل چالشهای جدی ،با مشکالت و مسائل
عدیده ای روبرو شده است.از جمله برخی از رشته های مرتبط با آن به مرور زمان
از بین رفته (صنایع دستی منسوخ شده) و یا اساتید و صاحبنظران این حوزه مجال
انتقال دانش فنی و مهارت های را خود به نسل بعدی نیافته اند.
بنظر میرسد صنایع دستی در میان بخش های اقتصادی بیشترین امکان را
برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و توسعه کارآفرینی دارد و میتواند با سرمایه
گذاری نسبتا کم ،بازده اقتصادی باالیی داشته باشد .افزون بر این صنایع دستی به
اشتغالزایی زنان بویژه زنان سرپرست خانوار و نیز توسعه و رونق کسب و کار های
خانگی و کوچک مقیاس ،کمک موثری میکند.
بر این اساس مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران ،حول محور صنایع دستی و
با موضوع گوهرتراشی و طراحی زیور آالت شکل گرفته و امید می رود که بتواند با
جذب افراد مستعد و صاحب ایده و نیز آموزش مهارت های شغلی مرتبط با آن ،به
توسعه شغلی این حوزه مهم و تاثیر گذار مدد رساند  .همچنین مرکز با هدف تعامل
سازنده با سایر گروه های شغلی و اصناف این حوزه در سی و دومین نمایشگاه ملی
صنایع دستی حضور پیدا کرد و به عنوان تنها مجموعه دانشگاهی توانست ارتباط
مناسبی با مخاطبان برقرار کند.
در طول نمایشگاه نشست های تخصصی متعددی با صاحبنظران و خبرگان عرصه
گوهر تراشی و طراحی زیور آالت صورت گرفت و نیز تولیدات و دست ساخته های
این مرکز عرضه شد که مورد استقبال مردم و برخی مسئوالن قرار گرفت.
امید است این حرکت سازنده و تعامالت اثرگذار با صاحبان حرف و مشاغل ،
مردم و مخاطبان عام و مشتاقان این عرصه بتواند نتایج موثر و مفیدی در توسعه
کارآفرینی و اشتغال زایی بویژه برای افراد تحصیل کرده و دانشگاهی داشته باشد.
موفق و پیروز باشید.

اقتباس

مقدمه
از آغاز آفرینش ،بشر همواره تحت
تأثیر طبیعت و محیط پیرامون خود
بوده و به بازآفرینی زیباییهای اطراف
خود تمایل داشتهاست .توصیفاتی
که شاعران طبیعتگرا در آثار خود
از زیباییهای محیط داشتهاند ،یا
نقاشیهایی که با الهام از طبیعت
خلق شدهاند ،همه بیانگر این روحیه
است .اقتباس سینما از آثار ادبی نیز
گونهای از همین باز تولید است که
طی آن یک اثر ادبی که خمیرمایۀ
آن واژگان و جمالت است ،به زبان
تصویر بیان میشود .سینماگر همچون
مترجمی است که زبان واژگان را به
زبان تصویر ترجمه کرد ه و به این
ترتیب یک اثر تک رسانهای به اثری
چند رسانهای با مخاطبان بسیار و
متشکل از عموم مردم تبدیل میشود
.وجود شباهتهای بسیار میان سینما
و ادبیات داستانی موجب گرایش
فیلمسازان به این بخش مهم از ادبیات
شده و اقتباس را به پل ارتباطی میان
ادبیات و سینما بدل کرده است .سینما
همواره شاهکارهای خود را مرهون
ادبیات بودهاست؛ از طرف دیگر سینما
امکان معرفی ادبیات و فرهنگ ملتی
را به ملت دیگر فراهم ساخته است
وبه این ترتیب ،این دوگسترۀ دانش
که یکی دیداری و دیگری شنیداری
است نسبت به یکدیگر خدمات متقابل
دارند.
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اهمیت اقتباس
تأثيرگذاری انواع هنر و علوم انساني
درطول تاريخ و نيز استفاده از
بر هم
ِ
دستاوردهاي يك هنر يا دانش انساني در
بررسي هنر يا دانش انسانياي ديگر ،به
موازات گسترش دیدگاههای مدافع تكثر و
تنوع آرا ،بسياري از هنرمندان را به سمت
استفاده از هنري براي خلق هنري ديگر
سوق داده و دادوستدي به منظورغناي
هرچه بيشتر علوم و هنرها برقرار شده
است»( .حمیدی فعال)1389،
با توجه به زندگی مدرن ،یکی از
مهمترین مشکالتی که انسان در عصر
حاضر با آن روبروست ،کمبود زمان در
مقابل انبوه گرفتاریها و مشکالت است
که فرصت مطالعۀ را از انسان گرفته و
انسان مدرن دیگر همچون گذشته تمایل
به صرف وقت ،برای خواندن کتاب بویژه
داستانهای طوالنی ندارد و گسترش و
رواج فیلمهای کوتاه ،داستانهای کوتاه و
مینیمالیستی هم بیانگر این واقعیت است.
سینما رسانهایی زادۀ دوران مدرنیته است
و به دلیل همخوانی با شرایط انسان معاصر
میتواند راه حلی برای مشکل فوق باشد و
مخاطب به جای صرف وقت فراوان برای
مطالعۀ یک داستان چند صد صفحهای،
با دیدن یک فیلم دو ساعته لذتی مشابه
را تجربه کند .از سویی اقتباس از یک اثر
ادبی میتواند آن اثر را جاودانه کند؛ چرا
که سینما راحتتر میتواند با مخاطب
غیر بومی رابطه برقرار کند و اثر ادبی را
با سرعتی بسیار باال و در سطح جهانی به
مخاطبان معرفی و عرضه کند .عالوه بر
این سینما میتواند به ماندگار شدن یک
اثر ادبی و همچنین انتقال فرهنگ از ملتی
به ملت دیگر کمک کند .اقتباس سینمایی
به عنوان یک داد و ستد فکری ،باعث رشد

و پویایی هر دو هنر و موجب آشنایی
طیف وسیعی از مخاطبان با متن داستانی
میشود و در واقع موفقیت یک فیلم
اقتباسی ،موفقیت اثر ادبی آن هم بشمار
میآید .از سوی دیگر سینما به عنوان یک
صنعت ،با اتکا به ادبیات داستانی میتواند
تضمینی برای فروش باالی فیلمهای خود
داشته باشد؛ چرا که مهمترین بخش یک
فیلم ،نگارش فیلمنامه آن است .همانگونه
که در هنر موسیقی ،یک خوانندۀ توانمند
بدون وجود آهنگ خوب نمیتواند اثری
ماندگار از خود به جای بگذارد ،در سینما
نیز بدون وجود یک فیلمنامۀ خوب ،حتی
یک کارگردان طراز اول هم نمیتواند اثری
در خور و ماندنی تولید کند.
یکی از مهمترین موضوعها در
نظریههای سینمایی ،مسئلۀ پذیرش
واقعیت در این رسانه از سوی تماشاکننده
است  .فیلم چنان احساسی در ما
برمیانگیزد که گویی شاهد یک منظرۀ
تقریباً واقعی هستیم و این کار را ،چنان
که آلبرت الفایت خاطرنشان کرده ،بهتر
از یک رمان ،نمایشنامه یا نقاشي فیگوراتیو
ا.نجام میدهد« .فیلم در بیننده یک
مکانیزم مشارکت عاطفی و دریافتی پدید
میآورد (آدم تقریباً هیچگاه از دیدن یک
فیلم احساس خستگی نمیکند) .فیلم
به طور خودجوش حس باور بیننده را
برمیانگیزد البته نه بهطور کامل؛ اما
نیرومندتر از سایر هنرها و گاهگاه فیلمها
حتی به طور مطلق بسیار باورپذیرند.
فیلمها با ما به زبان سندیت واقعی
سخن میگویند»(متز«.)28:1376،فیلم
با «احساس واقعیت» خود ،با چیرگی
مستقیمش بر حواس ،بیش از تازهترین
نمایشنامهها و رمانها توان جلب تودههای
مردم را دارد .دلیل این که سینما میتواند
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روی شکاف میان هنر واقعی و مخاطب
عام پل بزند این است که فیلم از جذابیت
حضور و نزدیکی نیرومندی برخوردار است
که تودههای مردم را جذب و سالنهای
سینما را پر میکند»(همان.)29:
اقتباس در سینما هم میتواند به
ماندگار شدن آثار ادبی کمک کند و هم
تضمینی برای موفقیت فیلم باشد .چنان
که آمارها نشان میدهد ،فیلمهای اقتباسی
همواره از موفقیت بیشتری برخوردار
بودهاند« .فیلمهای ماندگار و مهمی چون
«تولد یک ملت»« ،ساحرۀ شهر زمرد»،
«برباد رفته»« ،ملکۀ آفریقا»« ،کازابالنکا
»« ،ماجرای نیمروز»« ،پنجرۀ عقبی» و
کالسیکهای مشهوری چون «همشهری
کین» همه آثاری اقتباسی است .اکثر
فیلمهای برنده اسکار و امی (جایزهای که
به محصوالت تلویزیونی اختصاص دارد)
اقتباسی هستند .این آمار اعجاب آور را در
نظر بگیرید:
 85در صد از کل فیلمهای برندۀ جایزۀ
اسکار اقتباسی است.
 45درصد از کل فیلمهای تلویزیونی
اقتباسی است و با این وجود  70درصد از
کل فیلمهای برندۀ جایزۀ امی از بین این
فیلمها انتخاب شدهاست»(سیگر.)6:1380،
همۀ این آمارها بیانگر اهمیت مسئلۀ
اقتباس و بیانگر این نکته است که در
کشورهای صاحب سینمای آوانگارد
چه میزان به امر اقتباس توجه میشود.
«.آثار اقتباسی ،چشماندازهای نوینی را
برای معرفی ادبیات هر ملت به جهانیان
مینمایاند .چه بسیار نویسندگانی که
از طریق سینما که یک رسانه جهانی
است ،به سرتاسر جهان شناسانده شده و
آثارشان در کشورهای دیگر در معرض دید
عالقهمندان گذاشته شد و در سرزمینهای
مختلف طرفداران خاص خود را یافتند.
از طرفی به کمک اقتباس ،فیلمسازان
میتوانند با بهرهگیری از مجموعۀ عظیم
ادبیات داستانی به گسترۀ وسیعی از
انواع موضوعات و درونمایهها دست
یابند»(حمیدیفعال.)7:1389،

