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      ] سخن سردبیر   [

ــید و  ــان رس ــه پای ــال 1399 ب ــا س ــزد یکت ــاری ای ــه ی ــه ب ــون ک اکن
ــت   ــه هم ــدیم، ب ــیدی ش ــم خورش ــرن چهارده ــال ق ــن س وارد آخری
کارشناســان محتــرم دانشــگاه بــه خصــوص کارشناســان روابــط 
ــدا  ــریه ن ــماره از نش ــت ش ــگاه هف ــرم دانش ــاتید محت ــی و اس عموم
منتشــر شــد.  امیــد اســت بــا حمایــت پــر دامنــه تــر اعضــای محتــرم 
خانــواده دانشــگاه اراک، ســال 1400 خورشــیدی شــاهد ســال پــر بــار 
تــر و  موفــق تــری در انعــکاس تــاش هــای  شــبانه روزی اعضــای 

ــیم. ــواده باش ــن خان ای
در دورانــی کــه مــا در آن روزگار مــی گذرانیــم عصــر ارتباطــات مــی 
باشــد و در ایــن عصــر انســان هــا بــه ســرعت اطاعــات مــورد نیــاز 
خــود  را بــه دســت مــی آورنــد. امــا متاســفانه درایــن عصــر، اطاعــات 
چــه درســت چــه غلــط بــه ســرعت منتشــر مــی شــود و بشــر را دچــار 
ــم  ــانه ه ــر رس ــه آن عص ــه ب ــر ک ــن عص ــد. ای ــردرگمی می کن س
ــر  ــرک ت ــد، قشــر خاکســتری جامعــه جــذب رســانه هــای زی می گوین
مــی شــوند. افــراد خاکســتری کــه عمومــًا افــراد کــم اطــاع جامعــه 
هســتند جــذب ظواهــر رســانه مــی شــوند. متأســفانه افــرادی هــم کــه 
برچســب افــراد دارای تحصیــات دانشــگاهی را یــدک مــی کشــند نیــز 
جــذب همیــن رســانه هــای بــی اســاس مــی شــوند،با اینکــه اطاعــات 
بــی اســاس بــه آنهــا مــی دهنــد امــا بــاز جذابیــت آنهــا باعــث جــذب 
بــه ایــن رســانه هــا مــی شــوند. حتــی کســانی کــه دارای تحصیــات 
ــن  ــن رســانه ها می شــوند وای ــی باشــند هــم پیاده نظــام ای ــی م تکمیل
ــود را  ــالت خ ــگاه رس ــا در دانش ــس م ــت. پ ــول نیس ــل قب ــا قاب اص
ــر آن شــدیم  ــه ایــن مســائل ب ــا توجــه ب ــه خوبــی انجــام ندادیــم. ب ب
ــوروز 1400  ــه عنــوان فرهنــگ نامــه ن ــا ایــن شــماره از نشــریه را ب ت
ــگ  ــد فرهن ــکل می ده ــه را ش ــک جامع ــه روح ی ــم. آنچ ــر کنی منتش
ــود  ــه وج ــادی ب ــالیان متم ــی س ــه ط ــت ک ــه اس ــدن آن جامع و تم
آمــده اســت. آنچــه کــه بــه آن فرهنــگ مــی گوینــد مجموعــه ای از 
دســتاوردهای معنــوی جامعــه اســت، ماننــد آداب و رســوم،  اعتقــادات 

ــل تمــدن  ــه نســل دیگــر منتقــل می شــود. در مقاب و... کــه از نســلی ب
مجموعــه دســتاوردهای فیزیکــی یــک جامعــه اســت کــه قابــل لمــس 
اســت و در مــوزه هــا و ســاختمان هــا و ســنگ نــگاره هــا قابــل مشــاهده 
ــام  ــر ن ــران تغیی ــرزمین ای ــه س ــا ب ــه بعده ــی ک ــرزمین پارس ــت. س اس
ــتاوردهای بشــری در  ــوع دس ــن ن ــه از ای ــن اســت ک داد ســرزمینی که
آن بــه وفــور قابــل مشــاهده اســت. آداب و رســومی کــه هــزاران ســال 
ــه  ــس ازصــادر شــدن آن ب ــه اســت و پ ــن ســرزمین شــکل گرفت در ای
کشــورهای دیگــر باعــث شــده اســت کــه ایــن آداب و رســوم دوبــاره بــه 
ــام فرهنــگ  ــه ن ــا بســته بنــدی هــای زیبــا ب شــکل شــکات پیــچ و ب
ــن  ــارز آن ولنتای ــال ب ــل شــده اســت مث ــا تحمی ــان م ــه جوان ــی  ب غرب
اســت، افســانه ای در قلــب اروپــای آن زمــان شــکل گرفــت، زمانــی  کــه 
ــج  ــم و تروی ــد عل ــرون وســطی، کلیســا اجــازه فکــر کــردن و تولی در ق
ــدات  ــران تولی ــان  در ای ــود، آن زم ــرده ب ــلب ک ــه س آزادی را از جامع
ــان  ــن هم ــود. ولنتای ــن ب ــکل گرفت ــال ش ــی در ح ــتاوردهای علم و دس
ــت  ــال قدم ــزار س ــد ه ــه چن ــت ک ــی اس ــگ ایران ــپندارمذگان فرهن س
ــن  ــا کوچک تری ــان م ــت. جوان ــق اس ــان، روز عش ــن روز، روز زن دارد ای
ــه  ــن مطالع ــدون کوچکتری ــد و ب ــوم ندارن ــن آداب و رس ــی از ای اطاع
ــه شــکل  ــام خلیــج پارســی ب ــد جعــل کــردن ن ــد. همانن آن را می پذیرن
ــوروز  ــن ن ــت. جش ــاله ماس ــد هزارس ــگ چن ــه فرهن ــت ب ــی خیان عرب
ــن جشــن در  ــه ای ــی اســت ک ــل ایران ــگ اصی نشــانه دیگــری از فرهن
ــده شــدن زمیــن   بهتریــن زمــان ممکــن یعنــی فصــل بهــار، فصــل زن
ــی  ــوروز ایران ــی ن ــه زیبای ــان ب ــدی در جه ــچ عی ــد. هی ــی ش ــا م برپ
ــر  ــم دیگ ــن مه ــا جش ــده و ده ه ــرگان، س ــوروز ، مه ــدارد. ن ــود ن وج
کــه بایــد  مــورد توجــه قــرار گیــرد.در نظــر داریــم زیــن پــس بــه آداب، 
ســنن و رســوم ایــن ســرزمین بــا شــکوه بپردازیــم تــا گامــی در جهــت 
شناســاندن فرهنــگ اصیــل و هویــت ایرانــی برداریــم.  اگــر جوانــان از 
ایــن فرهنــگ و تمــدن بــا شــکوه مطلــع شــوند بــه طــور حتــم جــذب 

ــی اســاس غــرب نخواهنــد شــد.  فرهنــگ ب
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به نام خالق هستی

 یــا مقلــب القلــوب و االبصــار، یــا مدبــر اللیــل و النهــار،  

یــا محــول الحــول و االحــوال، حــول حالنــا الــی احســن 

الحــال

    نــوروز نمــادی از فرهنــگ غنــی ســرزمین عزیزمــان ایــران اســت 

کــه از نیــاکان پاک سرشــت بــه یــادگار مانــده و نمــاد نــو شــدن و نــو 

اندیشــیدن و تفکــر در قــدرت بیکــران پــروردگار یکتاســت. در فصــل 

رســتاخیز طبیعــت، نــو شــدگی، ســرزندگی و تحــول بــه عالــم هســتی 

ــذرد. ــختی هایش می گ ــام س ــا تم ــتان ب ــردد و زمس برمی گ

ــو شــدن  ــوروز باســتانی و آغــاز فصــل بهــار، فصــل ن  فرارســیدن ن

ــد  ــی و ارجمن ــگاهیان گرام ــه دانش ــه کلی ــدی را ب ــت خداون طبیع

ــال 1399  ــان س ــزد من ــتعانت از ای ــا اس ــم . ب ــی گوی ــت م ــک و تهنی تبری

ارزشــمندی  نتایــج  بین المللــی  و  ملــی  رتبه  بندی هــای  در  دانشــگاه 

بدســت آورد. قــرار گرفتــن دانشــگاه اراک در رتبــه بنــدی تایمــز در میــان 

1500 دانشــگاه برتــر جهــان و دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی در رشــته 

ــد  ــد اســت در ســال جدی ــود. امی ــر ب ــل تقدی ــف دانشــگاه  قاب هــای مختل

ــاش  ــی، ت ــی و زیبای ــا و دوســتدار دانای ــروردگار دان ــات پ ــز در پرتوعنای نی

اقشــار دانشــگاهی اعــم ازدانشــجویان عزیــز، کارمنــدان محتــرم و اســتادان 

ــعه  ــه توس ــوط ب ــداف مرب ــق اه ــاری و تحق ــور ج ــبرد ام ــد در پیش ارجمن

ــم در  ــد. امیدواری ــتمرار یاب ــون اس ــاد گوناگ ــگاه در ابع ــی دانش ــی وکیف کم

ســال 1400 بــه یــاری خداونــد منــان ویــروس منحــوس کرونــا از جهــان 

ــردد. ــان بازگ ــردم جه ــه م هســتی رخــت بســته و آســایش و آرامــش ب

سعید حمیدی      رئیس دااگشنه   
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مدری فرهنگی و اجتماعی دااگشنه اراک

   علی گوردزی زاده

5

 عطــر نســیم دل انگیــز بهــار پرطــراوت، پیــک خوش خبــری از کــوی امیــد اســت 

طلیعــه صبحــی به روشــنی خورشــید کرامــت بــه رایحــه ی بهارنارنــج عنایــت و بــه 

صداقــت گلبرگ هــای یــاس معرفــت...

 تو را شاکریم ای صاحب رحمات نازله و ای مالک نعمات کامله...

 بهــار امســال دســت در دســت تقویــم عاشــقی دِل بی قــرار عشــاق را رســانید تــا 

بــه ایــن الحرمیــن نــوِر خیابــان بهشــت... در جــوار گهــواره انــوار کربــا...

ــت  ــوری اس ــران و ش ــای منتظ ــت در دل ه ــوری اس ــوروز، ن ــعبان و ن ــارن ش  تق

ــار ســفر کــرده باشــیم و  ــه راه ی ــا چشــم ب در قلــوب ارادتمنــدان ایــن آســتان... ت

ــی... ــای رهای ــر روزه منتظ

 طایــه داران قافلــه محبــت، رهســپارند بــه کــوی رســتگاری... هــر قــدم متوســلند 

بــه حبــل  متیــن پــروردگار... یقیــن دارنــد کــه بی نظــر لطــف او مســیر پرپیچ وخــم 

ــاور  ــا طــی نمی گــردد... ب ــق پرالتهــاب دنی ــا پیمــوده نمی شــود و طری زندگــی دنی

ــدائد را  ــختی ها و ش ــه س ــت ک ــار اس ــرت ی ــان حض ــگاه مهرب ــا ن ــه تنه ــد ک دارن

ــکات... ــای مش ــت از گردنه ه ــی اس ــد و نجات ــهل می نمای س

 ســالی را ســپری کردیــم بــا تجربه هــای نــو، بــا روزهــای پراضطــراب و ســاعات 

پــر تشــویش، آموختیــم کــه رخــت رخــوت از تــن بــه در آریــم و خلعــت خلــوص 

بــه تــن کنیــم... برایمــان ثابــت شــد کــه اوســت همــه کاره دل...  پــس بایــد کــه 

ــم از ســر ســرای وجــود... ــی کنی ــه اطاعتــش و خانه تکان دل بســپاریم ب

 بیائیــم قابــی خوش رنــگ و نــگار در ایــن روزهــای باصفــا بــر دیــوار قلــب بنشــانیم 

و بــه دور از همــه کینه هــا، آب وجــارو کنیــم فــرش مهــر را و اســلیمی های 

محبــت را زیباتــر...
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علیرضا بهرامی

معاون فرهنگی و اجتماعی دااگشنه اراک

6

ــه گونــی طبیعــت همــراه  ــا تغییــر و گون ــوروز و آغــاز فصــل بهــار کــه ب آمــدن ن

اســت، سرشــار از آیــه هــا و نشــانه هــای خداونــد متعــال اســت کــه در تمــام طــول 

زندگــی همــراه ماســت و فرصــت بســیار مغتنمــی اســت تــا همچنــان کــه طبیعــت 

لبــاس کهنــه از تــن بــه بــه در مــی آورد و بــا طــراوت و پــر نشــاط مــی شــود، مــا 

نیــز آیینــه قلــوب خــود را از زنــگار ناراســتی و کینــه و رخــوت بزدائیــم و امیــدوار و 

پــر انــرژی مهیــای آغــاز ســال جدیــد باشــیم.

ــر  ــای خی ــا دع ــه ب ــزار و چهارصــد  را ک ــال  ه ــاز س ــوروز و آغ ــد ن ــب عی اینجان

ــه  ــه هم ــد ب ــی ده ــد م ــا را نوی ــا و بصیرته ــب دله ــزان تحــول احــوال و تقل عزی

ــه در راه  ــزز ک ــان مع ــاتید و کارکن ــی ، اس ــم از دانشــجویان گرام دانشــگاهیان اع

ــد ،  ــی نمایی ــاش م ــامی ت ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــگاه و نظ ــای دانش اعت

تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و  از خداونــد ســبحان  ســالی سرشــار از بهــروزی 

ــگاه  ــزز دانش ــزرگ و  مّع ــواده ب ــرای خان ــار را  ب ــک و پرب ــی نی ــت و اّیام و موفّقی

ــألت دارم. اراک  مس

امیــد اســت در پرتــو عنایــات خداونــد منــان و توجهــات حضــرت ولیعصر)عــج( و 

در ســایه رهنمودهــای خردمندانــه رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی و بــا همدلــی و 

همفکــری و هــم افزایــی دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان  گرامــی ســالی همــراه 

بــا عــزت ، موفقیــت و ســربلندی در جهــت پیشــرفت و توســعه علمــی و فرهنگــی 

ــم و  ــی دعــا کنی ــح، ســامت و آرامــش جهان ــرای صل دانشــگاه داشــته باشــیم. ب

آرزو کنیــم کــه بــا آغــاز ســال نــوی خورشــیدی، خورشــید آرامــش و عافیــت بــر 

تمامــی دنیــا تابــش خــود را آغــاز نمایــدو ازویــروس منحــوس کرونــا رهایــی یابیــم.

بهارتان نیکو باد، سال نو بر شما مبارک.
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گزارشــي از بازدید نمایشگاه گردشگري و صنایع دستي کشور/5 الي 

8 اسفند/ تهران. محل دائمي نمایشگاهها  "مجید دوست محمدی"

آخرین روز نمایشگاه جمعه بود و ما قدري از خوابمان را گرفتیم و 6 

صبح از اراک به اتفاق پیمان محمدي به جاده زدیم و قبل از ساعت 10 

صبح خودمان را به آنجا رســاندیم. در محیطي آرام از پارکینگي بزرگ 

پس از طي مسیري خودمان را از گیت بلیط عبور دادیم و به سالن 35 

پیش از پاها با نگاه جستجوگر براي دیدن نمایش بقا و ماندگاري تاریخ 

پر بار تمدن و هنر سرزمینمان پرتاب شدیم.

