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سالهاي انقالب و جنگ و علم و سياست  به
اح

مص
علی   حسنی

معاون فرهنگی و اجتماعی اسبق دااگشنه اراک

ــتياق او در  ــت. اش ــزي اس ــتان مرك ــده ي اس ــناخته ش ــاي ش ــره ه وي از چه
ــد شــنيدنيهايي  ــوده ان ــه نزديكــش ب ــي ك ــد خاطــرات و آدمهاي ــاز تولي ــورد ب م
پديــد آورده تــا بــه نســل و مخاطبيــن امــروز دانشــگاه اراك برســاند. شــنيدنيهاي 
او را بــا تلخيــص از مصاحبــه اي طوالنــي در ســال 1399 راجــع بــه فعاليتهــاي 
دانشــجويي و انقــاب تــا جنــگ و ســمت هــاي اجرايــي و تدريــس و مجلــس 

و... مــي خوانيــم.
1( سالهاي انقاب

مهــر ۵۷ رشــته ي رياضــي دانشــگاه قبــول شــدم و ثبــت نــام كــردم همســايه 
ديــوار بــه ديوارمــان آقــای محمــود شــيخی بــود كــه دانشــجوی دانشــگاه اراك 
بــود و الحــق و االنصــاف هــم دانشــگاه عالــی علــوم اراك هــم مهــد و مركــز 
ــل از  ــا از قب ــود كــه م ــا بااســتثنا روزی نب ــذا تقريب ــود و ل ــی ب جوشــش انقاب
ــه دانشــگاه اراك نداشــته  پيــروزی انقــاب و قبــل از ســال ۵۷ آمــد و شــدی ب
باشــيم، طــوری بــود كــه مــا دانشــجو نشــده يــک عضــوی از انجمــن اســامی 
ــن شــورای  ــم. و درمهــر ۵۷ كــه اولي ــت مــی كردي ــم و فعالي دانشــجويان بودي
دانشــجويی انتخــاب گذاشــته شــد همــه آن عزيزانــی كــه انتخــاب شــدند را مــی 
شــناختم. راهپيمايــی هــا هــم يــا از مدرســه عالــی شــروع مــی شــد يــا بــه آنجــا 
ختــم مــي شــد. اوليــن خاطــره ی قبــل از انقــاب و بــه رخ كشــيدن نترســی و 
شــجاعت دانشــجويی، مراســمی بــود كــه در حيــاط دانشــگاه برگــزار شــد و مــا 
دانشــجو شــده بوديــم آقــای دكتــر اوليايــی كــه اســتاد ادبيــات بودنــد و خيلــی 
ــا  ــاط دانشــگاه ت ــوار حي ــان دي ــد و آنزم ــی مــی خواندن شــعر شــجاعانه و انقاب
لــب رودخانــه بــود. آن طــرف رودخانــه كــه مســير دوطرفــه ي ماشــينها بــود را 
سراســر شــهربانی گرفتــه بــود و روزهــا مســلح و لولــه اســلحه هــا بــه ســمت 
دانشــگاه بــود و مــردم ميديدنــد كــه ظاهــرا در دانشــگاه ترســی وجــود نــدارد و 
تريبــون ميگــذارد و حكومــت را نقــد ميكنــد و شــعرو رجزخوانــی ميخوانــد. از آن 
روز بــه بعــد اصــا تــب و تــاب راهپيمايــی هــا در اراك رنــگ و شــكل ديگــری 
گرفــت و شــجاعانه تــر شــد و ايــن اتفــاق 3 مــاه قبــل از پيــروزی انقــاب بــود...

ــا  ــم. ب ــام آمدي ــت ن ــرای ثب ــود و ب ــاز ب ــی دانشــجو شــديم دانشــگاه ب ــا وقت م
اينكــه روزی  1۵ ســاعت در دانشــگاه بــودم امــا يــک جلســه هــم كاس نرفتــم 
و در فعاليــت هــای انقابــی بــودم، ولــی حــدود يكــی دو هفتــه ای كاس هــا 
ــی هــا  ــن تعطيل ــل شــد و اي تشــكيل شــد و ديگــر بخاطــر شــلوغی و ... تعطي
بخاطــر نبــودن بچــه هــای شهرســتانی بــود. بازشــدن دانشــگاه بعــد از عيــد بــود 
و تــرم اول ســال ۵۷ بــه طــور مطلــق رفــت و تــرم دوم هــم بــا تاخيــر شــروع 
شــد. آن زمــان دكتــر قاســمی رئيــس بودنــد... ۲ تــرم را گذرانديــم، يــک تــرم 
از اواخــر فرورديــن شــروع شــد و تــا تابســتان و تــرم دوم مهــر بــود تــا بهمــن 