وفقدان طرح داستانی منسجم است و با
توجه به اینکه سوژه به منزلۀ نخستین
سنگ بنای یک فیلم و فیلمنامه مهمترین
بخش یک فیلم محسوب میشود ،در
مقایسه با آمار فیلمهای اقتباسی ساخته
شده در سایر کشورها استقبال سینماگران
ایرانی از ساخت فیلمهای اقتباسی بسیار
اندک و ناچیز است و با نگاهی به کارنامۀ
فیلمسازان ایرانی و مقایسۀ آن با فیلم سازان
خارجی میتوان دریافت که سینماگران
ایرانی چندان توجهی به ساخت فیلمهای
اقتباسی ،خصوصاً ساخت فیلم از رمانهای
خارجی ،نداشته و اندک فیلمهای اقتباسی
ساخته شده در کشور نیز بر اساس رمانها
و آثار نویسندگان ایرانی است و به آثار
نویسندگان غیرایرانی کمتر توجه شده
است .کمبود امکانات و نبود تکنولوژی
الزم برای ساخت فیلم در بعضی ژانرها،
از جمله فیلمهای سورئالیستی ،تولید فیلم
از روی برخی آثار بزرگ جهانی را عم ً
ال
برای فیلمساز ایرانی غیر ممکن میسازد.
برخی قوانین و محدودیتهای موجود را
نیز میتوان عاملی دیگر برای عدم استقبال
فیلمسازان از ادبیات جهان برشمرد؛ چرا
که در ایران هر فیلم پس از گذشتن از
فیلترهای مختلف فرهنگی و مذهبی به
اکران در میآید و این امر بخش دیگری
از آثار جهانی را به عنوان گزینة اقتباس از
ذهن فیلمسازخارج میکند.
تفاوتهای فرهنگی ،از دیگر
دشواریهای مسیر اقتباس از ادبیات غیر
بومی است؛ چرا که فیلمساز ضمن تالش
برای حفظ روح اثر ،باید آن را با عناصر
فرهنگی ملت خود همخوان و همسو
کند؛ لذا با توجه به موانع موجود ،پایین
بودن سرانۀ مطالعه در کشور و به تبع آن
پایین بودن سطح انتظار مخاطب و موج
گرایشهای اخیر تماشاگران به سوی
فیلمهای طنز و سرگرم کننده ،توجه و
گرایش فیلم سازان به اقتباس از ادبیات
جهانی ،را با مشکالت متعدد همراه کرده
است.

اقتباس در ایران:
با وجود اینکه یکی از مهمترین
مشکالت سینمای ایران ضعف فیلمنامه
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منابع:
 .1حمیدی فعال ،پیمان،1389 ،رمان و
فیلم:اقتباس سینمای ایران از رمان فارسی،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما
حسین پاینده ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.
 .2متز ،کریستین ،)1376(،نشانه
شناسی سینما ،ترجمۀ روبرت صافاریان،
تهران :رسالت.
 .3سیگر ،لیندا ،)1380( ،فیلمنامۀ
اقتباسی ،ترجمۀ عباس اکبری ،تهران :نقش
و نگار.
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روابط عمومی ( ،تاریخچه ،اصول و وظایف)
(بخش اول)

مقدمه
نیاز به شناخت و درک متقابل به
منظور تسریع دردستیابی به مقاصد
و اهداف  ،امروزه درسازمانها و ادارات
به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت
پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به
عنوان روابط عمومی یاد می شود
در دهه اول قرن بیستم درآمریکا
به صورت یک حرفه تخصصی درآمد .در
ایران در سال  1345اولین دفتر روابط
عمومی توسط شرکت نفت راه اندازی
شد .سپس درسایر سازمانها دفاتری
به عنوان مراکز فراهم آوری  ،مبادله
اطالعات وبرقراری ارتباطات دوسویه به
منظور ایجاد حسن نیت وتفاهم گشوده
شد
ـ دردنیای امروز روابط عمومی ها به
عنوان عناصر قوی درارزیابی وتقویت
برنامه ها وپیشبرد اهداف سازمانها مورد
استفاده قرار میگیرند .امروزه نقش
روابط عمومی وحیطه فعالیت آن برکسی
پوشیده نیست .تمامی فعاالن جامعه
دربخشهای مختلف فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و  . . .جویای روابط عمومی هایی
هستند که آنان را درطراحی روشهای
معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با
آینده یاری دهند..
ـ روابط عمومی ها نقشهای گوناگونی
را درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز
ازیکدیگر ایفا می کنند.
ـ هنر روابط عمومی در این است که
بتواند امکانات وشرایط محیط بیرونی
را تشخیص وآنان را با امکانات درون
سازمان پیوند دهد و از این طریق اجرای
فرامین درون سازمانی را تسهیل کند
ودرنهایت ارتباط سازمان را با محیط
بیرون به خوبی برقرار سازد

6

تاريخچة روابط عمومي
كاربرد روابط عمومي به معناي مصطلح
آن براي اولين بار به سال  1897باز
ميگردد .اين واژه در سالنامه ادارة اتحاديه
راهآهن اياالت متحدة آمريكا بكار رفته
است .اگرچه از گذشتههاي دور پادشاهان
و فرمانروايان از برخي روشها و تكنيكهاي
روابط عمومي بهره ميجستند و شواهد و
عالئم اين كوششها نشانگر نوعي برقراري
ارتباطات و روابط عمومي است .اما تغيير و
تحول در روشهاي ارتباطي به صورت مدرن
و امروزي آن با تأسيس واحدها و دفاتر
روابط عمومي در آمريكا شروع شد كه طي
شش مرحله زمانبندي به موقعيت امروزي
خود رسيده است.
سال  1900تا  1914با رشد بسيار سريع
واحدهاي اقتصادي ،توليدي و بازرگاني
همراه بود و به موازات آن مبارزه افكار
عمومي عليه مقاصد سودجويانه صاحبان
صنايع رشد پيدا كرد .و همين امر صاحبان
صنايع و شركتها را به فعاليتهاي روابط
عمومي جهت جلب افكار عمومي متمایل
کرد .در سال  1906اولين شركت خصوصي
خدماتي به عنوان روابط عمومي توسط
"آي .وي .لي" كه فارغالتحصيل دانشگاه
پرينستون و خبرنگار روزنامه نيويورك ورلد
بود ايجاد شد .از این رو در امریکا او را پدر
روابط عمومی مینامند.
سال  1914تا سال  1918باتوجه
به شروع جنگ جهانی اول به جز ایالت
متحده درکشورهای دیگر روابط عمومی رو
به رکود گذاشت.
سالهاي  1918تا  1929به عنوان
مرحلة پس از جنگ با رشد بسيار وسيع
واحدهاي روابط عمومي ،بويژه در زمينههاي
اقتصادي و نيز تشكيل نخستين دورة
آموزشي روابط عمومي در سال  1923در
دانشگاه نيويورك همراه بود و این رشته
توسط (ادوارد.ال .برينز) تدريس شد
از سال  1929تا  1939شاهد رشد
پيگير ،منظم و علمي روابط عموميها و
اعمال كوشش فراوان جهت ايجاد توازن و
هماهنگي بين منافع فردي و مصالح عمومی