وجود چهار ســالن انباشــته از انــرژي با رنگها و وســایل متنوع با 

موســیقي هاي محلي با لباسهاي بومي با پوستر و کاتالوگ و کتابچه 

با نمایشي دلپذیر از هنرها و خوراکي ها در هیاهویي ناخواسته از دیده 

ها و ندیده ها واقع شدیم و فارغ از معناي خستگي با همت افزون غرفه 

به غرفه را با مکث فراوان با گپ و گفت و تبادل اندیشــه و ســوالهاي 

متعدد سپري کردیم. پوستر و تبلیغات و ... بر روح و جانمان یک به یک 

حک مي شد و هر گذر را خاطري و خاطره اي از لهجه و کام و لباس 

خاص به راهرویي و غرفه اي جدید پیوند زدیم و دســت آخر هنگام خروج از 

هر ســالن، سنگین تر از قبل با دستهایي انباشته از تبلیغاتها و فکري پر از 

تازگي و طراوت از آنچه دیده و شنیده بودیم و استوار و پر غرور ادامه دادیم. 

خستگي؟ نه با اینهمه انرژي بي اختیار شدیم یکسره انباشته از فکر نو ایده 

ي نو وطرحي نو براي فرداها. و جان، مدام صیقل مي خورد از داشــته ها و 

نداشــته ها، و تجربه ها رو به نو شدن بود و مدام به ناپختگي مي پیوست. 

از توجهات بي شــائبه و شخم خوردن و بذر پاشي افکار نسبت به سرزمین، 

از بالیدن و افتخار یافتن حضورت به نمایندگي از یک دانشــگاه و همه ي 

غایباني که در تپیدن دلشــان براي مرز و بومشان عادت دارند در روز آخر و 

ساعات پایاني از کســب محبتها، از دلبریهاي نقاط دیدني داخل پوسترها و 

عکســها و کلیپها که بعضي خاطراتي را از نقاط دور و نزدیک باال مي آورد،  

از بومگردي هاي تازه تاسیس از رنگهاي گلیم و جاجیم، از شیرینیهاي ناب 

و نایاب، از صنایع دســتي حجمي چوبي و فلــزي، از غرفه آرایي آذربایجان 

و بوشهر وسیســتان.  از سادگي، از فراموشي مشکات شخصي و کاري، از 

نایابي غم و چهره هاي عبوس، از دوري از اخبار و سیاست و کیاست، فقط 

تو از شهر خود چه مي داني؟!

ش
زار

گ
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حواسها به ساعت اتمام این ضیافت بود:5 عصر. و ما چقدر در این 

هفت ساعت یکسره پیمودیم در جستجوي ندانسته ها و بروز و به 

روز کردن داشته ها و ســاعتي را در کارگاه توسعه ي گردشگري با 

محوریت بومگردي)استان همدان( گذراندیم و طفلي سلولهاي مغز 

که مدام از این تغییرات در تاطم و تموج بودند.

اگر غرفه داري در دادن اطاعات ضعیف بودند، اگر برخیها بروشور 

و کاتالوگ و کتابچه تمام کرده بودند، اگر با کمال تعجب فقط یک 

غرفه ي دانشگاهي)دانشــگاه علم و فرهنگ( مجوز حضور- آنهم 

ضعیف- داشت، اگر غرفه ها با بي نظمي و بدون ترتیبي از عنوان 

و یا جداســازي آمیخته از تبلیغ دفتر شرکت هاي توریستي و هتل 

و صنایع دســتي و غذاها و بومگردي بود ولي آنقدر بي اختیار غرق 

انرژي شــدیم که فراموش کردیم اینها را و حتي ضعفهاي غرفه ي 

یــزد را، و فراموش کردیم که نمایش فرهنگ و تمدن اســتانمان 

کمتر از اطاعات و داشــته ها و دانسته هاي خودمان است! آنچنان 

غرق موســیقي کردستان بودیم که صداي اعام اتمام نمایشگاه را 

نشنیدیم و یا نخواستیم بشنویم! 

 چهار روز بزرگ و با افکار طوالني براي نمایشگاهي بزرگ که شاید چون 

در روزهاي پایاني ســال هســتیم بتوانیم لقب بزرگترین رویداد پر مخاطب 

فرهنگي ســال را به او بدهیم و حتي از جشنواره ي کم رمق فیلم فجر هم 

پرثمرتر و دل انگیزتر  بدانیمش، کم بود بخصوص براي شهرستانیها. بطور 

معمــول روز اول هنوز برخي ها نیامده اند و برخي نچیده اند و روز آخر هم 

از نیمروز به بعد برخي در تاش جمع آوري و فکر بازگشتند. شاید اگر زمان 

نمایشگاه روزهاي بیشــتري بود انگیزه ي آنهایي که نبودند بیشتر مي شد 

و بعضي ضعفها را پوشــش مي داد. پیکر تراش بیشــتر از دو مورد)مایر و 

تهران( یافت مي شد. نمایش کاملتري از مناطق مي دیدیم. ولي آنقدر سعي 

در ایجاد تغییرات و داشته ها داشت که فارغ  از سن و سواد و مقام و.... هیچ 

مخاطبي را دست خالي نگذارد. این گمراهي عقل، جسم بي اختیارمان را تا 

بازگشــت به اراک رها نکرد و حتي بعد از آن هم. آنچنان که بعد از بازیافت 

زمان و مکان، هنوز مي اندیشم و درگیرم که راستي تو از شهر خود چه مي 

داني؟ و چه مي تواني بکني؟

ش
زار

گ
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ی ن سی یراهدی ح م

عضو هیات علمی گروه اقتصاد

فرهنگ و توسعه

واژه فرهنگ در تجزیه و تحلیلهای مربوط به توسعه کشور خیلی مورد 

اســتفاده قرار می گیرد و همواره بخشی از تحلیلها به مشکات فرهنگی 

سوق پیدا می کند. برای فرهنگ هم نهادها و سازمانهای بسیار زیادی وجود 

دارد که فعالیت فرهنگی انجام می دهند و هر کدام نیز تعریف متفاوتی از 

فرهنگ ارائه می کند. از این جهت می توان بیان کرد تعریف فرهنگ امری 

ســهل و ممتنع است؛ یعنی در ظاهر دارای تعریفی ساده دارد ولی اشتراک 

بین تعاریف در بین محققان و نهادها و ســازمانهای مختلف بســیار کم 

است. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند فرهنگ، ارزشها و اعتقادات مردم 

درباره جهان، و هنجارهای اجتماعِی منبعث از این اعتقادات است. فرهنگ 

در اغلب مطالعات اقتصادی وارد نشــده است زیرا اقتصاددان ها فرهنگ را 

موضوع بررســی جامعه شناسان و انسان شناسان دانسته و ارائه تعریف و به 

ویژه اندازه گیری آن را دشوار دانسته اند.

ارتبــاط میان فرهنگ و نظام اقتصادی جامعه به صورت علمی و جدید 

برای نخســتین بار در اوایل قرن حاضر از طرف ماکس وبر مورد مطالعه 

قرار گرفت. اندیشه وبر عمدتًا متوجه تأثیر پروتستانیزم بر پیدایش و تکامل 

سرمایه داری جدید بود. به نظر وبر ریشه سرمایه داری و عقانیت ابزاری به 

جنبش اصاح دین و مذهب پروتستان به خصوص کالوینیسم بر می گردد 

که به مراتب بیش از کاتولیسیزم نسبت به آسایش دنیا سخت گیری نشان 

داده اســت. وی فرهنگ را نیروی اولیه تغییر اقتصــادی می داند و تأکید 

جدی بر صرفه جویی و سخت کوشی در آیین پروتستانیسم را علت اصلی 

زودتر صنعتی شــدِن کشورهای پروتستان مثل بریتانیا و هلند می دانست. 

اله
مق
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وبر نتایج عملی روحیه سرمایه داری را به شرح زیر نشان می دهد:

 1-قانونــی بودن ثروت اندوزی  2- ثروتاندوزی وظیفه دینی اســت،  3- 

تقسیم کار اخاقی  4- کار تکلیف است  5- تعبیر جدید از کارگر  6- نتیجه 

عملی در تفکر

به عقیده ماکس وبر و کســانی که به ارزیابی نظــر او پرداختند، عناصری 

چون رســالت کار، دخالت عقل، مکروه ندانســتن گردآوری ثروت، اِمســاک و 

صرفه جویی، اصالت فرد ) فردگرایی(، داشــتن روحیه خاق و... از جمله عوامل 

فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند.

به اعتقاد حســین عظمی، توسعة اقتصادی مستلزم انجام رفتارهای خاصی 

اســت و به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابســتگی زیــادی دارد. برای همین 

در تمثیل درخت توســعة اقتصادی، ریشــة آن را باورهای فرهنگی می نامند. 

محورهای باورهای مناسب فرهنگی را می توان اینگونه برشمرد:

 -حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه

 - باور فرهنگی به برابری انسانها

 - باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق دیگران

 - باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی

 - باور فرهنگی به لزوم آزادی سیاسی و بحث و گفت وگو

بنابر این توســعة اقتصادی نیازمند هویت مســتقل فرهنگی اســت. هیچ 

کشوری بدون داشتن هویت مســتقل فرهنگی توسعه پیدا نکرده است. علت 

هم این است که اگر انسانها را از فرهنگ تهی کنید مثل درختی می شوند که 

ریشه اش قطع شده باشد. این درخت نمی تواند روی پا بایستد و ریشة جدید هم 

فوراً ایجاد نمی شــود. هنر برنامه ریز توسعه و هدایت کنندة جامعه این است که 

در فرهنگ جامعة خود جســت وجو کند و اجزای مناسب را بیابد و آنها را 

تعریف و تقویت نماید و اجزای نامناسب را به تدریج تضعیف نماید.

فرهنگ و توسعه رابطه متقابل با هم دارند و هر دو بر هم دیگر اثر می 

گذارند و نحوه اثر گذاری آن نیازمند شناخت دوسوی رابطه است. مجموعه 

ای از عقاید، آرا، ابزار، روابط و هنجارها و ... را که بر روابط انسان حاکمیت 

دارد فرهنگ گویند. حال باید به این سوال بپردازیم که ویژگی های فرهنگ 

چیست؟

فرهنگ اقیانوس وار طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد؛   -

یعنی مخصوص یک فرد خاص نیست؛ مثا اگر در جامعه ای یک فرد یا 

گروهی نماز نخوانند نمی توانیم بگوییم جامعه بی دین است یا اگر فردی 

کراوات بزند نمی توانیم بگوییم مبتنی بر فرهنگ آن جامعه اســت. پس 

انجــام دادن یا انجام ندادن فرد یا گروه خاصی از یک رفتار، دلیل شــکل 

گیری یا از بین رفتن فرهنگ نیست.

فرهنگ با استدالل شــکل نگرفته است و با استدالل از بین   -

نمی رود؛ به عنوان مثال پوشــش افراد تحت تاثیر استدالل شکل نگرفته 

است و با ذکر دلیل نمی توان نحوه پوشش افراد را توجیه کرد. احترام افراد 

به نوروز یا بســیاری از مراسمات مذهبی در ســایه استدالل نبوده است؛ 

البته شــاید متفکرین بعدا به دلیل عاقــه آنها به موضوعات فرهنگی به 

ریشــه های این احترام پی ببرند ولی در ابتدا ایجاد این حس با اســتدالل 

نبوده است.

تشکیل فرهنگ مســتلزم زمان است و در بستر زمان شکل   -

گرفته و برای تغییر آن نیز نیاز به گذشت زمان است و به سادگی نمی توان 
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آن را تغییر داد. در ادیان هم تمام پیامبران رســالت تدریجی را در پیش 

گرفته بودند؛ چرا که جامعــه باید ظرفیت الزم را برای دریافت فرهنگ 

الهی در خود ایجاد کند.

-فرهنگ دارای منشاها و آبشخورهای گوناگونی است. این منشاءها 

شامل یکی از موارد دین، جغرافیا، ابزارها، نزدیکی به فرهنگ های دیگر، 

نگرش های عقلی و علمی، ... و یا ترکیبی از این موارد است.

-هر کدام از منشاء ها تاثیر متفاوت در فرهنگ دارند.

-منشــاء ها روی هم اثر گذاشته و می توانند به جای یکدیگر نقش 

بازی کنند.

-منشــاءها در یک شــرایطی متبلور شده و در شــرایطی فروکش 

می کنند.

-این منشــاء ها می توانند در تضاد و تقابل با هــم قرار بگیرند به 

گونه ای که دو یا چند منشــاء باورهایی را ایجاد کند که در تقابل با هم 

هستند.

-وقتی یکی منشاء بسیار قوی می شود بقیه منشاءها رنگ و لباس 

آنان را می گیرند تا بتوانند باقی بمانند.

-قائلین به یک فرهنگ احساس همدلی دارند.

پس اگر رفتاری در جامعه مناســب نیست و در راستای توسعه قرار 

نــدارد، از باور نشــأت گرفته که باید تغییر کند. ایــن باور عمومی که 

بوســیله فرهنگ عمومی شــکل گرفته باید تغییر کند تا ماندگار شود. 

پس برای اینکه توسعه فرهنگی در جامعه ای رخ دهد و منجر به توسعه 

اقتصادی شــود، باید ریشه ها و منشــاء های فرهنگ در راستای توسعه 

تغییر پیدا کند. به عنوان مثال اگر باور داریم دروغ گویی رفتاری ضد توسعه 

است و نباید تبدیل به فرهنگ عمومی شود، باید سراغ منشاءهای آن برویم 

و ریشــه هایی که باعث دروغگویی می شوند را کشف کنیم و آن منشاءها را 

تغییر یا تضعیف نماییم.

بنابر این در بررســی فرهنگ نیاز به لحاظ دو موضوع بسیار مهم است: 

الف( اساســًا بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی )همچون وبر ،پارسونز، 

لرنر، راجرز( تأکید خاصی بر نقش باورها، ارزشــها و نگرشها، و به طورکلی، 

نظام های فرهنگی، در تحقق فرآیند توســعه دارند. ب( توســعة فرهنگی 

فرآیندی اســت که طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، 

ارزشــی و گرایشی انسانها، قابلیت ها و باورها و شخصیت ویژه ای را در آنها 

به وجود می آورد که حاصل این باورها و قابلیتها، رفتارها و کنشهای خاصی 

است که مناسب توسعه است. 

در بحث فرهنگ و توسعه در بعد تغییرات ارزشی، دو گام پیش رو است. 