نماینده اسبق  مردم  اراک رد مجلس شورای اسالمی
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4

به
اح

مص

ــرده  ــام ك ــت ن ــر ۵۷ ثب ــه مه ــورودي ك ــجوی جديدال ــد، دانش ــام ش تم
ــود. آن زمــان بخاطــر بيشــتر  ــده ب ــرم گذران ــرم ۲ ت ــه جــای 3 ت ــود ب ب
اســاتيدی كــه از تهــران مــی آمدنــد دوشــنبه، ســه شــنبه يــا ســه شــنبه 
ــام ســال ۵۸ در بحــث  ــام ام ــع پي ــم. آن موق ــل بودي ، چهارشــنبه تعطي
ــود و در  ــده ب ــح آم ــهيد مفت ــهادت ش ــا ش ــگاه ب ــوزه و دانش ــدت ح وح
قالــب دفتــر تحكيــم وحــدت و امثالهــم جلســاتی در تهــران تشــكيل مــی 
شــد كــه در هــر جلســه يــک نفــر از انجمــن بــه عنــوان نمايندگــی مــی 
آمــد. تــا اواخــر تــرم دوم يعنــی اســفندماه ســال ۵۸ بحثــی در جلســات 
شــروع شــد و از آن طــرف خطبــا، ســخنرانان و... دائــم عليــه دانشــگاه 
ميزدنــد كــه دانشــگاه هــا اســامی نيســتند و در تمــام مملكــت هــم بــه 
ــود و حجــاب اجبــاری نبــود ولــی عليــه دانشــگاه صحبــت  اينصــورت ب
ــه  ــن زمزم ــود، اي ــد اصــاح ش ــه اســامی نيســت و باي ــود ك بيشــتر ب
هــا شــروع و جــدی تــر شــد تــا اينكــه تصميــم بــه انقــاب فرهنگــی و 
يكپارچــه ســازي گرفتــه شــد. يكــی از دوســتان بنــام ابراهيمــي نزديــک 
دانشــگاه منزلــي اجــاره كــرده بــود كــه آنجاجلســاتي تشــكيل مــي شــد 
ــدادی از  ــا تع ــبي ب ــود. ش ــی ب ــاب فرهنگ ــگاه انق ــه ای پاي ــه گون و ب
ــگاه و  ــدن دانش ــته ش ــم و... و بس ــا بودي ــر آنج ــدود ۴۰ نف ــتان ح دوس
پــاكارت هايــی كــه نوشــته شــده بــود و شيشــه شكســتن كــه در همــه 
ــح  ــص اراك باشــه، صب ــط مخت ــه فق ــود ك ــن نب ــود... اي ــا يكســان ب ج
دانشــجويان پشــت درب بســته پاكارتــي را ديدنــد كــه »مدرســه عالــی 

علــوم اراك از ايــن تاريــخ منحــل اعــام ميگــردد«.
ــل  ــل از انقــاب فرهنگــی و قب ــي، قب ــا مهاجمــان حزب ــه ب ــراي مقابل ب
ــادر  ــيج ص ــكيل بس ــان تش ــوز فرم ــه هن ــال ۵۸ ك ــی در س ــد يعن از عي
نشــده بــود  و شــلوغ بــود دانشــجو هــا خواســتند كــه آمــوزش نظامــی 
ببيننــد و بــا چــه ســختی اســلحه از كميتــه مــی گرفتيــم. آقــای حســن 
عزيــزی كارمنــد حــوزه دانشــجويی كــه قبــا در نيــروی هوايــی بــود، و 
وارد بــود بــه مســئوليت ايشــان مدتــي آمــوزش نظامــی مــی ديديــم  كــه 
طــي همــان دوره آمــوزش نظامــی در پرونــده آمــوزش نظامــی ســربازی 
ــدار  ــجويان آن روز پاس ــدادی از دانش ــه تع ــود ك ــن ب ــش اي ــت علت هس