هستیم.
شروع جنگ جهاني دوم در سال 1939
و ادامه آن تا سال  1945با تشکیل كميته
اطالعات عمومي ،و اقدام دولت به تأسيس
ادارة اطالعات جنگ همراه بود و عالوه
بر آمريكا در ساير كشورها چون انگليس،
آلمان ،فرانسه ،هلند و  ...نیز روابط عمومی
مورد توجه قرار گرفت..
پس از پایان جنگ جهانی دوم با
گسترش روزافزون واحدهاي روابط عمومي
و تالیف انواع كتاب و مطالب گوناگون در این
زمينة روبرو هستیم و با تاسیس مؤسسات
آموزشي روابط عمومي ،سازمانهاي سنجش
افكار عمومي ،انجمنها و اتحاديههاي روابط
عمومي و تدریس این رشته در دانشگاههای
مختلف جهان از این فرصت برای بهبود
روابط سازمانی بهره برده شد.
در ایران براي اولين بار در مرداد سال
 1332هجري شمسي در نمودار سازماني
شركت سهامي تصفية نفت ايران مستقر
در آبادان ،ادارهاي تأسيس شد كه آن را
روابط عمومي ناميدند .از سال  1340به
بعد با الگوبرداري از اين شركت ،وزارتخانهها
و مؤسسات بزرگ ديگر نيز به ترويج
واحدهايي به نامهاي انتشارات ،مطبوعات،
تبليغات و اطالعات كه بعدا ً همگي به روابط
عمومي تغيير نام يافت ،پرداختند .از سال
 1350ادارات روابط عمومي با شكل و
تركيب فعلي و با آييننامهها ،اساسنامهها
و شرح وظايف خاص خود از گسترش
بيشتري برخوردار شدند و توسط سازمان
امور اداري و استخدامي كشور و وزارت
ت (وزارت فرهنگ
اطالعات و جهانگردي وق 
و ارشاد اسالمي) از سال  1354تشكيالت
جديد روابط عمومي در سازمانها به
تصويب و به تدريج رشد و توسعة ادارات
روابط عمومي به حدي رسيد كه امروز تصور
وجود یک مؤسسه ،سازمان ،كانون ،نهاد و ...
بدون روابط عمومی غیر ممکن است.
اصول روابط عمومى
اقدامات و فعالیت هایى که از سوى
روابط عمومى انجام مى گیرد به دو دسته
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تقسیم مى شوند :نخست ،فعالیت هایى که
از قبل پیش بینى و برنامه ریزى شده و با
بررسى طرح هاى اجرایى و آمادگى قبلی
دردست اقدام قرار میگیرند .دسته دوم ،آن
سرى از فعالیت ها و اقداماتی است که بنا بر
نیاز و بر اساس مصلحت روز ،در اولویت اجرا
قرار میگیرند .روابط عمومى ها در اجراى
هر برنامه کلى و عمومى ،یا جزئى و مقطعى
 ،چهار مرحله را پشت سر میگذارند که روند
صحیح و منظم این مراحل ،موفقیت فعالیت
روابط عمومی را تضمین مى کند  .این چهار
مرحله عبارتند از :تحقیق ،تهیه برنامه،
ارتباط و ارزیابى.
تعریف روابط عمومی
برتراند کانفیلد ”  ،از مولفان معروف این
حوزه در آمریکا  ،در کتاب خود تحت عنوان
” روابط عمومی  ،اصول  ،موارد و مشکالت
آن ” در تعریف روابط عمومی می نویسد
 ” :روابط عمومی ،فلسفه ای اجتماعی -
مدیریتی است که مدیران مسئولیت شناس،
آن را با کمال صراحت در مقررات و خط
مشی خود بیان می کنند و اقدامات خود را
با فلسفه اجتماعی منطبق می سازند  .آنگاه
کلیه اقدامات و اعمال موسسه را که ناشی
از فلسفه اجتماعی مدیریت بوده به اطالع
مرتبطین خود می رسانند تا حسن نیت و
تفاهم مردم را جلب کنند “
ـ انجمن جهانی روابط عمومی درماه می
 ۱۹۶۰تعریف زیر را تدوین وتصویب کرد.:
روابط عمومی بخشی ازوظایف مدیریت
سازمان است ،عملی است ممتد ،مداوم وطرح
ریزی شده که ازطریق آن ،افراد و سازمانها
می کوشند تا تفاهم وپشتیبانی کسانی را که
با آنها سروکار دارند ،بدست آورند.
وظایف روابط عمومی
در روابط عمومی ،حدود  50عنوان وظیفه
شناسایی شده است که در شش طبقه قرار
می گیرند و عبارتند از:
وظایف انتشاراتی  -تبلیغاتی  -ارتباط
رسانه اي و مردمی  -سمعی و بصري -
مطالعات و برنامه ریزي وتشریفاتی و خدماتی
ـ مستندترین شرح وظایف که مورد قبول
متخصصان روابط عمومی در ایران است
درگردهمایی چند روزه ای که توسط وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی درسال  1360برگزار
شد ،به شرح زیر مطرح شده است
الف ـ هدف
 برقراری ارتباط متقابل بین مردمومسئولین وجلب همکاری وبسط تفاهم

عمومی ،آگاهی مردم ازعملکرد دستگاه
متبوع ،آماده کردن اذهان عمومی دراجرای
طرحها وبرنامه ها وایجاد محیط مناسب برای
رشد فضائل اخالقی کارکنان درچهارچوب
ضوابط ومعیارهای نظام جمهوری اسالمی
ایران
ب ـ جایگاه روابط عمومی
روابط عمومی به دلیل ماهیت خاص خود
وضرورت ارتباط مستمر ،زیرنظر مستقیم
باالترین مقام مسئول دستگاه متبوع قرار
دارد
ج ـ اصول وظایف
ـ جمع آوری و تمرکز اطالعات واخبار
مربوط به فعالیتها ،اقدامات،طرحها وبرنامه
های دستگاه مربوط ،به منظور تنظیم
سیاست های خبری تبلیغاتی و اجرای طرح
های انتشاراتی وآماده کردن اذهان عمومی با
توجه به خط مشی کلی ازطریق:
ـ شرکت درجلسات مهم دستگاه
ـ ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
ـ حضور درسفرهای داخلی وخارجی
ـ شرکت درگردهمایی ها
ـ دریافت گزارش فعالیت ها ،طرحها
وبرنامه های بخشهای مختلف دستگاه
ـ جمع آوری هرگونه اخبار واطالعات
مورد نیاز
ـ ارتباط مستقیم با مردم
ـ ارتباط مستمر با جراید و رسانه های
گروهی
 برقراری ارتباط مداوم با دبیرخانهشورای هماهنگی تبلیغات دولت به منظور
ایجاد هماهنگی دراجرای سیاستها وخط
مشی های تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران
ـ فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین
مردم ومسئولین دستگاه مربوط ازطریق
ـ برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی
ـ برگزاری مالقات عمومی
ـ برپایی سخنرانی ها
ـ سفرها ،بازدیدها و مالقات ها
ـ برقراری ارتباط با سایر سازمانهای
دولتی وغیردولتی درزمان مناسب با کیفیت
مناسب
ـ ایجاد ارتباط دوسویه بین کارکنان و
مسئولین دستگاه مربوطه
ـ تهیه وتدوین اخبار ،بیانیه ها ،اطالعیه
ها ،آگهی ها وپیامهای دستگاه مربوطه
وترتیب نشر وانعکاس آن در رسانه های
گروهی
ـ پیگیری انجام به موقع وعده های
مسئولین سازمان مربوط ،به منظور انعکاس
نتایج بدست آمده درداخل و خارج از آن
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ـ بررسی مطالب منتشر شده در رسانه
های گروهی ومجامع عمومی ،دررابطه با
غیرمستقیم دستگاه
فعالیتهای مستقیم
مربوطه به منظور اطالع رسانی ،انعکاس و
پاسخگوییو درصورت لزوم
ـ حضور در مجلس شورای اسالمی
وارتباط با نمایندگان ،همراه با معاونت
امورمجلس یا باالترین مقام اجرایی دستگاه
مربوط با هدف اشراف واطالع ازدیدگاههای
نمایندگان پیرامون وظایف و عملکرد دستگاه
متبوع
ـ انعکاس فعالیت ها ،برنامه ها و طرح
های سازمان مربوط به مردم از طریق
ـ برپائی نمایشگاه
ـ انتشار نشریه داخلی در چهارچوب
قوانین مصوب
ـ تهیه عکس ،اسالید و فیلم ازفعالیتهای
دستگاه متبوع وایجاد آرشیو سمعی وبصری
ـ انتشار عملکرد دستگاه ذیربط در
چهارچوب قوانین مصوب
ـ نظارت بر اجرای امور انتشاراتی دستگاه
متبوع
ـ انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه
های تبلیغاتی ،انتشاراتی
ـ ایجاد و اداره کتابخانه و آرشیو اطالعاتی
و مطبوعاتی
ـ برگزاری مراسم مذهبی واقامه نماز
جماعات وجلسات سخنرانی با هماهنگی
وهمکاری انجمن اسالمی دستگاه متبوع
ـ انجام برنامه های فرهنگی ،تبلیغی و
هنری با هماهنگی وهمکاری انجمن اسالمی
ـ بررسی دیدگاهها وسنجش افکار
عمومی ،درچهارچوب وظایف محوله وارائه
نتایج حاصله به مسئولین دستگاه ذیربط،
به منظور اتخاذ روشهای مطلوب وتدوین
طرحها وبرنامه ها
ـ تحلیل وتوجیه برنامه های اجرایی ،با
هدف تنویر اذهان عمومی
ـ مطالعه ،بررسی وبرنامه ریزی های الزم
به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی،
انتشاراتی ،ارتباطی وارشادی دستگاه متبوع
ـ مشارکت وبرنامه ریزی جهت برگزاری
همایشها ،نمایشگاهها ومیهمانیهای رسمی
ـ ایجاد دبیرخانه شورای مدیران در
سازمان
ـ سخنگویی دستگاه متبوع
ـ انجام سایر امورمربوط ،که برحسب
ضرورت ازطریق باالترین مقام دستگاه ذیربط
جهت اقدام ،ابالغ میشود.
ادامه دارد ...
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 معنای مشابه، استفاده شودif  به جایwhen صفر وقتی از
و یکسانی دارند
If you heat water to 100 degrees, it boils.
 درجه حرارت دهیم جوش می آید100 اگر آب را با
When you heat water to 100 degrees, it boils.
. درجه حرارت دهیم جوش می آید100 زمانیکه آب را با