ابتدا باید حوزه هایی مشخص شوند که این ارزشها و باورها در آنها به نوعی 

باعث تســریع توسعه یا کاهندة آن هســتند و پس از آن، راهکارهایی برای 

تغییر ارزشــها و هنجارها در پیش گرفته شود، به طوریکه ارزشها، باورها و 

هنجارهای متناســب با توســعه تقویت گردند و آنهایی که کاهندة توسعه 

هســتند تغییر کنند و از این طریق راه دســتیابی به توسعة فرهنگی و در 

نتیجه توسعه اقتصادی تسهیل شود.
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گوینــد حضرت موســي )ع( در چهلمیــن روز از زمســتان به گله 

گوسفندان خود سر مي زند و با حیرت مشاهده مي کند که تمامي آن ها 

دو قلــو زاییده انــد. آن گاه به آغل خود مي رود و بــه رقص و پایکوبي 

مي پردازد و شکر خداي را به جاي مي آورد. از آن پس هر سال حضرت 

موســي )ع( و مردم ایــن روز میمون را جشــن مي گیرند و به رقص و 

پایکوبي مشغول مي شوند. این جشن سال ها بعد به جشن »چوپانان« 

معروف شد.

چهل روز از زمستان گذشته و پنجاه روز مانده به فصل بهار و نوروز، 

گروه کوســه که از چوپانان تشکیل مي شدند به میمنت شکستن کمر 

ســرما و زمستان جشن کوســه ناقالي را برگزار مي کردند. گروه کوسه 

معمواًل متشــکل از ســه یا چهار نفر بودند و هر یک بنا بر مهارت و 

توانایــي نقش ناقالدي، عــروس ناقالدي و یا تگه )بــز نر( را به عهده 

مي گرفتند. دختر بچه ها و پســر بچه ها نیز به عنوان توبره کش )جمع 

کننده هدایا( آنان را همراهي مي کردند.

عقیده بر این بود که ناقالدي باید فردي توانا باشــد و اگر سال جاري 

سالي میمون و پر برکت مي شــد، سال آینده نیز همان فرد را ناقالدي 

مي کردند. کوســه جبه بلندي را وارونه مي پوشید و زنگوله هایي به آن 

آویزان مي کرد و زنگوله هایي هم به دستان و زانوان خود داشت. صورت 

را ســفید مي کرد و یک تکه پوست بزغاله هم به سر مي کشید که در 

آن ســوراخ هایي براي دیدن و نفس کشیدن تعبیه شده بود. کمربندي 

از ریســمان و یا چرم پهن و یا پارچه اي به صورت شال به کمر مي بست و 

به آن زنگوله هایي مي آویخت. پاپیچ مخصوص چوپانان به پا و چوب دستي 

به دست داشت.

زن کوســه یا عروس پیراهني زنانه بر تن و چادري به سر داشت و هفت 

قلم آرایش شــده بود و کفش هاي زنانه )گالش هاي الستیکي( به پا مي کرد 

و زنگوله هایي به خود مي بســتـ  معمواًل این نقش به عهده نوجوانان پسر 

بین دوازده تا شانزده ساله بود. »تکه ها« دو نفر بودند و هر یک با بوقه و یا 

جارو دو شاخ بر سر مي بستند و چند زنگوله و توبره یا سطلي براي جمع آوري 

هدایا به همراه داشتند. دسته کوسه به همراه گروه نوازندگان که ساز و دهل 

مي زدند و عده اي به ویژه کودکان و نوجوانان که آن ها را همراهي مي کردند، 

در کوچه ها به راه مي افتادند. کوسه در پیشاپیش گروه حرکت مي کرد و با باز 

و بسته کردن دست ها و تکان دادن بدن خود صداي زنگوله ها را در مي آورد. 

کوســه به در هر خانه که مي رسید، وارد آن خانه مي شد و بقیه نیز از پشت 

سر وارد مي شدند. کوسه یک راست به سراغ طویله گوسفندان مي رفت و با 

چوب دســتي خود به در طویله ضربه مي زد. با این اعتقاد که شگون دارد و 

موجب آمدن خیر و برکت و باروري و زایش گوسفندان و بزها مي شود. سپس 

زنگوله هــا را دوباره به صدا در مي آورد و مي خواند.بعد از آوازخواني کوســه، 

تکه ها با هم چوب بازي مي کردند و عروس تکه با هم مي رقصیدند. گاهي 

هم کوسه با یکي از تکه ها کشتي مي گرفت که نشانه رقابت بر سر عروس 

بود. در این کشتي کوسه شکست مي خورد و غش مي کند.

مراسم كوهس اناقلی:
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مقدمه 

صفویان از ســال 907 تــا 1135 بر ایران حکومت کردنــد. در این مدت 

طوالنی تحوالت قابل توجهی در عرصه هــای مختلف جامعه ایران پدیدار 

شد. تثبیت و تداوم حکمرانی این سلسله باعث شد تا همانند سایر عرصه ها 

در زمینه معماری نیز شــاهد تنوع و تعدد کم نظیری باشیم. به دلیل رویکرد 

دینی و مذهبی صفویان می توان به این باور رسید که معماری آن ها نیز به 

دور از چارچوب های دینی نبوده اســت و به لحاظاین که آن ها برای ترویج 

نگرش های دینی خود از ظرفیت های مختلف بهره می گرفتند در شــکل 

بناهــای معماری و هم چنین تزیینات و آرایــه های این بناها توجه ویژه ای 

به انعکاس مظاهر دینی و مذهبی داشــتند. این نوشتار بر آن است تا نشان 

دهد باورهای دینی صفویه چگونه در ســازه هــای معماری آن ها انعکاس 

یافته است؟ 

چشم اندازی به معماری ایران

پس از حمله اعراب به ایران، اســام ابعــاد مختلف جامعه را تحت تاثیر 

قرار داد. عرصه های معماری نیز از این شــرایط به دور نبودند. در گذر زمان 

نگرش های اسامی جای خود را در تمامی سازه ها به ویژه مساجد باز نمود. 

البته نباید فراموش کردتا مدتها معماری ساســانی مورد تقلید حکومت های 

اسامی بود. مساجد به عنوان اولین نماد معماری اسامی تا مدتی الگویی از 

ساختمان های ساسانی بود. چهار طاقی ساسانی تکمیل تر شد و به صورت 

مسجد در آمد، چهار طاقی مرکزی به طرف دیوار جنوبی تغییر مکان یافت و 

به جای آتشگاه محرابی ساخته شد.کم کم نفوذ معماری ساسانی در بناهای 

مذهبی به درجه ای رســید که به تدریج اصول معماری اســامی بر شالوده 

معماری ساسانیان پایه گذاری می شود.) یاوری، همان، 119(

با تکامل معماری اسامی و تغییر در الگوها، ساختارهاو نمای ساختمان 

ها طبق معیارها و الگوهای ارزشــی اســامی و روی کار آمدن حکومتهای 

مقتدر و بعضا ایرانی به روند رو به رشد خود ادامه داد؛ اگرچه در دوران هایی 

دچار فترت می شــد اما در نهایت مسیر خود را ادامه می داد. سلجوقیان و 

تیموریان از جمله حکومت هایــی بودند که نمونه  هایی ارزنده از معماری 

اســامی بر جای گذاشته اند. این روند تا به آنجایی پیش رفت که صفویان 

روی کار آمدند و هویت ایرانی- اســامی را با درون مایه های شــیعی به 

نمایش گذاشتند.

جایگاه باورهای دینی در معماری صفویه

معماری عصر صفوی دوران تکامل و شــکوفایی هر آنچه از گذشته به 

ارث برده بود را می پیمود، اما با رســمی شدن مذهب تشیع نگرشی جدید 

به معماری گشــوده شــد. اگر چه در هنر معماری کمی پیش از صفویه در 

جامعه سنی مذهب آن دوران تا حدودی نشانه هایی از هنر شیعی دیده می 

شد اما باورهای شیعی در این دوره متجلی شد، هر چند ایدئولوژی حاکمیت 

صفوی در این امر بی تأثیر نبود. اینک شــاه مسلمانی شیعی بود که سعی 
13
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داشت جامعه حاکم درآن را در قالب جامعه ای شیعی پایه ریزی کند، جامعه 

ای که بیش از هر چیزی اعتقاداتی شیعی در آن متبلور باشد. با این نگرش 

دگرگونی های در ســازه های معماری در عرصه های درونی و بیرونی ایجاد 

شــد. صورت بیرونی، ساختار فیزیکی بنا را شــامل می شد؛ مصالح، اندازه، 

شکل، قالب و...، و درونی ترکیب نظم یافته صورت بیرونی همراه با اصول، 

عقایــد و تعلقات درونی هنرمند و همچنین حاکمیت موجود جامعه را در بر 

می گرفت. با این وجود معماری صفوی بیش تر از هر چیزی بعد درونی بنا 

را دارا بود و نقش و تأثیر پر رنگ تری را در مخاطب ایجاد می کرد. 

سرشت ریاضی هنر و معماری اسامی منبعث از قرآن است و به تعبیری 

ریاضیات نهفته در ســاختار قرآن و سمبولیســم عددی حروف و کلمات آن 

است.معماری صفوی را بایستی معماری قدسی معرفی کرد که در آن نقوش 

هندســی بسیار هوشمندانه به کار رفته و این ویژگی در مسجد شیخ لطف 

اهلل و مسجد شاه به چشم می خورد.این نقوش اگرچه درساختار بیرونی بنا به 

کار رفته اند اما در واقع معرف ساختار درونی  بنا هستند.)نصر، 1375: 50( در 

تزئینات بناهای صفوی اعداد چهار و هشــت در اشکال مختلف و به صورت 

نماد، نشانه، اســتعاره، تصویر و... به کار رفته است. شکل هندسی همتراز 

با عدد چهار، مربع اســت که بر پایه دیدگاه اندیشمندان یکی از ایستاترین و 

پایدار ترین اشکال هندســی است. قاضی سعید قمی حامان عرش الهی 

را نام می بــرد و آنها را همتراز با ارکان کعبه قرار می دهد. این حامان بر 

پایه آیات قرآن هشت نفرند و همتراز با آن چهار نفر از اولین یعنی حضرت 

نوح)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( به همراه 

چهارنفر از آخرین یعنی حضرت محمد)ص(، حضرت علی)ع(، امام حسن)ع( 

و امام حســین)ع( حامان عرش علم ودیــن الهی اند که به موازات عرش 

ملک الهی اســت.)نقره کار،1387: 466( کاخ هشت بهشت نمونه ای بارز از 

اعتقادات و باورهای یک جامعه شیعی مذهب است، بهشتی که رسیدن به 

آن آرزوی هر مومنی اســت و اندیشــیدن به آن و همچنین محقق ساختن 

بهشــتی در زمین شبیه به آنچه در سر می پرورانند حسی معنوی است که 

در این دوره متبلور می شود. 

مقرنس نیز به عنوان یکی از عناصر تزئینی بناهایی همچون مســجد 

شاه و مسجد شیخ لطف اهلل کاربرد فراوانی دارد، این عنصر از اصول ریاضی 

و سیســتم اعداد - به عنوان زیر مجموعــه آن-  پیروی می کند. مقرنس 

به آنچه به شــکل نردبان و پله پله ســاخته شده باشــد گفته می شود که 

به صورت آویزه های قندیل ســاخته می شــود، در جریان مقرنس، قطار یا 

تخته آخر در نهایت تشــکیل شمسه می دهد)مشتاق، 1387: 260( مقرنس 

بر جســته ترین، راز آمیز ترین و پرشــکوه ترین  تزئین محراب اســت. به 

بیان بلخاری مقرنس تمثیلی از فیضان نور در عالم مخلوق خداوند اســت 

که چون چلچراغی بر ســر جان نمازگزاران، نــور و رحمت، معنا و معنویت 

می گســتراند.)بلخاری قهی، 1388: 370( همچنین مقرنس یکی از عوامل 

انعکاس و تجلی نور در بناهای این دوره محسوب می گردد. نور نیز عاملی 

مهم در تحقق بخشــیدن به آرمان های معمار شــیعی است. نکته ای که 

در اینجا حائز اهمیت اســت، ارتباط نزدیکی ســت که نقش نور و رنگ در 

معمــاری صفوی در کنار هم ایفا مــی کنند و در نهایت موجب وحدت می 
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شــوند، رنگ ها جدای از ویژگی هایی که هر یک به خودی خود دارند از 

تابش نور حاصل می شود و  نماد تجلی وحدت در کثرت است. هنرمندی 

که بخواهد اندیشه وحدت وجود را نمودار سازد سه وسیله در اختیار دارد: 

یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه گر می سازد و دیگر ریتم 

که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیر مســتقیم در فضا نمودار می سازد 

و ســوم نور؛ نور به خودی دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به 

رنــگ ها، دگرگونی و افزایش و کاهش آن به درجات میان نور و تاریکی، 

کاستی نمی پذیرد.)بلخاری قهی، 1388: 361(

مفهوم نور در دو فرهنگ اســامی و زرتشتی به صورت مشابه به کار 

رفته اســت، در اوستا فر نیرویی ست که از سوی خداوند به صورت شعاع 

های نور و به خواســت او باعث نیرومند شدن دارندگانش می شود؛ و در 

فرهنگ اســامی  هاله نوری ست که در اطراف صورت اولیا قراردارد، با 

ایــن وجود این هاله نورانی خاص تصویــر اولیا نبود، تصویرگری نقوش 

هندســی انتزاعی نیز به صورت " شمسه" متجلی گردید. شمسه نوعی 

طرح ستاره ای یا خورشید مانند و نزدیک به دایره که در هنرهای تزیینی 

مثل کاشــیکاری به کار می رود. سقف مســجد شیخ لطف اهلل و نقطه 

مرکزی تمامی تزئینات مقرنس ها نمونه بارز این طرح است.)همان، 382( 

مســجد شــیخ لطف اهلل نمونه ای بارز از کاربرد نور در معماری شیعی 

وگنبد آن میعادگاه رنگ و نور اســت.  در ســاقه گنبد در فواصل منظم 

پنجره هایی تعبیه شده و در آنها یک جفت شبکه کار گذاشته اند، یکی 

داخلی و دیگری خارجی، هریک شــامل نقش های اسلیمی برجسته ای 

که در آنها فضاهای پرو خالی متناسب است، چنانکه نور دوبار می شکند 

و در طول لبه های کاشی آبی رنگ از صافی می گذرد. به این ترتیب نور 

تصفیه شــده بر هزار سطح شفاف دیوار و گنبد باز می تابد و زیبایی غیر 

زمینی را نمایان می سازد. پوپ نیز معتقد است که هیچکس قادر نیست 

با حالتی هوشــیار یا متفکر وارد شــود بی آنکه تکان و احساسی ناشی از 

رسیدن به حضور وی دست ندهد.)پوپ، 1390:219( 

همانطور که بیان شد نور در کنار رنگ متجلی می شود، رنگ عنصری 

نمادین با کاربردهای فراوان اســت که از موارد استفاده آن در کاشی هفت 

رنگ می باشد و دوران شکوفایی و اوج استفاده از آن در عصر صفوی رقم 

خورد. بهترین نمونه اســتفاده از این کاشــی ها در مسجد امام است که 

موضوع آن متأثر از نقاشــی های همین دوره اســت.)یاری، 1388: 138( از 

رنگ های مورد اســتفاده در این نوع کاشی سبز است که این رنگ نشانه 

ســیادت فرزندان حضرت علی)ع( و نشانه عاقه و ارادت خالصانه هنرمند 

شیعی به ایشان می باشد. همچنین رنگ های الجوردی و فیروزه ای - که 

دیگر رنگ های این نوع کاشــی است- از رنگ های عالم مثال محسوب 

می شود که حکومت  شیعی صفوی به آن اعتقاد دارد.