شــده بودنــد و ســپاه آنــرا قبــول كــرد... 
 ۲( سالهاي جنگ

ــد  ــرم را بگذاري ــن ت ــد اي ــگاه، گفتن ــدن دانش ــته ش ــال ۵9 و بس درس
آنهايــی كــه مــی خواهنــد بياينــد تمــام كنند،يــک عــده ای مــی آمدنــد، 
ــل انقــاب  ــرم قب ــل ت ــرم هــم مث ــی آن ت ــد ول اســاتيد هــم مــی آمدن
ــكل  ــد ش ــا باي ــاد ه ــات نه ــد و در آن تعطي ــل ش ــت و تعطي ــا نگرف پ
ميگرفــت، مثــل ســپاه، جهــاد ســازندگي ، بســيج و بچــه هــا مــی رفتند و 

در ايــن مجموعــه هــا جــذب مــی شــدند. مــن جلســات حــزب جمهــوری 
اســامی را هــر از گاهــی مــی رفتــم، آقــای موســوی كــه اهــل قــم و 
مديــر كل بهزيســتی بودنــد يــک مــاه بعــد از انقــاب فرهنگــی در ســال 
ــی؟  ــت كن ــت خدم ــه زادگاه ــی ب ــی خواه ــه نم ــت ك ــن گف ــه م ۵9 ب
اگــر تــو حاضــر باشــی بــروی كميجــان مــن يــک دفتــر بهزيســتی در 
آنجــا دســتور مــی دهــم كــه تشــكيل بشــود. قبــول كــردم و رفتــم بــه 
كميجــان و دفتــر بهزيســتی را در بخشــداری تاســيس كرديــم و شــروع 
ــد خواســتم برگــردم اراك چــون  ــن و بع ــه شناســايي محرومي ــم ب كردي
جهــاد ســازندگی تشــكيل شــده بــود و در واقــع عضــوي از آنجــا بــودم 
ــودم.  ــول داده ب ــتانم ق ــه دوس ــون ب ــاد. چ ــه جه ــدم ب ــی آم ــد م و باي
مــن حــدود6 مــاه هــم بــا جهــاد ســازندگی فعاليــت كــردم و تــازه مــی 
ــی  ــداهلل امين ــای اس ــه آق ــم اراك ، ك ــال 6۰ برگردي ــد س ــتيم عي خواس
شــدند مديــر نهضــت ســواد آمــوزی اســتان و روزي بــه مــن گفتنــد كــه 
اگــر تــو بمانــی كميجــان مــا يــک دفتــر نهضــت هــم در اينجــا تشــكيل 
مــی دهيــم، و قبــول كــردم و تــا آخــر پاييــز ســال 6۰ مانــدم. بــه عنــوان 
ــن 3 بخــش را  ــدی اي ــک ســال و ان كار در جهــاد دانشــگاهی حــدود ي
تشــكيل دادم و تاســيس كردم)دفتــر بهزيســتی، نهضــت ســواد آمــوزی، 
جهــاد ســازندگی( و بعــد برگشــتم بــه جهــاد دانشــگاهی. آن زمــان بعــد 
از دكتــر قاســمی، آقــای دكتــر فروزانفــر هــم رفتــه بــود وآقــای مهنــدس 
ناظمــی رييــس يــا سرپرســت مدرســه عالــی علــوم اراك شــده بــود كــه 
در ايــن زمــان مــن بــه جهــاد دانشــگاهی برگشــتم و ايشــان بــه نوعــی 
ــد....  مــا چــون در تربيــت معلــم بوديــم جهــاد  رئيــس جهــاد هــم بودن
ــورا ،  ــی از آن ش ــه نمايندگ ــود و ب ــده ب ــيس ش ــم تاس ــت معل در تربي
شــورای 3 نفــره ای هــم در اراك داشــتند...  تاســيس جهــاد در 16 مــرداد 
۵9 بــود. تــا بخواهــد بــه واحــد هــای دانشــگاهی تشــكيل بشــود ســتاد 
انقــاب فرهنگــی تشــكيل شــد و بعــد كــه جهــاد دانشــگاهی در آنجــا 
بــه وجــود آمــد و ۴،۵ مــاه طــول كشــيد كــه ايــن دفاتــر اصلــی دانشــگاه 
هــا تشــكيل شــد كــه قبــل از آن همــان دفاتــر انجمــن اســامی محــل 
ــود. بچــه هايــی كــه بعــد از انقــاب  فعاليــت جهــاد دانشــگاهی هــم ب
فرهنگــی دانشــگاه را رهــا نكردنــد وقتــی جهــاد تشــكيل شــد چنــد نفــر 
از آنهــا مســئول شــدند غريبــه تريــن فــرد جهــاد اراك آقــای دكترمحمود 
حاجيــان از اعضــای هئيــت علمــی رشــته فيزيــک اراك بــود. دانشــگاه 
هــا ۲ نوبــت بــاز شــدند اول پايــان ســال 61 علــوم پزشــكی هــا بازشــدند 
چــون پزشــكی در منگنــه بــود و پزشــک كــم بــود و بعــدا دانشــگاه هــای 
ــک  ــودم ي ــاد ب ــن در جه ــه م ــاز شــدند. اســفند 136۰ ك ــه ب وزارت خان
همايشــی در تهــران در هتــل اســتقال برگــزار شــد بــا عنــوان« اوليــن 
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گردهمايــی حركــت اســامی دانشــجويی جهــان«. از همــه دانشــگاه 
ــد. مــا هــم از اراك آنجــا بوديــم،  هــای مســلمان جهــان آمــده بودن
مــا در خوابــگاه دانشــجويی كــوی دانشــگاه اســكان داشــتيم، جلســه 
ــتند.اغلب  ــكان داش ــل اس ــي در هت ــان خارج ــود، و مهمان ــل ب در هت