But
If When you get this exercise right, you have a
good brain.If proves that you have a good brain.
 شما سالمتی، ،اگر زمانیکه تمرین دارید آنرا درست انجام دهید
 در اینجا ثابت می کند که شما ذهن سالمیif .ذهنی خوبی دارید
دارید
When will make you have a good brain.
Comma?! -This Rule Applies to all Conditionals
استفاده از کاما یا ویرگول درانواع جمالت شرطی معمول است
When the «if» clause comes first, a Comma is
used:
 اول می آید از کاما استفاده می کنیمif زمانیکه عبارت همراه با
If clause + ,+ main clause.
If you heat water to 100 degrees, it boils.
When the «if» clause comes second, a Comma is
NOT used:
 دوم می آید از کاما استفاده نمی کنیمif زمانیکه عبارت همراه با
Main clause + if clause.(No Comma)
Water boils if you heat it to 100 degrees.
The First Conditional (Structure)
شرطی نوع اول
The First Conditional sentence consists of two
clauses, an «if clause» and a «main clause»:
 و اصلی می باشدif جمله شرطی نوع اول متشکل از دو عبارت

Main Clause: Subject + Will + V. Infinitive
If clause + ,+ main clause.

)(بخش دوم

If it rains, we will stay indoors.
.اگر بارون بیاد داخل می مونیم
NB: You may use Will, Can, Shall, or May.
will/may/can/shall * توجه داشته باشید که می توانید از
نیز استفاده کنید
The First Conditional (Uses)
کاربردهای شرطی نوع اول
The First Conditional is used to talk about
things which are
possible in the present or the future -things
which may
happen:
شرطی نوع اول برای گفتگو در مورد چیزهایی که امکان وقوع
 مواردی که رخ.شود استفاده می،در زمان حال یا آینده را دارند
.دادن آنها محتمل است
Example: If it›s sunny, we›ll go to the park.
اگه هوا آفتابی باشه می ریم پارک
Explanation:Maybe it will be sunny - that›s
possible.
 ممکنه. احتمال داره هوا آفتابی باشه:توضیح
Example: Paula will be sad if Juan leaves.
پاوال ناراحت می شه اگه خوآن بره
Explanation:Maybe Juan will leave - that›s
possible.
. احتمالش هست. خوآن احتماال بره:توضیح

شرطی ها

CONDITIONALS

* The ZeroConditional شرطی نوع صفر
* The FirstConditional شرطی نوع اول
* The SecondConditional شریط نوع دوم
* The ThirdConditional شرطی نوع سوم
* The MixedConditionals شرطی ترکیبی
The Zero Conditional (Structure)
)شرطی نوع صفر (ساختار
The Zero Conditional sentence, like all other
conditionals, consists of two clauses, an “if clause”
and a “main clause”.
 همانند سایر شرطی ها از دو،جمله شرطی نوع صفر
 و عبارت اصلیif  عبارت:عبارت تشکیل می شود
We use the same verb form in each clause of a
zero conditional:
در هر دو عبارت یک نوع فعل استفاده می نماییم
the present simple tense

: زمان حال ساده

If Clause: If + Subject + Present Simple
Main Clause: Subject + Present Simple If you
heat water to 100 degrees, it boils.
. جوش می آید، درجه حرارت ببیند100 اگر آب با دمای
The Zero Conditional (Uses)
کاربرد شرطی نوع صفر

. . . ادامه دارد

We use the present simple with the If clause Will
+ Infinitive with the main clause:
 زمان حال ساده می آید وif درشرطی نوع اول همراه با عبارت
will + infinitive همراه با عبارت اصلی
If Clause: If + Subject + Present Simple
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The Zero Conditional is used to talk about things
which are
always or usually true scientific facts, general
truths, etc.:
شرطی نوع صفر در مورد چیزهایی مورد استفاده قرار
 حقایق علمی-می گیرد که همیشه یا معموال درست هستند
و واقعیت های عمومی

1398  شهریور ماه/ 37  شماره/  سال پنچم، آموزشی و فرهنگی،نشریه علمی

Example: If you cross an international dateline,
the timechanges.
،در صورتی که از خط مرزی زمان بین المللی عبور کنید
.زمان تغییر می کند
Explanation:This always happens every time
you cross adateline.
 این مورد هر زمان که شما از خط مرزی زمانی:توضیح
.عبور می کنید اتفاق می افتد
Example: If you dive 10 meters under water, the
pressure increases to two atmospheres.
 فشار آب برابر با، متر زیر آب شیرجه بزنید10 اگر
.دواتمسفر افزایش می یابد
Explanation:This is basically always true - the
pressure of
. این موضوع اساسا همیشه درست است:توضیح
10 meters of water equals one atmosphere.
Example: Phosphorus burns if you expose it to
air.
. می سوزد،اگر فسفر را در معرض هوا قرار دهید
Explanation:This is a scientific fact -you can
test it in a lab.
 می توانید آنرا در- این یک حقیقت علمی است:توضیح
.آزمایشگاه امتحان کنید
The Zero Conditional (Using When)
(note that MOST Zero Conditional sentences will
mean the same if «when» is used instead of «if»):
* توجه داشته باشید که در اکثرجمالت شرطی نوع
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سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی 3 ،لغایت 9شهریور ماه  1398در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران به
عنوان تنها نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در سالن  10و  11غرفه  6در زمینه
گوهرتراشی و نوآوری در طراحی زیورآالت حضور داشت.

نمایشگاه عصر روز یکشنبه  3شهریور ماه  1398با حضور
دکتر علی اصغر مونسان ،سرپرست وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،جمعی از مسئوالن ارشد کشوری
و نمایندگان مجلس آغاز شد .پس از مراسم افتتاحیه ،دکتر
مونسان با حضور در غرفههای مختلف از نزدیک با هنرمندان
دیدار و گفتوگو کرد.
محل برگزاری این نمایشگاه  ،سالنهای ۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸
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و  A ۲۵تا  ۲۵Eنمایشگاه بینالمللی تهران بود و بیش از 600
غرفه در آن حضور داشتند.
از مهمترین ویژگیهای آن میتوان به اختصاص فضای
مشخص به روستاها و شهرهای ملی و فضای رایگان به هنرمندان
مناطق محروم اشاره کرد ۱۳ .سیاه چادر عشایری و گروههای
موسیقی و هنری نیز در این نمایشگاه حضور داشتند و فضایی
نیز برای آموزش در آن فراهم بود.
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شعار سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز ،با هدف
حمایت از تولیدات ملی بویژه صنایع دستی« ،صنایعدستی،
رونق تولید ،افتخاری جهانی» انتخاب شده بود.
دکتر مونسان در حاشیه بازدید از نمایشگاه بر حمایت از
هنرمندان صنایع دستی تاکید کرد و خطاب به آنها ،خواستار
توجه به طراحی در تولید هنرهای سنتی از جمله صنایع دستی
شد.
محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز در خصوص نمایشگاه
گفت" :سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی ،از نظم خوبی
برخوردار است و هنرمندان از حضور در این دوره از نمایشگاه
رضایت دارند".
او افزود" :با توجه به تغییر سازمان میراث فرهنگی به وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه ،یکی
از مهمترین مسائلی که باید دنبال کنیم موضوع تبیین قوانین
و مقررات در حوزه صنایع دستی و رفع مشکالت مرتبط با
آنهاست تا بتوانیم شرایط بهتری برای فعالیت هنرمندان این
حوزه فراهم کنیم .همچنین موضوع تخصیص منابع و اعتبارات
الزم در قالب تسهیالت و کمکهای فنی برای هنرمندان ،یکی
از مهمترین موضوعاتی است که در وزارتخانه میراثفرهنگی
پیگیری میشود".
وی همچنین به همراه مدیرکل دفتر صادرات صنایع دستی
از بخشهای مختلف سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی
بازدید کرد و از نزدیک با هنرهای سنتی و فعالیت هنرمندان
آشنا شد.
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده
نیز ،در بازدید از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی با
قدردانی از وزارت میراثفرهنگی برای برگزاری این نمایشگاه
گفت" :یکی از اقدامات خوب در این وزارتخانه ،حمایت از
هنرمندان صنایعدستی است که باعث شده تا هنر ایرانی احیا
شود" .
او افزود" :برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اقدام بسیار
خوبی است و از این رو از وزارت میراث فرهنگی برای برگزاری
نمایشگاه های صنایع دستی و حمایت از هنرمندان رشته های
مختلف تشکر و قدردانی می کنم".
ابتکار اضافه کرد« :ایران کشوری است که مهد هنر به حساب
می آید و هنرهای سنتی ،صنایع دستی و آثار هنری زنان و
مردان این سرزمین در دنیا بی نظیر است از این رو باید بتوانیم
از هنرمندان صنایع دستی حمایت کنیم تا با تولید ،فروش و
صادرات هرچه بیشتر این هنر ایرانی ،عالوه بر کمک به اقتصاد
کشور فرهنگ این مرز و بوم نیز معرفی شده باشد".
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که
در این نمایشگاه آثار هنری بسیار زیبایی عرضه شده ،اضافه کرد:
«حقیقتا صنایع دستی ایران از زیبایی خاصی برخوردار است و
نکته بسیار حائز اهمیت حضور جوانان در کنار پیشکسوتان این
حوزه است که به خوبی به این هنر می پردازند».
ابتکار با تأکید بر حمایتهای دولت دوازدهم از هنرمندان
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صنایع دستی افزود« :با توجه به این که درصد باالیی از
هنرمندان صنایع دستی را بانوان تشکیل می دهند ،معاونت
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت ویژه ای از فعاالن
این صنعت دارد و تمهیدات بسیار خوبی در این خصوص درنظر
گرفته شده است».
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده ،همچنین با
همراهی پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور ،از غرفههای
متعدد در سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی بازدید کرد
و در گفت وگو با هنرمندان استان های مختلف از نزدیک با
هنرهای سنتی و صنایع دستی آنان آشنا شد.
غرفه مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران نیز شاهد بازدید
و استقبال بسیار خوب مسئوالن ارشد کشوری ،نمایندگان
مجلس ،مدیران و معاونان بخش های مختلف حوزه فرهنگی
و صنایع دستی بود.
همچنین مسئوالن محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی
آقای دکتر موسی زاده مدیر کل محترم دفتر امور پژوهشی
و فناوری دانشگاه و آقای کتانی مسئول محترم پژوهش واحد
استان تهران شرق از غرفه مرکز نوآوری  31بازدید به عمل
آوردند .همچنین استادان و مدیران محترم گروه ها خانم دکتر
افشارنادری  ،خانم فیضی و  ...از نمایشگاه و غرفه مرکز 31
دیدن کردند.
در غرفه مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران ،آثاری
در حوزه گوهرتراشی و ساخت زیورآالت نقره در معرض دید
بازدیدکنندگان قرار گرفت و همچنین جلسات تحقیق و پژوهش
در زمینه نوآوری و تلفیق فلزات گرانبها با گوهر درتولید زیورآالت
با حضور اساتید این حوزه برگزار شد.
آقای حسین بختیاری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شبکه
ملی مجمع هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در بازدید از
غرفه مرکز نوآوری فرهنگ و هنر  31تهران ضمن ابراز خرسندی
از حضور چنین مرکز دانشگاهی در سی و دومین نمایشگاه ملی
صنایع دستی ،حمایت خود را از فعالیت های نوآورانه مرکز اعالم
کرد.
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صنایع دستی سفیر فرهنگی تاثیرگذار در جهان