مسجد شــاه عاوه بر استفاده از کاشــی هفت رنگ  شاهکار دیگری 

دارد و ان جلو خان ورودی مســجد است. این جلو خان رو به شمال است 

ولی قبله در جهت جنوب غربی برای جلوگیری از قناســی و کجی سلیقه 

و دقت زیادی به کار رفته، شــخص از جلوخان وارد دهلیزی می شود. این 

دهلیز مدور است و از این رو هیچ جهتی ندارد. دهلیز رو به طاق بلند ایوان 

شــمالی باز می شود و از عمق تاریک آن انســان ناگهان حیاط روشن از 

آفتاب می بیند.)پوپ، 1390:210(این حرکت نشانه ای برای گذر از تاریکی 

15

اله
مق



16
ره 

ام
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

مه
گ نا

هن
فر

و ظلمت و رسیدن به نور و روشنایی است.

از وحدت و کثرت به عنــوان اصلی کلیدی یادکردیم که همه عناصر 

همچون رنگ، نور، ریاضی و... در جهت آن حرکت می کنند.مســجد به 

عنوان خانه خدا، نماد و نمونه تحقق این اصل اســت. در شالوده بنا همه 

مصالح و عناصر در کنار هم جمع می شــوند تا به یک نقطه برســند و 

آن نقطه وحدت بخش هدف اســت؛ هدفی که در معماری شیعی اصل 

محسوب می شود و از دیدگاه نقره کار وحدت تنها در سایه هدفداری یک 

ســامانه در یک مجموعه از سامانه به نام ابر سامانه معنی پیدا می کند. 

هنگامــی که همه اجزاء اثر یکدیگر را خنثی نکنند وحدت پدیدار شــده 

است.)نقره کار،1387: 601( این اصل بنیادی در بناهای صفوی به وضوح 

به چشم می خورد. در بناهای مذهبی صفوی گنبد نقطه اوج وحدت است 

و در همین نقطه از فضاست که انسان به صورت ناخودآگاه حضور خداوند 

را احســاس می کند و حالتی روحانی می گیرد. حوض، دیواره ها، ستون 

ها، تزیینات، کاشی کاری، خوشنویسی و... هر یک نقشی ایفا می کردند 

برای نمایش وحدت. به عبارتی وحدت در باور و اندیشــه های حکومت 

شیعی مذهب صفوی دیده می شود.

کتیبه ها نیز حوزه دیگری از نمادگرایی و تزئینات معماری شیعی این 

عصر محسوب می شود. تأثیرگذاری کتیبه ها ترکیبی است از نوشته ها، 

بافــت و رنگ آمیزی زیبا،در کنار این نقــش متنوع، بعد متفاوت دیگری 

عمل می کند و آن معناســت.)هیلن برنــد، 1377: 57( کتیبه ها در این 

دوران عاملی مهم در جهت تحقق اهداف و باورهای شــیعی بوده است، 

اســتفاده فراوان نام ها و اسامی  و دعاهای خاص شیعیان که در بناهای 

بســیاری به چشم می خورد. اگرچه برخی از این اسامی در دوران گذشته 

به چشــم می خورد ولی همانطور که گفته شد با تغییر مذهب نگرشی جدید 

به تشــیع و همچنین گسترش آن شد.در مســجد امام طرحی از کلمه"هو" 

به خط کوفی بنایی و به صورت کاشــی های لعاب دار وجود دارد. این کلمه 

نشــانگر معنویت در عرفان نهفته در مذهب تشیع است. همچنین ترکیب نام 

های مبارک اهلل، محمد)ص( و علی)ع( در ایوان این مسجد قابل مشاهد است) 

شایسته فر، 1384: 22( 

تمثیل در هنر و معماری اســامی ارتبــاط عمیقی با اعتقاد به عالم مثال 

دارد.  نقوش تزیینی در هنراســامی همواره پیام هــای عمیقی را در بردارد. 

به تصویر کشــیدن بهشتی که هنرمند مســلمان در کشف و شهود خویش 

به رؤیت آن نائل شــده اســت، حکایت از این امر می کنــد. از بارزترین دوره 

هایــی که اعتقاد به عالم مثال در آن به صورتی بارز نمایان اســت، حکومت 

شــیعه صفوی است.شیعه به عالم دیگری به نام برزخ اعتقاد دارد که کشف و 

شهود درآن، بهشــت عالم کبیر را نمایان می سازد و معتقد است با مشارکت 

در قوس نزولی خلقت، می توان آن را در زمین تجســد بخشــید. این باور در 

عقاید فاسفه عصر صفوی نیز به قوت جاری است. اعتقاد به دنیایی دیگر به 

نام " عالم مثال" که ریشــه در " در مصل افاطونی" دارد و پس از سیری در 

اندیشــه فاسفه، به خصوص فاسفه اشراق به این دوره منتقل و مورد تفسیر 

قرار گرفته اســت . تمثیل در معماری ســبک اصفهان که بر اساس حکمت 

اسامی شکل گرفته است، گرایش به اعتقاد به عالم امثال دارد. تجلی این امر 

در موضوع نقوش تزیینی، اعداد به کار رفته در آن، و نیز رنگها نمایان اســت. 

فلســفه عالم مثال ماصدرا در عصر شیعی که اعتقاد به جهان برزخ دارند به 

خوبی بارور و منطبق با آن شد. چنانکه هنرمند سنتی صفوی و حتی حاکمان 

16عصر به نظر می آید ســعی در پیاده ســازی آن در شهرسازی و معماری خود 
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داشــته اند. این عالم در نظر ماصدرا ساخته خود انسان است و انسانی 

که به دنبال بهشت می باشد آن را در دنیای مثالی خویش ساخته است. 

اما منابع او برای ســاخت دنیای مثالینش قرآن، روایات و احادیثی است 

که شیعه بسیار به آن رجوع می کند. از این رو معماری و شهرسازی این 

عصر همواره توســط محققین مانند استیرلن با رجوع به آیات و روایات 

تفسیر شده اســت.) پرویزی وبمانیان ،1391: 22 ( تزئینات مسجد امام 

اصفهان طبق باور شــیعه به عالم مثال در آن دوره شکل گرفته است؛ 

در واقع ساخت بهشت زمینی حکمت جمعی نظری حاکم بر عصر بوده 

است. چرا که حکمت و فلسفه و طریقت و شریعت در این دوره به اتحاد 

رسیده اســت. چنان که این امر در نقوش گیاهی، اعداد و رنگ های به 

کار رفته مشاهده می شود.) پرویزی و پورمند،1391: 123(

 نتیجه گیری

از آنچه درباره باورهای و اعتفادات شیعی حکومت صفوی و تأثیر آن 

در معماری گفته شــد می توان دریافت که اسام در وهله اول و سپس 

تشــیع  به عنوان مذهب حاکم بر جامعه توانست نقش موثری در تغییر 

و ایجاد دیدگاهی جدید در زمینه هنر و معماری ایجاد کند، اگرجه عناصر 

مذهبی به صــورت ناگهانی در این دوره بوجود نیامد و در دوره تیموری 

پایه ریزی شده بود اما در این دوران بود که تشیع و بناهایی با درون مایه 

ها و عناصری شیعی توانســت ویژگی حاکم بر جامعه باشد. پادشاهان 

صفوی نیز در این بی تأثیر نبودند، معماری با محتوای شــیعی عاملی 

مهم در مشــروعیت بخشی به حکومتشان بود هر چند نباید از ارادت و 

عاقه آنان به تشیع چشم پوشی کرد. ساخت بناهایی که در آن عناصر 

تزئینی در جهت ترویج مذهب شیع بود کمک شایانی به ترویج فرهنگ 

شــیعی در جامعه کرد. نماد ها و نشــانه ها با واســطه و غیر مستقیم 

توانست تشیع را مذهب غالب در معماری دوران اسامی کند و در پایان 

و  به گفته گرابار این شیعه گری در ایران بود که به نوعی نماد گرایی مذهبی 

روی آورد و از این طریق فرهنگ شیعی را به نمایش گذاشت.
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دفتر مطالعات دینی هنر، 1375

نقــره کار، عبدالحمید؛ درآمدی بر هویت اســامی در ایران، تهران: پیام 

سیما، 1387

هیل برند، رابرت؛ معماری اســامی، ترجمه ایرج اعتصام، تهران: شــرکت 

پردازش و برنامه ریزی شهری، 1377

یاوری، حسین؛ تجلی نور در هنرهای سنتی ایران، تهران: سوره مهر، 1388

یاوری، حسین؛ ســیری در هنر و معماری ایران، تهران: سیمای دانش:آذر، 

1388

17

اله
مق



16
ره 

ام
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

مه
گ نا

هن
فر

18

حوزه فرهنگی دااگشنه



16
ره 

ام
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

مه
گ نا

هن
فر

این مراســم به همــت امور فرهنگی دانشــگاه اراک و از طریق پل های 

ارتباطی مجازی دانشگاه برگزار گردید.

دکتر ســعید حمیدی ریاست دانشــگاه اراک در این مراسم، ضمن عرض 

تبریــک ایام اهلل دهه فجر و والدت حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل گفت: در 

شــرایط بیماری کرونا آموزش دانشــگاه اراک، از طریق آموزش مجازی و در 

سامانه lms ارائه می گردد. امید است با بهبود شرایط شاهد حضور پرشور 

دانشجویان گرامی در دانشگاه اراک باشیم.

وی با اشاره به پیشــینه ی درخشان دانشگاه اراک گفت: دانشگاه اراک از 

قدیمی ترین دانشــگاه های کشور اســت. دکتر عبدالکریم قریب و دکتر گل 

گاب و دکتر شهریاری  موسسان دانشگاه اراک هستند. در سال جاری جشن 

پنجاه سالگی دانشگاه را در پیش روی خواهیم داشت .

 وی ضمن خیر مقدم به دانشجویانی که از سایر استان های کشور در 

دانشــگاه اراک پذیرفته شده اند گفت: یک چهارم مفاخر کشور در استان 

مرکزی متولد شــده اند و پرورش یافته اند و متعالی شدند. استان مرکزی 

به علت پتانســیل باالیی که در صنعت و کشاورزی و سایر زمینه های 

علمی و فناوری دارد، برای تمام رشــته هایی که در دانشگاه اراک وجود 

دارد زمینه های یادگیری و کارورزی بسیاری است. دانشگاه اراک نیز  در 

بسیاری از رشته ها امکانات و پتانسیل های ارزنده ای دارد.

 دکتر سلیمان نژاد معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی در این مراسم 

به تبیین و معرفی موارد آموزشی دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه اراک 

دانشگاه جامع و مادر استان است. کیفیت آموزشی دانشگاه در دوره های 

مختلف آموزشــی علی الخصوص در دوره کارشناسی کاما قابل دفاع 

آیین استقبال مجازی ازنو دانشجویان دانشگاه اراک

19

آیین استقبال از نودانشــجویان ورودی 99 دانشگاه 
اراک به صورت غیر حضوری و برخط برگزار شد.
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آیین استقبال مجازی ازنو دانشجویان دانشگاه اراک
اســت چرا که دانشــجویان ما بارها در کنکور کارشناسی ارشد در رشته 

های مختلف رتبه اول را کســب کرده اند. وی ضمن اشــاره به سامانه 

آموزش مجازی دانشــگاه اراک گفت: کلیه فیلم های آموزشــی راجع به 

روند شرکت در کاس های آموزشــی و آزمون ها آماده شده و از طریق 

راه های ارتباطی روابط عمومی دانشگاه اراک اطاع رسانی خواهد شد.

حجت اســام والمسلمین دکتر مهدوی اطهر نماینده دفتر نهاد مقام 

معظم رهبری در دانشگاه اراک  که به صورت غیر حضوری در این مراسم 

حضور یافت ،ضمن خیر مقدم به دانشــجویان جدید الورود گفت: جامعه  

امروز ما به نیروی متخصص، متعهد و  با فرهنگ غنی احتیاج دارد. علم 

قدرت جامعه است و با علم و فرهنگ است که جامعه متعالی می شود.

در ادامه دکتر بهرامی معاون دانشــجویی و فرهنگی دانشگاه اراک به 

معرفــی وظایف این حوزه پرداخت و گفــت:   در این حوزه پنج فعالیت 

انجام می شود اولین  حوزه، مدیریت فرهنگیست که شامل فعالیت های 

20

انجمن ها و نشــریات علمی می شود. همچنین تشکل های دانشجویی که 

دانشگاه قرار دارد بخش دیگری از این حوزه را شامل می شود.

 حوزه بعد، حوزه مدیریت دانشــجویی و فرهنگی که شامل اداره خوابگاه 

ها و اداره رفاه می شود.

 حوزه بعدی اداره تربیت بدنی اســت که با هدف توسعه ورزش همگانی 

فعالیت های خود را در فضای ورزشی دانشگاه اراک گسترده تر می کند.

 حوزه بعد مرکز بهداشــت و درمان است که با ارائه خدمات پزشکی دندان 

پزشکی و تزریقات در خدمت دانشجویان عزیز است.

 حوزه بعد کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی است.

نیمسال اول دانشجویان جدید الورود  کاردانی و کارشناسی دانشگاه اراک 

از 17 بهمن ماه 1399 آغاز می گردد که دانشــجویان در رشته های مختلف 

در هشت  دانشکده دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند.
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اداره فوق برنامه و گردشگری به منظور افزایش نشاط روحی و تقویت حس 

خــود اتکایی و همینطور پر کردن اوقــات فراغت به نحو مطلوب، دفترفوق 

برنامه تاســیس شده اســت. در کنار دفتر فوق برنامه دفتر دیگری به عنوان 

گردشــگری فعالیت می کند. دانشــگاهیان به عنــوان فرهیختگان جامعه، 

ترسیم کننده مصالح کشــورند و از این رو آشنایی ایشان با میراث فرهنگی 

وتاریخی نقش بسزایی در تصمیم گیری مطلوب برای آینده کشور دارد. دیدار 

از جاذبه های گردشــگری مناطق مختلف،بازدید از دانشــگاه ها و آشنایی با 

سیستم های آموزشی و دستاوردهای علمی و فرهنگی کشور ، ایجاد فرصت 

زندگی جمعی و دوســتی های جدید و عمیــق ، حس خود اتکایی ، تقویت 

حس محبت و ایثار، با البردن نشــاط روحی و ایجاد تحرک و تنوع از عواملی 

هستند که برگزاری سفرهای دانشــگاهی را ضروری می سازد. همه فعالیت 

های فرهنگی نیاز به مســتند سازی دارد که واحد سمعی بصری با همکاری 

واحد نظارت و ارزیابی فرهنگی این مهم را تحقق می بخشند. به منظور جمع 

آوری اطاعات و گزارش های فرهنگی و اجتماعی و بررسی و ارزیابی آنها،  در 

جهت هر چه بهتر شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی، این واحد تاسیس 

شــده است . واحد سمعی بصری نیز به منظور فیلمبرداری ، عکاسی و ایجاد 

آرشــیو از مراسم های حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و همچنین 

مشاوره به دانشجویان در زمینه تولید فیلم های آموزشی ، داستانی و مستند 

و مسئولیت آمفی تئاترهای دانشــگاه تاسیس شده است تا زمینه ساز تمام 

برنامه های فرهنگی و هنری دانشگاه باشد.