خوابــگاه هــای دانشــجويی خالــي بودنــد... 
مهــر يــا آبــان 136۰ تــرم تحصيلــي شــروع شــده بــود و دو تــا از ۲۵ 
واحــدی هــا يكــی دكتــر علــی محمــدی از رشــته رياضــی و ديگــری 
ــم و  ــا رفتي ــن ه ــدن اي ــه دي ــا ب ــبانه م ــد و ش ــی آمدن ــر اردوخان دكت
گپــی زديــم و خانــم اشــرف جواهــری ادبيــات از همــان ۲۵ واحــدی 
ــه  ــرد. در كتابخان ــام ك ــع تم ــان را آن موق ــه درسش ــد ك ــا بودن ه
انجمــن اســامی در دوره قبــل از انقــاب فرهنگــی ايشــان و خانــم 
اعظــم بادكوبــه ای و محمــد ابراهيــم پوينــده ، خانــم صمــدی شــيفت 

ــد.  ــه ی انجمــن را اداره مــی كردن روز هــای كتابخان
و ۲۵ واحــدی هــا تــا خــرداد 61 درسشــان را تمــام كردنــد. و چــون 
ــود  ــم ب ــان ك ــه  تعدادش ــا ك ــجويان م ــود دانش ــل ب ــگاه تعطي دانش
ــد... ــان را گذراندن ــران دروسش ــگاه ته ــم و دانش ــت معل ــد تربي آمدن

ــای  ــتاد ه ــود س ــتر ب ــا بيش ــيت ه ــه حساس ــگ ك ــر جن ــاله آخ دوس
جنــگ دانشــگاهی تشــكيل شــد كــه هــم جــذب نيــرو بــرای اعــزام 
ــت و  ــم داش ــگاه اراك ه ــام دهد.دانش ــک را انج ــذب كم ــم ج و ه
مــن هــم در آن مجموعــه فعــال بــودم، و همــه باهــم كار ميكردنــد 
ــادی كار  ــت و جه ــود نداش ــت و.. وج ــت و كياس ــی رياس ــه خيل ك
ــروه  ــد از گ ــتيم. بع ــمي داش ــزرگ و رس ــزام ب ــا اع ــم... دوت ميكردي
اعــزام وقتــی برگشــتند مــن رفتــم و در عمليــات مرصــاد بــودم و ايــن 

ــم. ــوب هــم رفت ــه جن اواخــر ب
3( سالهاي علم 

جهــاد آن زمــان شــورايی بــود و رييــس معاونــی نبــود. اوليــن رييــس 
جهــاد در اراك دكتــر ناظمــی بودنــد كــه دبيــر شــورا هــم بودنــد بعــد 
از ايشــان دكتــر احمــد هاشــمی و بعــد از ايشــان هــم دكتــر حاجيــان 