شاخصترین و
صنایع دستی
اصیلترین جلوهگاه تاریخ و تمدن
کهن و تجلی گر فرهنگ و هنر یك
سرزمین است و زبان گویای تاریخ و
آداب و رسوم یك قوم بشمار می رود.
این مقوله در كنار فرصت های اقتصادی
مطلوبی كه ایجاد می كند می تواند
ویژگیهای فرهنگی را منتقل كند و
سبب گسترش و بسط سنت های یك
كشور درعرصه جهانی شود.
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صنایع دستی به عنوان یکی از مظاهر
فرهنگی و هنری بیانگر فرهنگ و سنت
های به یادگار مانده از نسل های گوناگون
یك سرزمین است .در واقع باورها و آداب
و رسوم هر قوم و كشوری در قالب تولیدات
دستی  ،جلوه گر می شود و نظر به اینکه هر
اثر هنری بازگوکننده ویژگی های تاریخی،
اجتماعی و فرهنگی محل تولید آن است،
می تواند هم عامل مهمی در شناساندن
فرهنگ و تمدن و هم دلیل جلب و جذب
گردشگران باشد.
از اینرو ،این صنایع مجموعه ای از
فرهنگ ،ملیت ،هویت ،روابط بین المللی
و هنر صنعتی بشمار میروند كه قابلیت
عرضه اقتصادی نیز دارند و هر چند
درگذشته بیشتر جنبه كاربردی داشتند ؛
اما در عصر جدید از ارزش نمادین سنتی
نیز برخوردار شده اند.
وضعیت صنایع دستی در جهان و
تاثیرگذاری آن باعث شد تا پس از جنگ
جهانی دوم ،بُعد فرهنگی و هنری آن
توجه كشورهای پیشرفته را به خود جلب
كند و حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی
کشورها ،بر عهده سازمان علمی ،فرهنگی
و تربیتی ملل متحد(یونسكو) قرار گرفت.
اهمیت این موضوع سبب شد تا در
تاریخ  10ژوئن  1964میالدی ،نخستین
كنگره جهانی صنایع دستی در نیویورك
برگزار شود و در حضور مسئوالن اجرایی،
استادان دانشگاه ،هنرمندان و صنعتگران
بیش از  40كشور جهان ،قطعنامه تشكیل
«شورای جهانی صنایع دستی» به عنوان
نهاد وابسته به یونسكو به تصویب برسد و
همچنین از طرف شورا این روز به عنوان
«روز جهانی صنایع دستی» تعیین شود.
ایران نیز همچون دیگر كشورهای
جهان ،پس از گذشت چهار سال از تشكیل
شورای جهانی صنایع دستی در سال 1347

از طریق سازمان صنایع دستی كشور به
عضویت این شورا در آمد و در مجمع آسیا
و اقیانوسی ه این نهاد ،فعالیت خود را آغاز
كرد.
صنایع دستی هنری است که در آن
محبت و زیبایی وجود دارد و زیبایی آثار
آن به این دلیل است که لحظه لحظههای
خلق آن با عشق و محبت همراه است.
هنر عبارت است از واکنش معنوی
انسان در قبال دریافت زیبایی های خلقت
و فضیلت های انسانی و بیزاری از زشتی
و پلیدی؛ بنابراین دستاوردها  ،ابداعها و
آفرینشهای انسان برای بهبود زندگی و
کیفیت خوب زیستن تجلی هنریست که
حکایتی سرشار از آمیختگی با تارو پود
فرهنگی دارد.
هنرمند ،فردی است که با دستان توانا
و ایده های بکر ،هر آن چه در ذهن و فکر
دارد ،میآفریند طبیعت و در معرض دید
عموم قرار میدهد.
جایگاه صنایع دستی در انتقال باورها و
اعتقادات اقوام مختلف از جمله کارکردهای
این هنر است  .صنایع دستی بخشی مهم از
هویت فرهنگی و اجتماعی است و در انتقال
فرهنگ از گذشته به آینده موثر است.
اقوام مختلف در گوشه و كنار جهان
از دیرباز با خالقیت ،ذوق هنری و ابتكار
خود در تولید صنایع دستی شناخته
میشدند .از این رو صنایع دستی بخشی
از میراث فرهنگی كشورها بشمار می رود
كه می تواند در اقتصاد گردشگری جایگاه
شایسته ای پیدا كند ؛ چراکه هر شهری
صنایع دستی ویژه خود را دارد كه ریشه
آن در فرهنگ ،سنت و آیین همان منطقه
پا گرفته است.
توجه به صنایع دستی و بومی الزمه
رشد و ترقی فرهنگ و آداب و رسوم است
و میتواند قسمتی از مهمترین جاذبههای
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گردشگری را شکل دهد.
سرمایه گذاری در این حوزه و توسعه
آن ،برنامهریزی برای توسعه فرهنگی جامعه
است .هر چند اشتغال زایی و درآمدزایی با
توسعه صادرات صنایع دستی محقق می
شود ؛ ولی در کنار آن صادرات فرهنگی
کشورها نیز با توسعه صادرات صنایع دستی
همراه خواهد بود.
نقش و اهمیت این هنر به عنوان ،
صنعتی مستقل  ،بومی و اصیل با جنبههای
قوی کاربردی بر همگان آشکار است  .امروزه
اکثر کشورهای دنیا به تأثیر متقابل صنایع
دستی و گردشگری اذعان دارند  ،چرا که در
عمل و تجربه در یافته اند که تولیدات این
عرصه ،یکی از عوامل بسیار مؤثر در جلب و
جذب گردشگر در سطوح ملی  ،منطقه ای
و داخلی است و متقاب ً
ال به این جمعبندی
رسیدهاند که صنعت گردشگری میتواند به
رشد  ،توسعه و گسترش صنایع دستی و
بهبود کیفیت و تقویت بخش فرهنگی آن
کمک کند.

یکی دیگر از مهمترین کاربردهای
فرهنگی صنایع دستی ،هویت شناسی
است .این حوزه به عنوان نماد ملی و
بومی و عامل توسعه گردشگری و مبادالت
فرهنگی ،بر فرهنگ شناسی و قوم نگاری
از طریق تمرکز بر مشخصه های موجود در
صنایع دستی و ویژگی های اقوام و جوامع
تولیدکننده صحه میگذارد.
به همین دلیل صنایع دستی نقشی
استراتژیک در صیانت از هویت فرهنگی ایفا
می کند .محصوالت فرهنگی با خصلت های
بومی و سنتی ،هویت فرهنگی را تقویت می
کنند و شناخت و آگاهی مردم را نسبت به
میراث فرهنگی افزایش می دهند.
این هنر حاصل روح ملتها و دستاورد
هنری نسلهاست؛ زیرا تنها کاالئی برای
مبادله نیست ،بلکه با انتقال خصوصیات
فرهنگی و ویژگیهای قومی ،پدیدآورنده
نوعی ارتباط فرهنگی است که جوامع
انسانی را به هم نزدیک میکند.
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تهران در گذر تاریخ
(بخش دوم)

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.