کانون های فرهنگی و هنری 

دفتر کانون های فرهنگی که پیشــانی فعالیت های دانشجویی دانشگاه 

می باشــد در اداره فوق برنامه مشغول به کار است. فرهنگ، آهنگ تکامل 

و تصمیم به رشــد و بالندگی اســت هنر از مهمترین مقوالتی است که این 

خواســتن را به زیباترین شــکل ممکن باز می نماید و آشکار می سازد. روح 

زنده و بالنده جوان به همراه اندیشه پاک و جوینده او که این هردو در وجودی 

واحد به نام دانشجو به هم پیوند می خورد، در بستر مساعد و بارور فرهنگی 

متعالی می شــود. معموال برآیندی از تفکر و عاقه مندی یک عده نسبت 

به یک موضوع منجر به تشــکیل یک جریان می شود و باید بر این موضوع 

اذعان داشــت که هر جریانی که به فرهنگ صحیح و مطلوب تبدیل نشود 

موقت و زودگذر خواهد بود و دانشــگاه مهمترین و مناسب ترین جایگاه رشد 

و توســعه اندیشــه های متعالی دیدگاه های مختلف می باشد و از بزرگترین 

رســالتهای دانشگاه تبدیل این فرآیند به فرهنگی مقبول و پذیرفتنی است.با 

این توضیح و به منظور بهره گیری از مشــارکت خاق و عاقمند در زمینه 

های مختلف فرهنگی و در راســتای اهداف بلندی چون ترویج شعائر والیی 

و معنوی، ایجاد بســتری مناســب جهت ایجاد مصونیت فرهنگی و تشویق 

دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و هنری و سامان بخشی به این فعالیت 

هــا، کانون فرهنگی و هنری فوق برنامه امور فرهنگی از ســال 78 فعالیت 

خویش را آغاز نمود.

هم اکنون تعداد 18 کانون فرهنگی و هنری مشغول به فعالیت می باشند:

 تبیین جایگاه اداره فوق برنامه و گردشگری:
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 کانون قرآن و عترت علیهم السام، کانون مهدویت، کانون نشر اندیشه، 

کانون شعر و ادب، کانون صنایع دستی و هنرهای تجسمی6- کانون هال 

احمر، کانون تئاتر، کانون فیلم و عکس، کانون موســیقی، کانون راه سبز، 

کانون گردشگری، کانون پارسیان، کانون مهارت های زندگی، کانون عقیق، 

کانون مفاخر، کانون کار آفرینی، کانون رادیو، کانون محیط زیست 

از جمله اقدامات مهم که توســط کانون ها صــورت می گیرد، برگزاری 

ساالنه جشنواره درون دانشــگاهی و ملی رویش جهت معرفی دانشجویان 

هنرمنــد، خاق، مســتعد در فعالیت های مذهبی و فرهنگی می باشــد. 

مســابقات ملی قرآن نیز توسط کانون قرآن صورت می گیرد. فعالیت های 

ایثارگرانه نیز از جمله اقدامات انسانی است که کانون هال احمر انجام می 

دهد. پرورش استعداد های هنری هم در کانون های هنری مثل کانون فیلم 

و عکس، تئاتر، موسیقی، شعر و ادب، صنایع دستی، کانون رادیو انجام می 

شــود. بحث مربوط به خانم های دانشجو توسط کانون ریاحین که کانون 

دخترانه اســت صورت می گیرد. ظهور منجی و امام عصر عجل اهلل تعالی 

توسط کانون مهدویت پیگیری می شود. کانون راه سبز، کانون گردشگری، 

کانون پارســیان، کانون مهارت های زندگی، کانون محیط زیســت، کانون 

مفاخر، کانون کار آفرینی از جمله کانون هایی هستند که اقدامات اجتماعی 

و فرهنگی را در کانون های فرهنگی و هنری پیش می برند.

در کنار دفاتر نام برده شــده یک دفتر دیگر نیز مشغول به فعالیت است. 

دفتر مورد نظر خانه فرهنگ می باشد که ویژه دانشجویان خوابگاهی می باشد. 

مفصل به این اداره می پردازیم.

خانه فرهنگ

 خانه فرهنگ سیستم پشتیباني کامل از فعالیت هاي فرهنگي دانشگاه در 

خوابگاه هاي دانشجویي مي باشد که دانشجویان خوابگاهي مي توانند باحضور 

در این اماکن و اســتفاده از امکانات آن در زمینــه هاي مختلف فرهنگي 

فعالیت داشته باشند.

ساماندهي فعالیت هاي فرهنگي و اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهي، 

ارتقاء وضعیت فرهنگي دانشــجویان، توانمند ســازي دانشجویان و افزایش 

اعتمــاد به نفس در آنها، افزایش آگاهي هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري به 

واســطه آموزش، یادگیري مهارت هاي مختلف ارتباطي از اهداف ایجاد خانه 

هاي فرهنگ در خوبگاه هاي دانشجویي می باشد.

راه اندازی خانه های فرهنگ در خوابگاه ها با هدف تجمیع و ســاماندهی 

فعالیت های دانشــجویان در قالب های فرهنگی و ایجاد مرکزی مناســب 

جهت این فعالیت ها در دســتور کار وزارت علوم قــرار گرفته که می تواند 

برنامه های دانشجویی در حوزه فرهنگی را سرعت ببخشد.

افزایش روحیه و نشــاط در میان دانشــجویان ســاکن خوابگاه و ایجاد 

بستری مناسب برای فعالیت های فرهنگي در خوابگاه هاي دانشجویي یکي 

از اهداف و وظایف معاونت فرهنگي و اجتماعي محســوب مي شود؛ از این 

رو به منظور بهره گیري از توانمندي هاي دانشجویان در پیشبرد فعالیت هاي 
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فرهنگي و اجتماعي، جلب مشــارکت دانشجویان ساکن خوابگاه و ایجاد 

محیطي صمیمي و بانشــاط همســو با سیاســت هاي کان فرهنگي و 

اجتماعي، واحد فرهنگي امور خوابگاه هاي دانشجویان برنامه هاي مختلف 

مذهبي، فرهنگي ، هنري و اجتماعي در خوابگاه هاي دانشــجویي برگزار  

مي نماید.

امور فرهنگی خوابگاه ها

تهیه تقویم فرهنگی ساالنه طبق برنامه های مصوب معاونت فرهنگی 

و اجتماعی،انتخاب و تنظیم قرارداد رابطان فرهنگی و دریافت گزارش کار 

رابطــان در پایان هرماه، پیگیری و تهیــه اقام و ملزومات فرهنگی مورد 

نیاز خوابگاههای دانشــجویی، برگزاری اردوهــاي تفریحی فرهنگي برای 

دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویي، برگزاری نشستهای تخصصی 

،جلسات پرسش و پاسخ، ادعیه، مناجات و....

اهداف

آشنایی با مشکات و مسائل فرهنگی مرتبط با خوابگاه های دانشگاه 

و تاش جهت بهبود رفع مشــکات و مســائل فرهنگی خوابگاه ها، تدوین 

و اجــرای برنامه در جهــت تقویت معرفت دینی و ترویــج روحیه دین گرایي 

، دین پژوهي و ایجاد انگیزه میان دانشــجویان فعال، تقویت بینش سیاسی 

دانشجویان در راستای سیاستهای کان معاونت فرهنگی و اجتماعي، ارتقای 

ســامت جسمی و روحی دانشجویان و افزایش روحیه امید، شادی و نشاط در 

میان دانشجویان خوابگاه، ایجاد انگیزه و خودباوری بین دانشجویان خوابگاه

پرکردن اوقات فراغت دانشــجویان خوابگاه با برنامه های متنوع فرهنگی، 

بستر سازی و برنامه ریزی جهت رشد فرهنگی دانشجویان خوابگاه و..

برگزاری جشنواره و نمایشگاه دانشــجویی با همکاری کارشناسان مدیریت 

امور فرهنگی و اجتماعی

هدایت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در راستای اهداف 

معاونت

پیشنهاد شیوه  نامه اجرایی برای فعاالن فرهنگی و اجتماعی

تهیه گزارش تفکیکی برنامه های فرهنگی برای ثبت در سامانه وزارتی

گزیده ای از فعالیت ها: 

تشــکیل کمیته فرهنگي خوابگاه هاي دانشــجویي، برگزاري جلسات 

کمیته فرهنگي خوابگاه هاي دانشــجویي، تجهیــز خانه فرهنگ و ارائه 

کتابهای درسی ،فرهنگی ، علمی و..... به دانشجویان خوابگاه ها، برگزاري 

برنامه هاي مناســبتي، برگزاری دعای سمات هر جمعه قبل از نماز مغرب 

و عشاء در نماز خانه خوابگاه، برگزاری هر دو هفته یکبار جلسات مشاوره 

ای تحت عنوان گپ شــبانه در خوابگاه، برگزاري کارگاه آموزشي و کاس 

هاي هنري و...
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تبیین جایگاه اداره فعالیتهاي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه

ش
زار

گ

فرهنگ را از عمومي ترین، پیچیده ترین و مهم ترین مفاهیم علوم 
انســاني مي دانند که در همه ي فعالیت هاي بشري جریان دارد و از 
این رو کلیه ي سیاســت هاي جامعه داراي بعد فرهنگي هستند و در 
شــیوه هاي رفتار زندگي با دیگران، تجارب مشترک، مشارکت گروهي، 
خدمات اجتماعي، توســعه ي اقتصادي، کســب درآمــد و فن آوري 
اطاعات و ارتباطات نمود مي یابند. تعابیر و برداشت هاي متفاوتي از 
فرهنــگ وجود دارد و برنامه ریزي « یا » امور فرهنگي « هنگام بحث 
در خصوص ابهام و پیچیدگي زیادي مشــاهده مي شــود. مطالعات » 
فرهنگي نشــان مي دهند که مدیریت و برنامــه ریزي فرهنگي هنوز 
از لحــاظ قانو نگذاري و پژوهش دوران کودکي خــود را مي گذراند و 
هنوز روش شناســي مدیریتي یا مفهومي از هدفهاي خود ارایه  نداده 
است. با وجود چنین مشــکاتي، توجه به امور برنامه ریزي در بخش 
فرهنگ امري اجتناب ناپذیر مــي نماید. برنامه ریزي فرهنگي، فرآیند 
مســتمري است که مشــارکت همه ي فعاالن اجتماعي را مي طلبد. 
برنامه ریزي فرهنگي باید شرایط مناسبي را براي مشروعیت بخشیدن 
به فعالیتهاي غیر رســمي، که محل پرورش تجارب و ابتکارات است، 
فراهــم آورد. امروزه فقر معنــوي، دوري از هدف حقیقي، تســلیم و 
شکســت در مقابل تهاجم فرهنگي بیگانه یکي از نگراني هاي مهم 
خانواده ها، جامعه شناســان و مربیان و مجریان فرهنگي جوامع است. 
بدون شــک، فعالیت هاي فرهنگي، تربیتي و اجتماعي موجب ارتقاي 
ســطح معنوي، تأمین بهداشــت و امنیت رواني، شناخت و رسیدن به 
غایــت حقیقي خلقت و صیانت در برابــر تهاجم فرهنگي بیگانه مي 
شــود. نتایج یافته هاي پژوهشــي نیز بر اهمیت ایــن امر تأکید مي 
کنند. دولت ها با عنایت به این مســأله دریافتند که براي دستیابي به 
توسعه ي پایدار )مبتني بر فرهنگ توسعه یافته( و جلوگیري از تهاجم 
فرهنگي، به مشارکت فعال همه ي آحاد ملت و نهادهاي رسمي کشور 
به خصوص نهادهاي آموزشــي و در رأس آن ها دانشگاه ها )به عنوان 

محور عقانیت جوامــع( در فعالیت هاي فرهنگي نیازمندند. پیش از دهه ي 
1950 وظیفه ي دانشگاه ها به انتقال دانش موجود به دانشجویان خاصه مي 
شــد، ولي به تدریج از دهه ي 1960 به بعد عهده دار تولید دانش و پژوهش و 
تحقیق در زمینــه هاي علمي و اجتماعي نیز گردیدند و به مرور زمان وظیفه 
ي انتقال بازسازي و ارتقاي فرهنگ جامعه نیز بر عهد ه ي دانشگاه ها گذارده 
شــد. بنابراین پرداختن به فرهنگ و مقوالت مرتبط با آن یکي از رسالت هاي 
اصلي دانشگا هها محسوب مي شــود. در همین راستا، بنیان گذار جمهوري 
اسامي ایران مي فرمایند: مقدرات هر کشوري به دست دانشگاه و آنهایي که 
از دانشــگاه بیرون مي آیند، هست. دانشــگاه بزرگ ترین مؤسسه ي مؤثر در 

کشور است و بزرگترین مسؤولیت ها را هم دانشگاه دارد... 
از ســال 1376 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري اقدام به تشــکیل معاونت 
فرهنگي و اجتماعي در سطح وزارتخانه نمود و زیر مجموعه هاي این معاونت 
با عنوان ادارات امور فرهنگي در ســطح دانشــگاه ها در کنار دو مجري قبلي 
برنامه هاي فرهنگي دانشگاه ها )نهاد نمایندگي ولي فقیه و واحدهاي جهاد .) 