بودنــد. آقــای مهنــدس ناظمــی تــا زمانــی كــه برگردنــد تهــران آقــای 
احمــد هاشــمی تــا حداكثــر ســال63 يعنــی دو تــرم بعــد از بــاز شــدن 
دانشــگاه . چــون ايشــان هــم ۲۵ واحــدی نبــود و هــم درســش كــم 
مانــده بــود كــه تمــام شــد و برگشــت. دكتــر حاجيــان هــم تــا ســال 
ــه  ــود( س ــش بش ــس و پي ــک ذره پ ــت ي ــن اس ــا ممك ــخ ه 6۵)تاري
ــی، بخــش فرهنگــی و بخــش  ــود: بخــش اداری مال ــال ب بخــش فع
تحقيقــات. مــا فعــال بخــش فرهنگــی بوديــم مســئول بخــش هــم 

آقــای رضايــی بــود. 
تــا ســال 6۷ قبــل از پايــان جنــگ آقــای دكتــر احمــدی رئيــس شــده 
بــود امــا مســئول جهــاد نبــود. مســئول جهــاد كســاني چــون مرحــوم 
ــه  ــود ك ــال ب ــان در وزارت كار فع ــد. وي آن زم ــی بودن ــرو زمان خس
چــون رفيــق بوديــم تــو انقــاب فرهنگــی، از طريــق تهــران ايشــان 
برگشــت اراك  و دبيــر شــورا شــد. بعــد از يــک ســال حداكثــر ، چــون 
اســتخدام دانشــگاه شــد جهــادی هــا هــم نيــاز داشــتند ارتــزاق كننــد 
باالخــره امكاناتــی نبــود كــه از طريــق دانشــگاه گفتنــد كــه ايشــان 
دبيــر شــورای جهــاد باشــند و مســئول طــرح هــا و تحقيقــات. رشــته 
ايشــان هــم شــيمی بــود ايــن اتفــاق افتــاد و كمتــر از يكســال ايشــان 
بــورس گرفــت بــه پاكســتان بــرای ادامــه تحصيــل رفــت كــه بعــد 
ــز  ــد متمرك ــم دوســال بع ــک ســال و ني ــر شــورا شــدم و ي ــن دبي م
ــاد  ــا ۷۸ جه ــال 6۸ ت ــرد... ازس ــدا ك ــه پي ــر ادام ــس و ديگ ــد رئي ش
ــای  ــه آق ــال ۷6 ك ــودم. از س ــاد ب ــس جه ــال ۷۰ رئي ــودم و از س ب
ــه  ــن ك ــوم شــد م ــر عل ــن وزي ــر معي خاتمــی رئيــس جمهــور و دكت
ــال ۷۸  ــر س ــدا شــدم و اواخ ــه از دانشــگاه ج ــم ديگ ــداری رفت فرمان
ــودم  ــاد ب ــس جه ــه رئي ــی ك ــال ۷6 در حال ــدار اراك. س ــدم فرمان ش
آقــای دكتــر اصانــی رئيــس دانشــگاه شــد منــم آن روز تهــران بــودم 
خــب مــا تــاش زيــادی كرديــم كــه ايشــان و همينطــور تيــم هــای 
ــود  ــگاه ب ــر دانش ــاش بخاط ــن ت ــی اي ــد ول ــرور بياين ــه م ــدی ب بع
يعنــی موضــوع مســئوليت خواهــی نبــود. مــن كــه تهــران بــودم قبــل 
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از اينكــه بيايــم اراك ايشــان حكــم معاونــت دانشــجويی را بــراي مــن 
ــت  ــان معاون ــن رســيدم. آن زم ــود كــه م ــع كــرده ب ــود و توزي زده ب
دانشــجويی و فرهنگــی و آموزشــی و پژوهشــی باهــم بودنــد. قبــل تــر 
ــای خاتمــی  ــه اعتقادآق ــد. ب هــم پشــتيبانی و دانشــجويی باهــم بودن
دانشــگاه هــا هــم دچــار رويكــرد ســاختاری بودنــد يعنــی بــه شــكل 
چارتــی بايــد تغييــر مــی كردنــد... جــذب دانشــجو بيشــتر مــی شــد و 
پســت هــا و باكــس هــا و رديــف هــای جديــدی بــرای اســتخدام در 