18

بنظر میرسد که بقایای قدیمیترین
تهران عصر تیموری
بناهای تهران در محدوده
ِ
واقع است و با این فرض که امامزادهها و
گورستانها در کنار مرزهای شهری قرار
تهران عصر تیموری
داشتهاند ،میتوان محدوده
ِ
را بازشناخت .بر این اساس منتهیالیه جنوب
شرقی تهران در سده نهم هجری قمری،
تقریباً در نزدیکی محلی بوده است که اکنون
بقعه سیداسماعیل در آن قرار دارد .این بقعه
قبل از سال  886قمری ساخته شده.همچنین
امامزاده یحیی مرز شمال شرقی شهر را تعیین
میکرده و مقبره آن که در سال  ۸۹۵قمری
وجود داشته  ،قطعاً پیش از  ۶۲۸ساخته شده
است ،این اطمینان از آن روست که بر یک تکه
کاشی مکشوفه در محل ،این تاریخ حک شده
است .در این زمان خانهها و باغهای تهران تا
آن سوی امامزاده یحیی امتداد یافته و سپس
با گردش به سمت غرب تا محل کنونی کاخ
گلستان کشیده میشدند .مرز جنوبی تهران
امامزاده زید در محل کنونی بازار بود ،و مرز
جنوب غربی تهران به امامزاده سیدنصرالدین
که قبل از سال ۹۹۳قمری ساخته شده بود،
نمیرسید .بازار یا توده کوچک بناهای تجارتی
که آن را تشکیل میداد ،قطعاً در محل کنونی
خود قرار داشت ،و مهمترین محله از محلههای
دوازدهگانه تهران محسوب میشد.
دوران صفوی
وجود امامزادههای متعدد در تهران و اعتبار
آنان نزد مردم درآن زمان ،مؤید آن است که
ساکنان تهران پیش از روزگار صفویه مذهب
تشیع را پذیرفته بودند ( .حمداهلل مستوفی )
مردم ری و بیشتر توابع آن در نیمه نخست
سده هشتم قمری ،به استثنای چند دیه از
جمله دیه قوهه ،شیعه دوازده امامی بودند .با
توجه به اهمیت تهران در آن زمان ،اگر این
محدوده هم جزو استثناها بود ،مسلماً به آن
اشاره میشد .هرچند تهران از سده هفتم قمری
به بعد رو به توسعه نهاده بود و تا اوایل سده
دهم ،به هنگام برآمدن دولت صفویان از حالت
روستایی کوچک و کماهمیت بیرون آمده ،و
جلوهایی نیمه شهری به خود گرفته بود ،اما
اعتبار و شهرت واقعی آن از زمان شاه طهماسب
که از سال  930تا سال 984قمری بر تخت

سلطنت نشست ،آغاز شد.
نزدیکی تهران به قزوین ،پایتخت آن
روزگار صفویان ،و وجود باغها و برخورداری از
شکارگاههای مناسب ،و بویژه نزدیکی آن به بقعه
حضرت حمزه در جوار بقعه حضرت عبدالعظیم
در ری که صفویان او را نیای خود میدانستند
و شاه طهماسب گاهی به زیارت آن میرفت ،از
جمله عواملی است که منابع متأخرتر در توجه
شاه طهماسب به تهران مؤثر دانستهاند.
اما افزون بر این موارد ،باید موقعیت
جغرافیایی تهران را به عنوان گذرگاهی بر
سر راههای خراسان ،مازندران و آذربایجان به
عنوان عامل اصلی توجه شاه طهماسب به این
شهر دانست ،زیرا یکی از نگرانیهای اصلی او
ازبکها بودند که مرتباً خراسان را آشفته ،و گاه
سراسر ایران را تهدید میکردند .سرکشیهای
حکام مرعشی مازندران نیز موجب دیگری
برای نگرانی شاه بود .دشت ورامین و جلگه
تهران به سبب گستردگی و برخورداری از آب،
سبزه ،درخت و مزرعه ،هدف مهاجمانی قرار
میگرفتند که به دنبال تأمین آذوقه و علوفه از
تهران به عنوان پایگاه حمله به قزوین استفاده
میکردند .از اینرو وجود شهری محصور با
برج و باروی استوار در این ناحیه به دیده شاه
طهماسب ضروری بود .در این صورت تهران
به صورت دژی درمیآمد که هم سپر دفاع از
قزوین بود و هم انبار تدارکات برای لشکرکشی
به مازندران و خراسان.
شاه طهماسب در لشکرکشیهایش برای
مقابله در برابر تهاجمات ازبکها گاه از تهران
به عنوان اردوگاه استفاده میکرد و بیتردید به
اهمیت نظامی این شهر واقف بود.
از اینرو به دستور او در سال ۹۶۱قمری
در تهران بازاری ساختند و بارویی بر گرد شهر
کشیدند که درازای آن ،یک فرسنگ یعنی
حدود  ۶هزار گام بود و  ۱۱۴برج به عدد
سورههای قرآن کریم ،و  ۴دروازه داشت .در هر
برج یک سوره از قرآن مجید را دفن کرده ،و بر
گرد بارو نیز خندقی کنده بودند.
تهران برپایه برج و باروی شاه طهماسبی و
بر حسب خیابانهای کنونی آن ،از شمال به
خیابان چراغ برق (امیرکبیر) ،میدان توپخانه
(امام خمینی) و خیابان سپه (امام خمینی) ،از
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شرق به خیابان ری ،از جنوب به خیابان مولوی
و از غرب با اندک انحرافی به خیابان شاپور
(وحدت اسالمی) محدود میشد.
دروازههای چهارگانه تهران عبارت بودند از:
 .1دروازه حضرت عبدالعظیم یا دروازه
اصفهان در جنوب .این دروازه در جانب شمالی
خیابان مولوی امروزی ،ابتدای بازار دروازه یا
بازار حضرتی واقع بوده است .این بازار را به
سبب آنکه به روی جاده حضرت عبدالعظیم
باز میشد« ،بازار حضرتی» ،و از آنجا که به
دروازه میرسید« ،بازار دروازه» ،و خود دروازه را
به سبب آنکه به روی جاده اصفهان باز میشد،
«دروازه اصفهان» نیز میگفتند.
 .2دروازه دوالب در شرق .در خیابان ری
حدود سه راه بوذرجمهری ( ۱۵خرداد کنونی) و
در مدخل بازارچه نایبالسلطنه.
 .3دروازه شمیران در شمال شرقی و در
مدخل خیابان پامنار نرسیده به خیابان چراغ
برق (امیرکبیر).
 .4دروازه قزوین در غرب  ،حدود میدان
شاپور (وحدت اسالمی) و در مدخل بازارچه
قوامالدوله.
بیشتر اراضی درون حصار تهران آن زمان را
زمینهای بایر و یا باغهای وسیع و کشتزار دربر
میگرفته ،و مناطق مسکونی بخش کوچکی
از اراضی درون حصار را شامل میشده است.
«پیترو دالواله» جهانگرد معروف ایتالیایی که
در زمان شاه عباس اول از تهران دیدار کرده،
آن را شهری بزرگتر از قزوین ،اما با جمعیتی
اندک گزارش کرده است که سراسر آن پوشیده
از باغهای بزرگ بود.
نوشتههای «دالواله» را نخستین نقشه
مهندسی تهران که توسط «برهزین» ،جهانگرد
و خاورشناس روسی تهیه و در مسکو به چاپ
رسیده  ،تأیید میکند .برپایه این نقشه که
حدود  ۳۰۰سال پس از ساخت باروی تهران
ترسیم شده (و در این مدت به یقین تهران
توسعه بیشتری یافته بود) ،هنوز مناطق
مسکونی بر محور بازار که از سبزه میدان در
مرکز شهر تا دروازه شاه عبدالعظیم در جنوب
شهر امتداد داشت ،متمرکز بودند و محلههای
چاله میدان و عودالجان در شرق ،و سنگلج در
غرب بسیار خلوت به نظر میرسیدند .نکته قابل
تأمل دیگر در این نقشه وجود باغهایی است که
نواحی وسیعی از شمال شرقی و شرق تا جنوب
شرقی و نیز شمال غربی و غرب تا جنوب غربی
تهران درون بارو را دربر میگرفته است.
ِ
اما به راستی چرا باروی تهران تا این اندازه
بزرگ بود ؟ به گمان  ،مهمترین دلیل این امر
حفاظت از منابع آب شهر بود .منابع آب تهران
در آن روزگار عبارت بودند از :دو چشمه به