دانشگاهي( در باب مسایل فرهنگي به فعالیت پرداختند. 
فعالیت این مجریان فرهنگي بســیار ارزشــمند است زیرا اغراق نیست اگر 
بگوییم که دانشــگاه مرکز جامعه ي مدرن است. کارکردهاي اصلي دانشگاه را 
مي توان در ســه مورد خاصه کرد: کارکرد آموزشي، کارکرد پژوهشي و کارکرد 
جامعه پذیري. منظور از کارکرد جامعه پذیري آن اســت که به طور معمول از 
دانشــگاه این انتظار مي رود افرادي را تربیت کند که شهرونداني خوب و آماده 

ي ایفاي نقش هاي خود در جامعه باشند.
به طور کلي، باید اذعان داشــت که دانشــگا هها در جهت افزایش بلوغ و 
شایســتگي اجتماعي عمل مي کنند. افراد را از پیش داوري آزاد مي ســازند، 
کمــک مي کنند تا دانشــجویان ارزش هاي زیبایي شــناختي زندگي را بهتر 
بشناســند، دیدگا ههــاي دیني آن ها تنوع پیدا کند، جز مگرایي سیاســي در 
ایشــان کاهش یابد و اعتماد به نفس و حس موفقیت در آنها ایجاد شــود. به 
جرأت مي توان ادعا کرد که همه ي اندیشه هاي تربیتي و تاش هاي فکري، 
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از خانه تا مدرســه، براي باور کردن ذهن هاي سرآمد و خاق، زماني به معناي 
دقیق کلمه به ثمر مي نشیند که جوانان متعهد و هوشمند، همراه با استادان 
اندیشــمند در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي حضور یابند و مشغول تحقیق 
و تدریس و تهذیب شــوند. اما دانشــگاه هاي ما، با وجود سرمایه گذاري قابل 
توجه و امکانات تحقیقاتي مطلوب، همواره به دالیل گوناگون و تأثیر برخي از 
عوامل رواني - اجتماعي، آنگونه که بایســته و شایسته است، در دستیابي به 
اهداف تربیتي، اجتماعي و فرهنگي توفیق چنداني نداشــته اند. بنابراین الزم 
است بر فعالیت هاي فرهنگي در دانشگاه یعني محور عقانیت جامعه بیشتر 
پرداخته شود و استادان و دانشجویان به نقش تربیتي و فرهنگي خویش بیشتر 
آشنا شوند و شــرایط و تمهیداتي فراهم گردد تا به موازات آموزش و پژوهش، 

فعالیت هاي فرهنگي، اجتماعي و تربیتي به شکل صحیح انجام شود.
با گنجانده شــدن فعالیتهاي فرهنگي، اجتماعــي و تربیتي در آییننامه ي 
جدید ارتقــاي مرتبه ي اعضاي هیأت علمي مصوب شــورا ي عالي انقاب 
فرهنگــي، در عمل انجام فعالیت فرهنگي، تربیتي جزء وظایف اعضاي هیأت 
علمي محسوب خواهد شــد. مطالعات نشان مي دهند که فن آوري، افزایش 
دانش ها، مهارت ها، تغییر ســاختارها، ســرمایه ي کان و تخصیص بودجه 
ي بیشــتر، به تنهایي نمي تواند راه گشــاي مســایل آموزش عالي و ضامن 
رشــد انسانهایي برتر و جامعه اي پویا و توســعه یافته باشد. به عبارت دیگر، 
در بین ســه عامل توسعه یعني ســرمایه، تکنولوژي و نیروي انساني، نیروي 
انســاني نقش محوري دارد و بدون پرورش نیروي انســاني کارآمد، دو عامل 
دیگر اگر چه به جاي خود حایز اهمیت  هســتند، اما معلق مي مانند. با توجه 
به تفاوتهاي دیدگا هها و شرایط کاري و فضاي متفاوت دانشکده هاي مختلف، 
بررســي هاي علمي کمــي و کیفي جهت ارایــه ي راهکارهاي عملي براي 
ارتقاي فعالیتهاي فرهنگي، اجتماعي بسیار راه گشا است. همچنین با توجه به 
ماهیت فرهنگ و فعالیت هاي فرهنگي، تدوین شــاخص هاي کیفي و کمي 
مناسب براي ســنجش فعالیت هاي فرهنگي، تربیتي و اجتماعي در دانشگاه 

ضرورتي اجتناب ناپذیر است. 
در راســتاي گســترش فعالیتهاي فرهنگي در دانشگاه اراک و نظر به تنوع 
و ازدیاد موضوعات مورد مطالبه ي دانشــجویان، اداره ي فعالیتهاي فرهنگي 
اجتماعي، بعنوان یکي از ادارات مدیریت فرهنگي، با زیر مجموعه ي واحدهاي 
نشــریات، انجمنهاي علمي، حمایت و نظارت بر تشکلهاي اسامي دانشگاه، 
سایبري و فضاي مجازي و همچنین ارزیابي عملکرد، از سال 1398 در دانشگاه 
تفکیک شــد.)که البته طبق چارت دانشگاه همچنان نام این اداره، فعالیتهاي 
فرهنگي و هنري ثبت شــده است اما فارغ از نام و چارت به تبیین جایگاه این 
اداره مي نگریم( اگرچه چندي بعد و به ســرعت همه گیري ویروس منحوس 
کرونا باعث کمرنگي حضور فیزیکي دانشــجویان شــده است اما این اداره به 
ســرعت تغییر شکل داده و همچون گذشــته به فعالیت و ثبت و ضبط امور 

خود مشــغول اســت که ثمره ي آن بالغ بر بیش از 150 فعالیت در سال 
99بوده است. همچنین کارشناسان این اداره از همکاري و مشارکت در سایر 

فعالیتهاي فرهنگي دانشگاه، غافل نبوده اند. 
الف( واحد نشریات دانشجویي:

شاید در سالهاي نه چندان دور اواخر دهه هفتاد، نشریات دانشجویي واژه 
اي نو، بدیع و غریب مي نمود اما این موضوع به ســرعتي فراتر از فناوري 
اطاعات و ارتباطات، با گســترش دانشــگاه و دانشجو، گسترش یافت و 
به موضوعي مهم و پردغدغه و چالش برانگیز در نزد عموم دانشــجویان، 

مسئولین و کارمندان واقع شد. 
نشریات دانشــجویي، عرصه ایست براي بروز اســتعدادهاي نوظهور و 
پنهان و نوپاي نوشــتاري گروهي دانشــجویان که طبق قانون اساسي و 
قانون مطبوعات و آئین نامه نشــریات منتشــر مي شوند، و فرصتي است 
براي بیان حرفها، درددلها، دغدغه ها و مســایل و مشــکات اجتماعي و 
دانشــگاهي دانشــجویان، همچنین معرفي و تقویت سازوکارهاي صحیح 

براي جلوگیري و مبارزه با آلودگیها و بحرانهاي اجتماعي با حفظ و رعایت 
شئونات اســامي و قوانین حاکم بر نشــریات، بصورت کامًا مستقل 
در قالــب هاي ادبي، اجتماعي، علمي، سیاســي، هنري، طنز، عقیدتي، 
صنفي، فرهنگــي و... براي اندوختن تجربه نــاب و خوب همچون راه 
اندازي تا چاپ متوالي یک نشــریه، نیاز به هدایت و همراهي از ســوي 
دانشجو،کارمند، مسئول و استاد، است. تنور انتشار نشریات دانشجویی با 
داغي بازار انتخابات، مسایل سیاسي و اجتماعي روز، مسایل دانشگاهي  25
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و دانشجویي و مسایل و مشکات درون دانشگاهي و دغدغه هاي همیشگي 
علمي، روشــن مي شــود و شــماره های تازه ای از آن بیرون می آید.  بدیهي 
اســت پرداختن به نشــریات چه از نوع مطالعه و چه نگارش، به پویایي ذهن 
دانشــجویان کمک شــایاني کرده و تجربه نشــان داده، اندوخته هاي مفید 
دانشــجویان در محیط هاي ســالم فعالیت غیر درسي، به موفقیت هاي آتي 
ایشــان بعد از فراغت از تحصیل منجر مي شــود. برخي از فعالیت هاي اخیر 

این واحد:
- انتشار مجازي نشــریات مختلف: امید باران، فرایند، تسنیم، ماک، رساله 
عدلیه، تدبیر صنعتي، مهدیار، رد پــاي جاوید، ریحانه، روزنک، گرداگرد، صبح 

قریب، و...
- برگزاري انتخابات نمایندگان نشریات)بصورت مجازي(

- برگزاري جلسات مجازي کمیته ناظر بر نشریات
- برگزاري کارگاه آموزشي آناین

- تشــویق وثبت بیش از 80 اثر از نشریات منتشره در سامانه ي جشنواره 
نشریات کشور)تیتر12(

- پرداخت کمک هزینه نشریات منتشره
- ثبت فعالیتها در ســامانه نشــریات وزارت علوم و سامانه فرهنگي وزارت 

علوم و کانال خبري امورفرهنگي دانشگاه
- گــپ و گفت و حل و فصل و تعامل پیرامون مشــکات و برنامه هاي 

نشریات بصورت مجازي
ب( واحد انجمنهاي علمي:

از آنجــا که آموزش، بدون پژوهش و کار تیمــي معنا ندارد و انجمن هاي 
علمــي به عنوان تشــکل هاي علمي در جهت نیل به ایــن امر توانایي هاي 
زیادي داشــته و دارنــد، در این نهادها، آموزش در کنــار پژوهش قرار گرفته و 
بــا فعالیت هاي تیمي و گروهي در جهت تربیت صحیح علمي گام برداشــته 
مي شــود. از اوایــل دهــه 80  در پي مطالبــات مختلف و متنــوع علمي، و 
پــس از تصویب اساســنامه، انجمنهاي علمي هم به بدنــه ي نوپاي ادارات 
فرهنگي دانشــگاهها اضافه شد. دانشــجویان  عاقه مند با راهنمایي اساتید 
مشــاور در زمینه هاي مختلف علمي همچون: فعالیتهاي پژوهشي،ترویجي 
وآموزشي،انتشــار نشریه، برگزاري کاســها و کارگاههاي آموزشي و... و طبق 
اساسنامه ي خود فعالیت مي کنند. به منظور شناسایي وتقدیر از دستاوردهاي 
داخلي و ملي و تشــویق فعالیت دانشــجویان توانمند انجمنهاي علمي هر 
ساله جشــنواره داخلي با عنوان "حرکت" در سطح دانشــگاه برگزار مي کند. 
این جشــنواره ماکي براي سنجش ارزشــگذاري واهمیت بخشیدن به تاش 
دانشــجویان  در جهت رسیدن به اهداف علمي خود در مقاطع باالتر علمي و 
معرفي و حضور منتخبین براي جشــنواره کشوري حرکت مي باشد. برخي از 

مهمترین فعالیتهاي این واحد:

- انتخابات شــوراي مرکزي انجمنها)با تفکیک هر رشته و بصورت 
مجازي(

- صدور و بایگاني احکام اساتید مشاور انجمنها
- بررســي طرحهاي رســیده و کمک به اجرا طبق شروط مجوز و 

تعرفه ي مالي
- ثبت فعالیتها در سامانه انجمنهاي وزارت علوم و سامانه فرهنگي 

وزارت علوم و کانال خبري امورفرهنگي دانشگاه
- شرکت در جشنواره ملي حرکت و ثبت آثار منتخب انجمنها

- گپ و گفت و حل و فصل و تعامل پیرامون مشــکات و برنامه 
هاي آتي بصورت مجازي.

ج( واحد اجتماعي و هماهنگي تشکلهاي اسامي
از آنجا که تشــکلهاي اســامي و غیر فرهنگي، زیر مجموعه ي 
شوراي فرهنگي هســتند زیر نظر معاونت اجتماعي دانشگاه اداره مي 
شــوند. بنابراین هماهنگي برخي از امور و برنامه هایشــان مانند اخذ 
مجوز برنامه، تایید سین برنامه و سخنران و... مطابق درخواست رسمي 

تشکل، با اداره ي فرهنگي و اجتماعي انجام مي گیرد.
برخي از فعالیتهاي این واحد:

- ارتباط و هماهنگی با تمامی تشــکل های دانشجویی در راستای 
گرفتن مجوز و انجام برنامه ها.

- مسئولیت بارگزاری مطالب در سایت فرهنگي: .
- مسئول ثبت نام و اطاع رساني جشن دانش آموختگي دانشگاه

- همکاری در بررسی و رفع مشکات انفورماتیک مرتبط با بخش 
فرهنگی.

- ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته ی فضای مجازی.
- کارشناس هماهنگي و برگزاري نمایشگاههاي دانشگاهي.

- تهیه کتابچه سالنماي فعالیتهاي مدیریت فرهنگي دانشگاه.
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فرهنگ از تاریخ استخراج می شود. ســیر تاریخی تعریف فرهنگ هم از 

حیث واژه شناســی و هم نظری، گســتره عظیمی از فرهنگ را پیش روی 

قرار می دهد. فرهنگ از یک ســو ابعاد عینی و از سوی دیگر ابعاد ذهنی یا 

به عبارتی واقعیاتی را شــامل می شود که انسان ها با آن زندگی می کنند.  

فرهنگ هم نوعی الگوی رفتاری اســت و هم ایدئولوژی. هم موازین و قواعد 

را شــامل می شود و هم در بطن ذهن و رفتار آدمیان قابل مشاهده است. از 

این رو تمامی مفاهیم دین، زبان، باوها واعتقادات، ارزش، هنجار، تمدن، سبک 

زندگی، ســابقه ذهنی و عینی، آداب و رسوم، نشانه و نماد، ارتباطات، اخاق، 

هنر، ادبیات، شخصیت و هویت، جنسیت از جمله مولفه ها و عناصر فرهنگ 

به شمار می روند.

گردشگری، به عنوان حرکت و جریان پرتحرک جوامع بشری، دارای ارتباطی 

تنگاتنگ با فرهنگ است. گردشگری خود زاییده فرهنگ بوده و از سوی دیگر 

می تواند آورده های فرهنگی نیز به همراه داشــته باشــد. گردشــگری خود 

فرهنگ تلقی شده و پیشینه فرهنگی یک جامعه را در خود به همراه دارد. و 

شرایط زندگی صنعتی منجر به بروز و ظهور ارتباط و تعامات میان فرهنگ و 

گردشگری شده است. اگرچه رویکردهای منفی نیز در این حوزه به چشم می 

خورد، اما در دنیای امروز گردشــگری و فرهنگ، از جمله فعالیت های دارای 

ارزش تلقی می شــوند که آورده های بسیاری به همراه دارند. به عبارت دیگر 

می توان گفت گردشــگری و فرهنگ برای هر عصر با ویژگی های منحصر 

به فرد خویش، نکته ای قابل ذکر در خود دارند. از این رو در عصر حاضر می 

توان گردشــگری و فرهنگ را در الگوهای متنوعی تعریف کرد. گردشگری خود 

به تنهایی یک فرهنگ محســوب می شود و از وی دیگر از فرهنگ متاثر بوده 

و بر روی آن تاثیر نیز می گذارد

تاریخ، گردشگری و فرهنگ

می توان چنین اســتنباط نمودکه از همان ابتدای آفرینش انسان و حضور او 

بــر روی کره زمین، فرهنگ به عنوان الگوی رفتاری در وجود وی نهادینه شــده 

و وجود داشــته اســت. پس از گذر تاریخ و دوره های گوناگون، با شکل گیری 

جوامع و توســعه علوم انسانی، رویکردهای علمی به فرهنگ مطرح گردید، این 

علوم تکمیل شدند و امروز پس از توسعه صنعت گردشگری در جهان، به عنوان 

رویکرد علمی در مطالعات گردشگری تحلیل و بررسی می گردد.

فرهنگ در الیه های درونی انســان و در شــکل بزرگتر جامعه وجود داشته 

اســت، گردشگری را می توان به عنوان یک بوم و بستری برای نمایش فرهنگ 

در نظــر گرفت، که در الیه هــای بیرونی و ظاهری ارتبــاط میان فرهنگی و 

گردشگری مشخص می گردد.

فرهنگ یکی از زمینه های اصلی و محورهای کلیدی توســعه گردشگری در 

جهان به شــمار می رود. به همین سبب هم در سال های اخیر با افزایش شمار 

گردشگران فرهنگی در جهان روبرو هستیم. فرهنگ به جهت تنوع، گوناگونی و 

تعــدد مؤلفه هایی که در درون خویش دارد، در ابعاد مادی و معنوی قابل تعریف 

بوده و زمینه های بســیار زیادی از فعالیت های گردشگری را می تواند دربرگیرد. 
ت
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گردشگری در بستر فرهنگ، مسیر حرکت فرهنگی را طی نموده است که 

تاریخ و پیشــینه گذشتگان به همراه آداب و رسوم و حتی سبک غذایی را 

شامل می شود و در هر بخش از خاستگاه رشد برخوردار می باشد.