نامهای «سرچشمه باال» و «سرچشمه پایین»
که در زمینهای شمال شرقی میجوشیدند و
در مرک ِز حصار جایی که بعدها ارگ سلطنتی
تهران در آن ساخته شد ،قنات مهران را پرآب
میکردند؛ و در شمال غربی در محله سنگلج،
قنات «آب پخش کن» واقع بود .این منابع
حیاتی آب باید درون حصار شهر قرار میگرفتند
احتمالی دشمن از
تا در هنگام جنگ و حمله
ِ
ویرانی و آسیب در امان باشند .بسته شدن
این منابع یا تغییر مسیر آها منجر به بیآبی
و سقوط شهر میشد .افزون بر این چنانکه
گذشت ،سراسر نواحی غربی و شرقی زمینهای
تهران ،متصل به بارو ،پوشیده از باغ و کشتزار
بود و ضرورتهای اقتصادی و جنگی ایجاب
میکرد که از آنها محافظت شود تا از آسیب
دشمن در امان باشند.
اما با وجود توجه بسیار شاه  ،او اقدامی برای
ایجاد بناهای دولتی و یا سلطنتی در تهران
نکرد .نخستین بناهایی که پس از تکمیل بارو
در تهران ساخته شد ،حمام ،تکیه و مدرسه
خانم است که به دستور «خانم» ،خواهر شاه
طهماسب در محله چاله میدان از قدیمیترین
نقاط مسکونی تهران بنا شد و هنوز هم به همان
اسامی نامیده میشوند.
چندی بعد در زمان سلطنت شاه عباس اول
(  ،)996-۱۰۳۸تهران جای ورامین را (که
پیش از آن حاکمنشین والیت ری بود) گرفت و
نشین منطقه بدل شد
به مهمترین شهر و حاکم
ِ
و حتی از ری هم پیشی گرفت.
به نوشته «دالواله» نام تهران بر والیتی که
این شهر مرکز آن بود ،نیز اطالق میشد.
پس از درگذشت شاه طهماسب مهمترین
واقعهای که در تهران روی داد ،قتل سلطان
حسن میرزا حاکم مازندران بود .چون شاه
اسماعیل دوم ،جانشین طهماسب ،فرزندی
نداشت ،سلطان حسن میرزا به دعوی ولیعهدی
از مازندران روانه قزوین شد و بر سر راه ،در
تهران منزل کرد .شاه اسماعیل دوم که سلطنت
خود را از ناحیه وی در خطر میدید ،به دست
مأموران خود او را به قتل رساند.
شاه عباس اول نیز که در سال ۹۹۸قمری
خان ازبک که در
برای سرکوب عبدالمؤمن ِ
خراسان دست به تاراج و کشتار مردم زده بود،
با سپاهی آهنگ خراسان کرد و در سر راه خود
در تهران اردو زد؛ اما در آنجا بیمار شد و از ادامه
مسیر بازماند و سپاهیانش نیز پراکنده شدند؛ در
نتیجه ازبکها مشهد را تسخیر و غارت کردند.
از اینرو شاه عباس سوگند خورد که دیگر
پای به این شهر نگذارد و لعنت کرد بر کسی
که به تهران وارد شود و شب را در آنجا بیتوته
کند.
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شاه عباس چند بار ضمن سفر از کنار تهران
گذشت ،اما دیگر هرگز پای به آن نگذاشت.
«دالواله» که در یکی از سفرهای شاه عباس
از مازندران به اصفهان همراه او بود ،چون در
حوالی تهران توقف کردند ،او از اردو جدا شد و
به دیدار تهران رفت .شرحی که وی در سفرنامه
خود درباره تهران آورده ،جالب و مهم است .به
گفته او تهران شهری بزرگ ،اما کم جمعیت و
فاقد عمارتهای زیبا و قابل توجه بود ؛ ولی در
ِ
بزرگ آن انواع میوه وجود داشت و مردم
باغهای
شهر به سبب گرمی هوا ،صبح خیلی زود آنها را
میچیدند و برای فروش به اطراف میفرستادند.
او اشاره کرده که این باغها با نهرهای پرشما ِر
پراکنده در سطح شهر آبیاری میشدند و از
چنارهای تنومند و زیبای خیابانهای تهران به
شگفتی یاد کرده ،و نوشته در عمر خود هیچگاه
این تعداد چنارهای تنومند ندیده است .از اینرو
تهران را «شهر چنار» نامید.
سر «توماس هربرت» نیز که حدود ۱۰
سال پس از «دالواله» از تهران دیدار کرده ،در
سفرنامه خود نکات جالبی درباره وضعیت تهران
مطرح کرده است .به نوشته او تهران در آن زمان
شهری با  ۳هزار خانه خشتی سفیدرنگ بود
که در میان بناهای آن جز دو بنا ،یکی خانه
حاکم شهر و دیگر بازار شهر ،بنای قابل توجه
دیگری وجود نداشته است .بازار شهر دارای دو
بخش مسقف و روباز بود و نهری دو شاخه که از
میان شهر میگذشته ،کشتزارها و باغهای درون
حصار تهران را آبیاری میکرده است .در جوار
زمینهای شهر نیز ،باغی سلطنتی که با دیوار
بلند گلین احاطه شده بود ،وجود داشت.
با توجه به گزارش وی مبنی بر وجود  ۳هزار
خانه در تهران میتوان تخمین زد که این شهر
در نیمه نخست سده ۱۱قمری ،حدود  ۲۵تا
 ۳۰هزار تن جمعیت داشته و این تعداد در آن
زمان ،بر وجود شهری نسبتاً بزرگ داللت دارد.
بنظر میرسد ،باغ سلطنتی مورد اشاره وی،
همان چهارباغ یا چنارستان عباسی باشد که
اعتمادالسلطنه
آن را از آثار دوره شاه عباس اول دانسته و
بعدها ارگ سلطنتی و عمارات دیوانی در آن
بنا شدند.
جانشینان شاه عباس اول نیز به تهران
آمدوشد داشتند و بعضی از آنها در این شهر
عمارتهایی برپا کردند .
گرد آوری و تدوین :پرتال پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی .

ادامه دارد . . .

19

رفتار درمانی شناختی CBT
(بخش دوم)

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 در حقیقت
روشی برای کشف این واقعیت اساسی
است که حوادث ،رویدادها و مشکالت
نیستند که باعث ایجاد اختالالت احساسی
و ناراحتیهای متعدد ما میشوند ،بلکه
معنایی که ما به این رویدادها و مشکالت
میدهیم ،منجر به شکلگیری آنها میشود
و در نهایت تحریف واقعیت و افکار
غیرمنطقی رفتارهای مشکلساز و اختالل
در عملکرد را به دنبال دارد .شناخت افکار
معیوب ،اصالح باورهای ناکارآمد و افزایش
کیفیت روابط عمومی میتواند بسیاری از
بیماریهای شایع روانی مانند اضطراب،
افسردگی و اختالالت هراس را درمان کند.
در چند سال گذشته تحقیقات و
پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که رفتار
درمانی شناختی در درمان کمردرد و
دردهای مختلف عصبی به نحو چشمگیر
مؤثر بوده است .برای نمونه یک مطالعه
نشان داد که رفتار درمانی شناختی در
کنترل عالئم بیماری در بانوان مبتال به
سرطان پستان و یائسگی مؤثر است .در
این آزمایش که از  ۴۲۲زن بطور تصادفی
بعمل آمد ،مشخص شد ورزش در کنار رفتار
درمانی شناختی در کنترل عالئم بیماری
تأثیر دارد .آزمایشها نشان دادند که بعد
از  ۶تا  ۱۲هفته عالئم مربوط به یائسگی از
جمله گرگرفتگی و تعرق شبانه به طور قابل
مالحظهای کاهش یافته و حتی عملکرد
غدد درونریز متعادلتر و عملکرد فیزیکی
بانوان بهتر شده است.
با ظهور درمان شناختی رفتاری،
روانشناسان به بهبود وضعیت بهداشت
روانی بیشتر خوشبین شدهاند .رفتار
درمانی شناختی در کشور ما هم رشد قابل
توجهی کرده و بنظر میرسد در آیند ه نه
چندان دور شاهد تأثیرات مثبت آن باشیم.
شناختدرمانگرها همراه با مراجعان،
الگوهای فکری و رفتارهایی را که مانع
تحقق اهداف مراجعان میشوند ،تغییر
میدهند .در این بین ،برقراری یک رابطه
درمانی توام با دلسوزی ضروری است .در
شناختدرمانی توجه زیادی به جزییات و