گردشــگری در مســیر فرهنگ هم چنین رفتارها و کنش های جامعه 

میزبان و مهمان را شامل می شود که خود تعامل ارتباطی را ایجاد کرده و 

عامل شناسایی فرهنگی تلقی می گردد.

از ایــن رو باید این نکته را در نظر گرفت که فرهنگ عرضه مهمی در 

توسعه گردشگری به شمار می رود و شناخت دقیق آن می تواند زمینه ساز 

فعالیت های با ارزش بیشتری در ادامه راه باشد.

فرهنــگ یکــی از زمینه های اصلــی و محورهای کلیدی توســعه 

گردشــگری در جهان به شــمار می رود. به همین سبب هم در سال های 

اخیر با افزایش شمار گردشگران فرهنگی در جهان روبرو هستیم. فرهنگ 

بــه جهت تنوع، گوناگونی و تعدد مؤلفه هایی کــه در درون خویش دارد، 

در ابعــاد مادی و معنوی قابل تعریف بوده و زمینه های بســیار زیادی از 

فعالیت های گردشگری را می تواند دربرگیرد. گردشگری در بستر فرهنگ، 

مســیر حرکت فرهنگی را طی نموده است که تاریخ و پیشینه گذشتگان 

به همراه آداب و رســوم و حتی ســبک غذایی را شامل می شود و در هر 

بخش از خاستگاه رشد برخوردار می باشد.

گردشــگری در مســیر فرهنگ هم چنین رفتارها و کنش های جامعه 

میزبان و مهمان را شامل می شود که خود تعامل ارتباطی را ایجاد کرده و 

عامل شناسایی فرهنگی تلقی می گردد.

از ایــن رو باید این نکته را در نظر گرفت که فرهنگ عرصه مهمی در 

توسعه گردشگری به شمار می رود و شناخت دقیق آن می تواند زمینه ساز 

فعالیت های با ارزش بیشتری باشد.
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روزگار دانشجویی

تنوع طیف دانشــجویی ازلحاظ پایگاه فکری و اجتماعــی، زمینه های خانوادگی و 
باورها، موجب پیدایش تنوعی در رفتارهای دانشجویی می شود.

گفتمانی مسلط در جامعه ی ایرانی وجود دارد که ناظر بر »گذشته« 

 ی ازدســت رفته و »اکنــون« نامطلــوب اســت.  در اســناد و ادبیات 

برجای مانده از ســالیان دور این کشور،  جســته وگریخته به شواهدی 

برمی خوریم که مردم از وضع موجوداراضی نیســتند  و حسرت گذشته  

را دارند. تحوالت اجتماعی در ایران، موجب شــده است تا مردم عمومًا 

خود را زیان دیده دانسته و منتقد وضع موجود باشند. این مسئله مربوط 

به امروز نیست، هرچند امروز به شکلی روزافزون گسترش یافته است. 

چرا که دگرگونی های فردی و اجتماعی در ده ه های اخیر رشد فزاینده ای 

داشته است.

نگارنــده بیش از دو دهه با دانشــجویان و نحوه ی زندگــی آن ها برخورد 

داشته است.  همچنین میان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زندگی 

کرده اســت و بر اساس تجربه ی زیســته ی خود، به نکته های برخورد کرده 

است. طی بیســت وچند سال بدون شک خیلی چیزها تغییر کرده است. هم 

محیط دانشــگاه، هم دانشــجویان و هم نگاه اعضای هیئت علمی به کار و 

زندگی. این تغییرات البته اگرچه همه خوشایند نیستند اما گریزناپذیر هستند. 

این دگرگونی اگرچه در ذات گذار اجتماعی اســت اما اگر این گذار به ســمت 

تغییرات دلخواه تری می رفت خوشــایندتر می نمود. گویی از بیست وچند سال 

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

سعید شاه حسینی

گاه
دید
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پیش شاهد افت تدریجی روابط بوده ایم.

این ناخشــنودی، البته اگرچه از دیدگاه نویسنده است که با رویکرد 

خود به ارتباطات انســانی در دانشگاه نگاه می کند. اما دریافت نگرش 

همکاران دانشــگاهی به صورت جســته و گریختــه حکایت گر حس 

خوشــایندی از اوضاع و احوال نیســت. نگرش به ارتباطاتی که به حد 

افراطی ایدئولوژیک، مقررات محور و بوروکراتیک شده است. درحالی که 

پیش تر از این توجه بیشــتری بر عواطف، همدلی و همراهی بین افراد 

بود. بدون شک از دید کسانی که نگاهی متفاوت دارند، ماجرا می تواند 

شــکل دیگری باشد و آنچه در اینجا کاستی به حساب می آید می تواند 

از نگاه گروهی دیگر پیمودن راه های افتخار و توسعه به حساب آید.

بنابرایــن حرف زدن درباره ی دانشــجو جز در بســتر واقعیت های 

دانشــگاه، ممکن نیست. اگر دانشــجوی امروز متفاوت از دیروز است، 

بخشــی به ویژگی های شخصی نســل ها مربوط می شود، اما بخشی 

دیگر به تغییر نگاه دانشگاه به استاد و دانشجو مرتبط است. 

نظام دانشــگاهی ما به ســوی فضای رســمی پیش رفته اســت. 

پیش ازاین بخشی از مشکات با همدلی دوسویه قابل حل بود. از نگاه 

هیئت حاکم های جدید دانشگاه ها، فضای غیررسمی موجبات فعالیت 

کم اعضا را فراهم آورده بودند. فضای رسمی موجب نظم، دقت، کارایی 

و کنترل بیشــتر اعضا می گــردد و در نهایت موجب تولید محصوالت 

دانشــگاهی و رشد آماری می شــود. اما به قول »هابرماس«، این نگاه 

منجر به بهره کشــی از کارکنان می گــردد. در این میان نگاه ابزاری به 

استاد و دانشــجو یکجا حضور پیدا می کند. اســتاد باید فقط به میل 

دانشــگاه و برای رسیدن به اهداف مصوب شده رفتار کند. دانشجو هم 

به دنبال او در همین مســیر حرکت خواهدکرد تا بدین وســیله هر دو 

تولیدات موردنظر دانشــگاه را در خط تولیدی که تعریف شده است به 

وجود بیاورند و جای خود را به دانشــجویان بعدی بدهند. بدون این که 

از بودن خــود لذت ببرند چراکه لذت بردن حاصل محیط غیررســمی 

اســت. نتیجه ی کار بدون لذت محصول بی خاقیت اســت. چیزی 

که دانشــجوی امروز گرفتارش شــده اســت. به یاد دارم در یک فیلم 

سینمایی که دهه ی هفتاد میادی در آمریکا تولید شده بود، استادی به 

دانشــجویان دکترای خود می گفت : » ما شما را مانند سوسیس تولید 

می کنیم. این یعنی پیشرفت«.

گسترش فضای خشک رسمی، تدریس را کم اثر می کند. دانشجو را 

به سمت مدرک گرایی سوق می دهد و استاد و دانشجو را به سوی مقاله 

گرایی گرایش می دهد. ســرخوردگی هیئت علمی از این تولید اجباری 

مقاله و اخذ مدارج به دانشــجو منتقل می شود دانشجو با فشار محیط 

دانشگاه، آینده تحصیلی و کاری خود را درگرو کارهایی مشابه می یابد، 

بنابراین جعل و ســرقت ادبی را به راحتی می پذیــرد چراکه در فضای 
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رســمی هدف وســیله را توجیه می کند. چیزی که دانشجو از محیط 

اطراف یاد گرفته است.

صاحبنظران حداقل دو غایت را برای بودن دانشگاه ها  تصور کرده اند. 

یک هدف رشد فرهنگی و فرهیختگی جامعه است. به گونه ای که افراد 

جامعه شــعور باال و عمق الزم را داشــته باشند. و این با تربیت کردن 

انسان های باسواد و نشر دانش در جامعه امکان پذیر می شود. این البته 

با نگاه فعلی دانشــگاه ها که عمومًا غایت را خدمت رســانی به بخش 

صنایع می داند فاصله دارد. غایت دیگری که می توان برای دانشــگاه 

متصور شــد تولید نیروی کار است. نهایت هر دانشجو، تبدیل شدن به 

نیروی کار اســت. این دیدگاه باشعور و عمق شخصیت دانشجو کاری 

ندارد. در پی خاقیت نیســت.  چیزی که شوربختانه رشد بسزایی در 

سالهای اخیر داشته است. 

دانشــجو در چنین محیطی که چنین نگاهــی به او دارد، در یک 

ارزیابی انعکاســی خود را فاقد اســتقال و انگیزه برای متفاوت بودن 

می یابد. او غایت خود را در تبدیل شدن به نیروی کار می بیند، بنابراین 

اگر بســیاری در قدیم در کنار شــغل خود فلســفه می خواندند و یا با 

عشــق ریاضیات یاد می گرفتند، اکنون دیگر به دانشگاه نمی آیند مگر 

بــرای یافتن شــغل. چیزی که ما به او یاد دادیــم. انحرافی که ما در 

نگاه او ایجــاد کردیم. بنابراین عموم دانشــجویان مدرک می خواهند 

تا راه اشــتغال هموار شود. چراکه دانشــگاه مدام و مدام هدف خود را 

اشتغال زایی دانسته است نه تربیت انسان های متفاوت. 

در این میان، در جامعه ی شبه بورژوازی ما مشکل دیگری هم به 

وجود آمده است. جامعه ای که ارزش های قشر متوسط مرفه تازه به 

دوران رسیده تعیین کننده مسیر جامعه شده است، دانشجویش هم  

عاوه بر نگاه کم مایه ی  شغل آفرینی به دانشگاه، این نهاد اجتماعی 

را  به مثابه هموار کننده ی راه خودنمایی اجتماعی می داند. چیزی که 

» پی یر بوردیو« آن را تمایز می نامد. امروز اگر دانشــجویی به نیت 

شاغل شدن در دانشگاه حضور نداشته نباشد و اگر برای کسب علم 

و عاقه به دانســتن  تحصیل نکند، احتماال به نیت متمایز شدن 

درس می خواند. همین موجبات رشــد مراکز غیرانتفاعی، پردیس ها 

را نیز فراهم آورده اســت. دوره های تحصیات تکمیلی دانشگاه ها 

و مراکز خدمت رسانی به این دسته از دانشجویان بیش ازپیش رونق 

گرفته انــد. همچنین مراکزی برای عبــور دادن آن ها از کنکور و یا 

رزومه ســازی برای مصاحبه و بعداً  انجام تکالیف و نوشــتن رساله  

و چاپ مقاله ی آن ها به جنب وجوش افتاده اند.  دانشــجویی که نه 

برای علم و نه برای شــغل که برای داشــتن مدرک کارشناسی تا 

دکترا و ارائه ی آن به اعضای فامیل، به دانشــگاه آمده است. چنین 

فارغ التحصیلی  نیاز روانی متمایز شــدن را با خدمات دانشــگاهی 

ارضا می کند. 
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در این وضعیت دانشــجویانی که به درستی برای عاقه به رشته ی 

خود به دانشگاه آمده اند، بیش ازپیش احساس زیان و خستگی می کنند. 

اعضــای هیئت علمی هم که نمی توانند چنین وضعیتی را تاب بیاورند 

افســرده می شــوند. خاقیت و عاقه به کار آنها کم می شود و دچار 

فرســودگی شغلی می شــوند. آنها چنین می پندارند که فرصت آنها به 

جای زندگی کردن با لذت در مسیر یاددادن یادگرفتن، در مسیر اجباری 

برای گرفتن مدرک و کسب مدارج شغلی تلف شده است.

تحقیقات نشان می دهد که عموم دانشجویانی که چنین سرخوردگی 

را تجربه می کنند، محیط آموزشــی را در برآورده نشــدن نیازهای خود 

مقصر می دانند. آن ها می گویند با انتظاری وارد دانشــگاه شده اند که آن 

انتظار برآورده نشده است. 

گذشــته از این، فقدان جنب وجوش فرهنگی در دانشــگاه ها ) و در 

دانشگاه ما همچنین( بر روحیه ی دانشــجویی و حتی بهبود تدریجی 

نگاه منفی آن ها به محیط، تأثیری مثبت ندارد. بســیاری از دانشجویان 

به دلیل دوری از خانواده دچار حس غربت هستند. اکنون محیط دانشگاه 

باید آغوش بازی برای گرمی دادن به زندگی آن ها باشــد. مسائل متعدد 

مالی و اجتماعی و خانوادگی و نگرانی های ویژه ایران امروز زندگی یک 

دانشجو را نسبت به سی سال پیش متفاوت کرده است. تبدیل دانشگاه 

به محیطی صرف برای درس خواندن بدون انگیزه کافی،  مشــکات 

مرور شده را بیشــتر کرده است. بیشتر فعالیت های فرهنگی دانشگاه 

بدون توجه به نیازهای یک دانشجو صورت می گیرد. چنین وضعیتی 

خوابگاه را تبدیل به محیطی نامطلوب برای ســرگرمی های نامناسب 

می کند. دانشــجویان در پایان کاس ها به محیط شهر می گریزند تا 

مجالی برای نفس کشــیدن و  وقت گذرانی بیابند و یا برای پرداختن 

به ســرگرمی های گوناگون و شب نشــینی های مکرر به خوابگاه پناه 

می آورنــد چراکه درون خانواده ی دانشــگاه کمتر مجالی برای فراغت 

داشته اند.

ناگفته پیداســت که البته تمام دانشــجویان این گونه نیستند. این 

توصیفی از وضع غالب دانشجو در کشور و دانشگاه ماست. تنوع طیف 

دانشــجویی ازلحاظ پایگاه فکری و اجتماعی، زمینه های خانوادگی و 

باورهــا، موجب پیدایش تنوعی در رفتارهای دانشــجویی می شــود. 

به یقین و با مشــاهدات چنین یافت می شود که گروه متفاوت دانشجو 

که آن قدر خودساخته است که خود راهبر بوده و مسیر درست و هدف 

درســت را برای خود ترســیم می کند، همواره وجود دارند. اما همین 

دانشجویان بزرگ ترین مشکلشــان نارضایتی از محیط دانشگاه است. 

محیطی که در حقیقت برای آنها به وجود آمده است.
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مشــهور اســت اولین آیه ای که بر پیامبر اسام)ص( نازل شد آیه: اْقَرأْ 

بِاْســِم رَبَِّک الَِّذي َخلََق )علق/1( است، یعنی خواندن و آموختن و آموزش 

از اولویت های اول دین مبین اســام است، و اسام برای علم و آگاهی و 

دانش و دانشمندان اهمیت و ارزش واالیی قائل است، تا جایی که تحصیل 

علم از نظر دین اســام برترین عبادت به شــمار می آید، و حتی در مورد 

شــب قدر نیز عاوه بر دعا و نیایش بحث و گفتگــوی علمی از برترین 

مصداقهای احیاء است.

 در قرآن کریم واژه ی علم و مشتقات اسمی و فعلی آن حدود 775 مرتبه 

در آیات به کار رفته اســت. روایت شــده که پیامبر اکرم )ص( روزی وارد 

مسجد شــد و دید در آنجا دو مجلس  برگزار شده است: در یک مجلس 

علــم آموزش داده می شــد، و مجلس دیگر به دعا خواندن می گذشــت. 

حضــرت فرمود: هر دو مجلس فرجامی نیــک دارند؛ در یکی خدا را می 

خوانند، و در دیگری می آموزند و مطالب را یاد می دهند. این مجلس برتر 

اســت و من برای تعلیم و آموزش فرســتاده شده ام ســپس در کنار آنان 

نشست.

اما اینکه کدام علم در پیشگاه خداوند از ارزش بیشتری برخوردار است؟ 

با مراجعه به آیه:  ُقْل َهْل یْســَتوِی الَِّذیَن یْعلَُموَن َو الَِّذیَن ال یْعلَُموَن)زمر، 

9( و با حذف مفعول و اطاق فعل یْعلَُموَن درمی یابیم که قرآن به همه 

علــوم و فراگیری آنها اهمیت می دهد، به شــرط آنکه برای خدا و در راه 

خدا آموخته و آموزش داده شود، ولی اگر برای تفاخر و ثروت اندوزی باشد 

نه تنها ارزشــی ندارد بلکه از آن سواد به معنای سیاهی حاصل می گردد 

که به قول شیخ بهایی:

علم رسمی سر به سر قیل است و قال

نه از او کیفیتی حاصل، نه حال

  فلسفه  یا  نحو  یا  طب  یا  نجوم

 هندسه یا  رمل یا    اعداد    شوم               

علم   فقه و علم تفسیر  و   حدیث 

  هست  از   تلبیس  ابلیس خبیث

زان  نگردد بر تو  هرگز کشف  راز 

 گر  بود  شاگر تو صد  فخر راز             

فاغسلوا  یا قوُم عن  لوح  الفؤاد

  کلَّ  علٍم لیس  ینجی فی المعاد

امــا متاســفانه در جامعه ما فقط به برخی رشــته های خاص اهمیت 

داده می شــود، آن هم به دلیل اینکه به اصطاح پول ســاز هســتند، و 

گویی ســایر رشته ها اهمیت چندانی ندارند. در حدیث منسوب به پیامبر 

اکرم)ص( آمده: »العلم علمان؛ علــم األدیان و علم األبدان« اهمیت علم 

األدیان نه تنها کمتر از علم األبدان نیســت بلکه اگر جامعه ای در صدد 

سید ابوالفضل سجادی

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
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ترقی و پیشرفت همه جانبه و در نتیجه کمال انسانی باشد باید به علم 

األدیان و فروع آن اهمیت فوق العاده بدهد؛ زیرا ادبیات و علوم انســانی 

هویت ســاز و فرهنگ ساز است. این علوم انسانی و شاخه های آن است 

کــه یک جامعه را با گذشــته آن پیوند می دهد و همگان را در خدمت 

به کشــور متعهد می نماید که بی شک این مساله به استقال کشور 

کمک می کند، و گامی در جهت نفی تسلط کافران است که لَْن َیْجَعَل 

ُ لِلْکاِفریَن َعلَی الُْمْؤِمنیَن َسبیًا )نساء/141( . اهللَّ

این احساس ضعف و حقارت که در برابر غرب وجود دارد بی تردید از 

بی توجهی به ادبیات و علوم انسانی است. این بی توجهی ها به ادبیات 

و علوم انســانی باعث شده که قشر تحصیل کرده جامعه ما با گذشته 

خود پیوندی نداشــته باشــد و در نتیجه در وجود آنها احساس تعلق به 

فرهنگ و میهن خود نیز شکل نگیرد. 

بی شــک یکی از علت های عمده مهاجرت  فقدان تعلق به فرهنگ 

بومی و احســاس حقارت در برابر غرب اســت. چنــدی پیش یکی از 

مســووالن محترم در یکی از وزارت خانه هــای کلیدی بیان نمود که 

ساالنه تعداد زیادی متخصص تحصیل کرده از کشور مهاجرت می کنند 

وی اشاره نمود که ایران رتبه دوم فرار مغز ها در جهان را دارا است.

در اروپــا پس از جنــگ های جهانی توجه خاصی به ســمت علوم 

انسانی صورت گرفت و در تمامی تصمیمات مختلف از برنامه ریزی تا 

اختصاص بودجه های مختلف به این مســاله توجه نمودند. کشورهای 

غربی به این اندیشه رسیدند که برای تسلط بر کشورها باید دارای یک 

بار قوی فرهنگی و پیشــینه تمدنی بود. آنها در پس تمامی این تاش 

ها، اهداف اســتعماری خود یعنی بی هویت کردن کشــورها و تحمیل 

فرهنگ خود بر دیگران و در نتیجه تســلط بر کشورهای دیگر را در نظر 

دارند و به همین دلیل برای اینکار، به پشــتوانه عظیم علوم انسانی نیاز 

دارند. آنان در نقشه های راه خود در برنامه های مختلف به علوم انسانی و 

اجتماعی به عنوان سرلوحه تمامی اقدامات، توجهی ویژه داشته و بیشترین 

سرمایه گذاری را در این زمینه انجام می دهند. 

از اینجــا می توان پی برد که ما در ایران نیازمند توجه ویژه به این امر 

و بررســی و غور بیشتر در زمینه علوم انسانی هستیم. علوم انسانی روح 

دانش و کالبد اصلی علوم بشری و دخیل در حوادث جهانی و نقش آفرین 

در اداره کشــور و تربیت مدیران جامعه اســت. اما مع االسف آنچه که در 

عمل شاهد آن هســتیم بی توجهی تمام در تمامی سطوح به این علوم 

اســت، و در نتیجه بی توجهی هاست که ایران با آنکه در تولید مهندس 

رتبه ســوم و در تولید مقاالت علمی رتبــه پانزدهم را دارد اما نمود آن در 

صنعت دیده نمی شود و به عنوان مثال این همه مشکل در صنعت خودرو 

دیده می شود. 

این یک حقیقت اســت که صرف آموزش دیگــر علوم بدون توجه به 

مبانی موجود در ادبیات و علوم انسانی و فروع آن، آثار خطرناکی بر جامعه 

خواهد داشت. بی توجهی به رشته های علوم انسانی و اقتصادی ریشه در 

نظام فرهنگی ایران دارد و برخی بر این عقیده اند که این یکی از کلیدی 

ترین ریشــه های عقب ماندگی ایران است، و چه بسا این نیز نسخه ای 

باشــد که برای کشــور و جامعه ما پیچیده اند چون آنها به علوم انسانی 

ما نیاز ندارند خودشان متخصصان علوم انسانی ویژه فرهنگ خود تربیت 

می کنند آنها فقط به متخصصان غیر علوم انســانی نیاز دارند که جامعه 

و دانشگاههای ما برایشان تربیت می کنند. و العاقبة للمتقین
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آیین افتتاح خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی در دانشگاه اراک

خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی با نام اختصاری sna در زمینه اطاع رسانی اخبار و دستاورد های دانشگاهی آغاز 
به کار کرد.

خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی در دانشگاه اراک با هدف اطاع 

رسانی اخبار، ظرفیت ها و دستاوردهای دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی و مراکز صنعتی استان مرکزی آغاز بکار کرده است.

دکتر ســعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک روز یکشنبه 17 اسفند در 

آیین افتتاح خبرگزاری آموزش عالی اســتان مرکزی اظهار کرد: اســتان 

مرکزی دارای 60 مرکز آموزش عالی دولتی، غیردولتی، غیرانتفاعی و ... 

است و افتتاح خبرگزاری آموزش عالی می تواند اطاع رسانی ثمربخشی 

با محوریت این حوزه تخصصی در اســتان داشته باشد. در حال حاضر 

نیاز به اطاع رســانی دقیق در حوزه آموزش احســاس می شود تا اخبار 

دقیق و به موقع به اطاع مردم برسد.

وی با بیان اینکه این اطاع رســانی ها ســبب گسترده شدن ارتباط 

جامعه و دانشــگاه خواهد شــد، افزود: خبرگزاری ها و نشریات رکن مهم در 

هر کشوری هستند. اگر رسانه ها در یک جامعه اخبار را صحیح و به موقع 

منتشر کنند، قطعا از بسیاری از مسائل و مشکات در آن جامعه جلوگیری 

خواهد شد.

حمیدی ادامه داد: با وجود شــبکه هــای اجتماعی فراوان و پرمخاطب، 

تشخیص اخبار صحیح دشــوار شده به همین سبب وجود خبرگزاری های 

قابل اطمینان یک ضرورت اساسی در هر جامعه است.

حجت االسام عباس دانشــی نیز گفت: افتتاح خبرگزاری آموزش عالی 

اســتان در دانشــگاه اراک یک اقدام حرفه ای برای سامت جامعه اطاع 

رســانی است. یکی از مکانیزم های انتشــار اخبار درست، تخصصی بودن 

مراکز نشــر خبر اســت و اگر بخواهیم در جامعه مطبوعات و رسانه بطور 

طبیعی سامت را بنا کنیم باید خبرگزاری تخصصی ایجاد شود.

وی افزود: ایجاد خبرگزاری آموزش عالی در استان گامی ارزنده و شایسته 

اســت و امید داریم آغاز کار این خبرگزاری با صابت و تداوم و ادامه کار آن 

نیز با صابت و سامت همراه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان مرکزی تصریح کرد: در عصر 

ارتباطات و توسعه اطاعات نیازمند مراکزی هستیم که سبب ایجاد اطمینان 

خاطر برای مردم شــوند، تکثر اخبار ســردرگمی هــا و تردیدهایی را ایجاد 

می کند که وجود نشریات تخصصی از این تردیدها جلوگیری خواهد کرد.

دانشــی اضافه کرد: یک جامعه بانشــاط نیازمند رسانه بانشاط و چابک 
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اســت و بدون ایــن خبرگزاری های چابک  نمی توان انتظــار جامعه پویا را 

داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان مرکزی گفت:جامعه مطبوعاتی 

استان مرکزی جامعه قوی و کارآمدی نیست و با وجود اینکه استان مرکزی 

کانون رویدادهای مختلف اســت، اما مطیوعات استان ضعیف هستند، در 

حالــی که در برخی اســتان های ضعیف و محروم وضع بهتری مشــاهده 

می شود.

 sience خبرگزاری آموزش عالی اســتان مرکزی، با عنوان انگلیســی

news agency و عامــت اختصاری SNA توســط روابط عمومی 

دانشگاه اراک، که دانشگاه معین وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان 

مرکزی اســت در فروردین ماه 1399 فعالیت خــود را به صورت غیر علنی 

آغاز کرد.

برخی از اهداف خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی بدین شرح است:

انعکاس نقش دانشگاه های استان مرکزی در فضای رسانه ای کشور

آگاهی بخشی در زمینه دستاوردهای علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه 

های استان مرکزی

معرفی ظرفیت ها و پتانسیل علمی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی، 

دانشجویان و متخصصین دانشگاه ها و صنایع

ایجــاد صفحه ای اختصاصی برای دانشــجویان اســتان مرکزی جهت 

انعکاس دست آورد ها و ظرفیت های دانشجویی

ایجاد فضایی برای انعکاس صدای دانشــجو جهت پیگیری مطالبات به 

حق دانشجویی

تهیه و تدوین گزارش ها و گفت و گو های خبری دانشــگاهی، علمی و 

پژوهشی در قالب گزارش های خبری مکتوب و مستند های خبری کوتاه

ایجاد کارگاه های مستمر آموزشی برای دانشجویان دانشگاه های استان 

مرکزی جهت خبرنویسی و خبرنگاری و تولید محتوی خبری

حضور در مراسمات و کنفرانس ها و رویدادها جهت پوشش دهی اخبار

برقراری ارتباط با خبرگزاری های سراسر استان مرکزی

انعکاس صحیح و دقیق و سریع افکار و نظارت جامعه بزرگ دانشگاهی 

استان مرکزی

عضویت در شبکه های اطاع رسانی داخلی و بین المللی

ارتباط با بخش های مختلف صنعتی و مراکز تحقیق و توسعه صنایع

موســس خبرگزاری آموزش عالی اســتان مرکزی دکتر حسین مستعان، 

عضو هیات علمی گروه مهندســی مواد و متالورژی و رییس حوزه ریاست و 

روابط عمومی دانشگاه اراک است.
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روز درختکاری، یکی از روزهای ســال اســت که در آن مردم تشویق 

به کاشــتن نهال می شــوند. این روز معمواًل در روزهای پایانی زمستان 

یا روزهای نخســت بهار است. در ایران هفته منابع طبیعی از 15 تا 22 

اسفند، برای گرامی داشــِت گیاهان تعیین شده است که 15 اسفند را روز 

درختکاری اعام کرده اند. 

روز درختکاری، برای نخســتین بار توســط »جولیوس اســترلینگ 

مورتــون« )J.Sterling Morton( از ایالت نبراســکای آمریکا در 

تاریخ 10 آوریل 1872 پایه گذاشــته شــد. البته در ایاالت متحده بعدها 

روز درختکاری )Arbor Day(، به چهارمین جمعه آوریل، منتقل شد.

امروزه بیشتر کشــورهای دنیا برای روز درختکاری، ارزش زیادی قائل 

می شــوند و در این روز درخت ها و نهال های متنوعی کاشــته می شود. 

هرچند تاریخ این روز بســته به آب وهوای هر کشــوری متفاوت است و 

همگان سعی دارند زمانی مناسب از سال را به درختکاری بپردازند.

امسال در دانشگاه اراک نیز این مراسم در روز 15 اسفند 

این سنت مهم اجرا شد.

با حضور دکتر حمیدی ریاســت دانشگاه اراک و تنی چند از مسئوالن 

و همکاران شریف دانشگاه ، کاشت بیش از 2000 اصله نهال در محوطه 

دانشگاه انجام شد.

حسن امیری زاده، رییس اداره خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه 

اراک در حاشــیه برگزاری این مراســم با تاکید بر توجه ویژه به توسعه 

هدفمند فضای سبز در دانشگاه گفت: برنامه ریزی جهت توسعه هدفمند 

با توجه به شرایط اقلیمی استان مرکزی و بحران آب کشور و همچنین 

آلودگی هوای اراک زیر نظر متخصصان و اساتید محیط زیست دانشگاه صورت 

می گیرد.

وی با اشــاره به حذف تدریجی گونه های بــا نیاز آبی باال مانند چمن کاری 

و جایگزینی آن با گونه های مقاوم به تنش خشــکی در راستای اهداف توسعه 

دانشگاه، افزود: درختانی که در این دوره کاشته می شوند درختان بومی و سازگار 

با اقلیم منطقه و با نیاز آبی کم  که  از 6 گونه : نیلک، زبان گنجشــکی، سرو 

خمره ای، افرا و اقاقیا می باشند.

رییس اداره خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه اراک ادامه داد: همزمان با 

هفته درخت کاری و منابع طبیعی در دانشگاه اراک2000 اصله درخت در فضایی 

به وسعت 6000 متر مربع کاشته شده است.

کاشت شیب از ۲۰۰۰ اصله نهال رد دااگشنه اراک
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