نقش تفکر در تغییرات رفتاری و عاطفی
میشود.
امروزه ،شناختدرمانی در زمره یکی
از مرسومترین شیوههای درمانی در سطح
جهان قرار گرفته است .پژوهشهای
گستردهای که به کمک موسسه ملی
سالمت فکر (National Institute of
 )Mental Healthدر دانشگاهها و مراکز
درمانی سرتاسر آمریکا صورت گرفته ،ثابت
کرده که شناختدرمانی به همان اندازه و
سرعت استفاده داروهای ضدافسردگی ،به
درمان افسردگی کمک میکند.
یکی از اصول مهم شناختدرمانی
قضیهای به ظاهر متناقض است و آن اینکه
نقطه ضعفهای شما میتواند به نقاط قوت
شما تبدیل شود .نواقص شما اگر آنها را
بپذیرید میتواند به بزرگترین سرمایههای
شما تبدیل شود .به عبارت دیگر این نواقص
و اشکاالت است که به ما فرصت توجه و
مراقبت میدهد .به همین دلیل است که
گفته میشود اشکاالت و نواقص ما میتواند
منبع قدرت و قوت باشد.
اهداف درمان
هدف اصلی در شناختدرمانی ،حذف
سوگیریها یا تحریفهای فکری است تا
انسانها بهتر کار کنند .در شناختدرمانی
به شیوه پردازش اطالعات مراجعان
که احساسات و رفتارهای ناسازگارانه
آنان را حفظ میکند ،توجه میشود.
شناختدرمانگرها تحریفهای شناختی
مراجعان را زیر سوال میبرند ،میآزمایند
و مورد بحث قرار میدهند؛ تا احساسات،
رفتارها و تفکر مثبتتری در بیماران خود
ایجاد کنند.
آنها هدفهایی را برمیگزینند که
مشخص و ارجح باشند و با مراجعان خود
همکاری میکنند .این هدفها مولفههای
عاطفی ،رفتاری و شناختی دارند .هر چه
اهداف مشخصتر و دقیقتر باشند ،انتخاب
روشهای تغییر نظامهای اعتقادی و
احساسات و رفتارهای مراجعان راحتتر
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میشود.
شناختدرمانی در واقع عبارتست
از؛ حل منظم و ساختمند یک مسئله که
محدودیت زمانی دارد و به ندرت بیش از
 ۳۰جلسه طول میکشد و برخالف شکل
آزاد روانکاوی یا درمان مراجعمحور برای
هر جلسه یک دستور کاری تهیه میشود.
آرون بک نیز مانند کارل راجرز ،معتقد
است درمانگر باید انسان گرم و خالصی باشد
و با مراجع همدلی کند .اما برخالف راجرز
این موارد را شرط کافی درمان نمیداند.
همچنین درمانگر شناختی ،باید الگوی
اموری باشد که میخواهد آموزش دهد .اگر
اهل قضاوت و پند و موعظه باشد ،فقط به
تقویت افکار ابتدایی و قضاوتی مراجع کمک
کرده است.
اصول درمان شناختی
درمان شناختی شامل چهار مرحله زیر
است:
ناسازگار
تفکر
شناسایی
.1
 Maladaptive Thinkingکه با
درخواست از بیماران برای تهیه یک گزارش
روزانه از افکار خود انجام میشود که پیش
از بروز نشانهها یا رفتار غیرطبیعی و یا
پس از آنها اتفاق میافتند .این افکار باید
حتیاالمکان به محض وقوع ثبت شوند.
 .2تفکرات ناسازگار با تصحیح سوء
تفاهمها از طریق ارایه اطالعات دقیق و
خاطرنشان کردن راههای منطقی استدالل
به چالش خوانده میشوند.
 .3شیوههای جایگزین تفکر توسط بیمار
مورد تمرین قرار میگیرند.
 .4این توضیحات جایگزین در
آزمایشهای رفتاری مورد آزمون قرار
میگیرند .تا وقتی که تفکرات ناسازگار
اصالح شوند ،از شیوه توجه برگردانی
( Distractionپرت کردن حواس) استفاده
میشود که به ترتیب زیر انجام میگیرد:
· تغییر کانون توجه از افکار ناسازگار
به سمت یک شی خارجی (به عنوان مثال
بیماران ممکن است ،ماشینهای آبی در
خیابان را بشمارند و یا به یک شی در اتاق
خود خیره شوند).
· انجام تمرینهای ذهنی مانند محاسبات
ریاضی که نیاز به تمرکز کامل دارند.
رویکرد شناختی در فعالیتهای بالینی
روزمره
هر چند درمانهای شناختی ،روشهای
پیچیدهای هستند که نیاز به آموزش ویژ ه
دارند ،ولی چندین جنبه از رویکرد شناختی
در فعالیت بالینی روزمره سودمنداند  .این
امر به ویژه زمانی اهمیت دارد که از بیماران
خواسته شود تا گزارشهای روزانهای در این

موارد تهیه کنند:
 ) 1آگاهی از تفکرات بیمار ،قبل و در
ضمن بروز نشانهها
 ) 2رفتارهای غیرطبیعی و تالش برای
کنترل این رفتارها
 ) 3ارزیابی پیشرفت درمان.
شناختدرمانی ،یک روش علمی برای
درمان افسردگی و سایر اختالالت روانی
بوده و مبتنی بر نظریهای ساده است که
میگوید:
این افکار و طرز تلقی شما از محیط
پیرامون است که روحیه شما را شکل
میدهد.
شناخت درمانی ،برای درمان نشانهها
و رفتارهای غیرطبیعی مورد استفاده قرار
میگیرد که به علت شیوه تفکر بیمار در
مورد آنها ،باقی ماندهاند .اعمالی که به
تداوم یک اختالل در دوره طوالنی کمک
میکند ،در اکثر موارد باعث رفع موقت
پریشانی و ناراحتی بیمار شده و این یکی
از دالیلی است که باعث میشود این طرق
ناسازگار تفکر و رفتار غالبا به سختی تغییر
یابند.
هدف از شناخت درمانی ،تغییر مستقیم
این طرز تفکرها به امید پدید آمدن بعدی
سایر تغییرات است.
همچنین ،شناختدرمانی بر این نظریه
مبتنی است که ،رفتار ثانوی ،وابسته به
نحوه تفکر افراد در مورد خود و نقش آنها
در دنیاست و رفتارهای غیرانطباقی میتواند
ناشی از دگرگونیهای شناختی یا اشتباهات
تفکر باشد
در شناخت درمانی ،درمان کوتاهمدت
است و معموال در  ۵تا ۱۲جلسه و در ضمن
 ۱۲هفته انجام میشود و بدین صورت بیمار
از دگرگونیهای شناختی خود آگاه میشود.
برای آگاهی از دگرگونیهای شناختی
و تغییر طرز تفکر بیمار ،دو مرحله طی
میشود:
گام نخست ،شناسایی افکار غیرمنطقی
که برخی از این افکار توسط بیماران
توصیف میشود .اما معموال از وجود آنها
بیخبرند .افکار غیرمنطقی را میتوان با
مصاحبه دقیق ،درخواست از بیمار برای
تهیه یادداشت روزانه و افکار تجربه شده
خود مشخص کرد.
در گام دوم ،سعی میشود که عقاید
غیرمنطقی تغییر داده شود .این کار به
دو طریق کالمی ( )verbalبا راهنمایی
از جانب درمانگر طی جلسات درمانی و
رفتاری ( )behavioralبه وسیله خود بیمار
در فعالیتهای روزانه انجام میشود.
شناختدرمانی ،بر نقش نظامهای
اعتقادی و تفکر ،در رفتار و احساس تاکید
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دارد.
کانون شناختدرمانی ،شناخت عقاید
تحریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به
کمک برخی فنون است که شامل فنون
رفتاری و عاطفی نیز میشود .در جریان
این نوع درمان به افکاری که انسانها از
آن بیخبرند و نظامهای اعتقادی یا طرح
وارههای شناختی ()cognitive schema
توجه میشود .طرح وارههای شناختی،
متشکل از طرز فکر افراد در مورد نیازها و
عقاید و مفروضاتشان درباره مردم ،رویدادها
و محیط است.
به طور کلی دو نوع طرح واره شناختی
وجود دارد:
مثبت (سازگارانه) و منفی(ناسازگارانه).
طرح¬وارهای که در یک وضعیت سازگارانه
است ،در وضعیت دیگر میتواند ناسازگارانه
باشد.

ادامه دارد . . .
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معرفی منابع کارآفرینی

راهنمای تنظیم مقاالت (فصلنامه کارآفرینی فرهنگی)
لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریعتر انجام شود:

college.tapsell.ir

کتاب “جادوی ترس :زندگی خالقانه با غلبه بر ترس”
نویسنده کتاب الیزابت گیلبرت تالش کرده تا نگرش ،رویکرد و عادتهای الزم را
برای مقابله با ترس و رسیدن به آنچه مورد عالقه یک کارآفرین است ،به اشتراک
بگذارد .یک کارآفرین به کمک این کتاب میتواند راهحل چالشهای موجود در
کسبوکار خود را شناسایی و اهداف بلندمدت خود را به واقعیت تبدیل کند.
این کتاب توسط شهال ثریاصفت در نشر نوین به فارسی ترجمه شده است.

کتاب “معمای نوآوران :وقتی تکنولوژیهای جدید باعث
شکست شرکتهای بزرگ میشوند”
این کتاب توسط کالیتون کریستنسن نوشته شده و یکی از
برترین کتابهای حوزهکسبوکار محسوب میشود  .نویسنده،
در کتاب خود اذعان میدارد که حتی برترین کمپانیها نیز
هنگام بروز تغییرات در فناوری و یا بازار ممکن است بهرغم
انجام شدن درست تمامی کارها ،قدرت رهبری بازار را ازدست
داده و حتی بهطورکلی از بازار حذف شوند .او نهتنها به اثبات
این ادعای خود میپردازد ،بلکه راه پیشگیری از این مشکل
را هم پیش پای مخاطب قرار میدهد .او اصرار دارد که هر
شرکتی باید قسمتی از بودجه بخش تحقیقات و توسعه خود را
به توسعهمحصوالت تحولآفرین تخصیص دهد.
این کتاب توسط بهنام بهزادفر و احمدرضا قاسمی در انتشارات
مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا به فارسی ترجمه شده
است.
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 .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.

هفته دفاع مقدس گرامی باد.