حــال تغييــر بــود. 
ــای  ــود اراك. آق ــده ب ــوت ش ــه دع ــان فاصل ــن در هم ــر معي دكت
ــی اســت محــدوده ي  ــه زمين ــت ك ــن گف ــه م ــر ب ــدس صورتگ مهن
ــام  ــر احتش ــروم دكت ــا مح ــي. ب ــاورزی فعل ــكده كش ــران دانش مرزگ
ــا اســتاندار ايشــان  ــدگان م ــن نماين ــادی در اراك بي زاده جلســات زي
يــا نماينــده ايشــان برگــزار شــد ايشــان ميگفــت مــن وقــف نميكنــم 
ولــی بــه قيمــت كارشناســی ميفروشــم. بعــد مــا دنبــال پــول بوديــم 
ــود از ايــن طــرف هــم  ــه اراك ب از آن طــرف ســفر آقــای خاتمــی ب
آقــای دكتــر اصانــی مديــر مركــز جوانــان اســتانداری بــود و آقــای 
دكتــر مختــاری رئيــس دانشــگاه شــده بودنــد. يــک جــوری هماهنــگ 
ــن تقاضــا  ــگان اي ــم كــه رئيــس دانشــگاه اراك در جلســه نخب كردي
را داد و آقــای خاتمــی هــم همانجــا گفتنــد كــه ايــن پــول را تقديــم 
ميكننــد هرچنــد كــه آقــای عبدالوهــاب اســتاندار وقت گوشــه ای ازش 
بريــد و داد بــه علمــا ولــی بــا ايــن پــول آن زميــن گرفتــه شــد . دكتــر 
ــن را هــم  ــول ادوات اي ــت: شــما پ ــم آنجــا گف ــی بردي ــن را وقت معي
بهــش نداديــد زميــن و ســاختمان كــه هيچــی ايــن دروگــر و خرمــن 

ــاده واســتون! ــا گاوداری و... مفــت افت كــوب و چــاه آب و اين
ــم را زد  ــردم آن حك ــرض ك ــه ع ــی ك ــای اصان ــدن آق ــا آم ــن ب م
ــد  ــد و گفتن ــرا مامــور كن ــد كــه م ــای مهنــدس رحمتــی گفتن ــه آق ب
كــه مــن مامــور نمــی كنــم ايشــان رئيــس جهــاد مــا هســت شــما 
ــان  ــم زم ــن ه ــد م ــد. بع ــتفاده كني ــان اس ــد از ايشــان همزم ميتواني
ــم  ــد از آن ه ــاون دانشــجويی. بع ــم مع ــودم ه ــاد ب ــس جه ــم رئي ه
تــا مــدت هــا بــا دانشــگاه اراك در ارتبــاط بــودم تــا آذرمــاه ۷۸ كــه 

ــداري.  ــم فرمان رفت
در آن دوره ي معاونــت كار نشــدني زيــاد انجــام شــد. يعنــی در كنــار 
كارهــاي رايــج مثــل توزيــع غــذاي دانشــجويي، نقاشــي خوابــگاه هــا، 
افزايــش ســرويس خوابگاههــا و... غذاهــا 3 مــاه از ســال برنــج ايرانــی 
ــک  ــا كم ــد ب ــد و بع ــع ش ــا توزي ــگاه ه ــوی خواب ــرم ت ــت گ و گوش
6هــای بيرونــی آن زميــن فوتبــال و ســالن ورزشــي وپيســت دوميدانــی 
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خوابــگاه الزهــرا در دوره ی معاونــت دانشــجويی مــن احــداث شــد. اينها 
ــم دوره ی  ــتارت زدي ــی اس ــر اصان ــای دكت ــا آق ــه در آن دوره ب هم
كوتاهــی بــود و دانشــجويان خصوصــا دختــر خيلــي اســتقبال كردنــد. 

ــودم و معــاون دانشــگاه عصــر هــا مركــز  ــی كــه رئيــس جهــاد ب زمان
ــام  ــام پي ــه ه ــدادم پنجشــنبه جمع ــی درس مي ــت دولت ــوزش مديري آم
نــور و هميــن مركــز آمــوزش درس ميــدادم اوال آن ســال ۷1 و ۷۲ و ۷3 
همينجــوری تــا ۷6 فرمانــداران معاونيــن اســتاندار شــهرداران آن موقــع 
ــس  ــد پ ــا بودن ــجويان م ــا دانش ــد اينه ــی خوندن ــز درس م ــوی مرك ت
از ســال ۷۰ شــروع شــده بــود مــا در كســوت معلــم همــه مــا را مــی 
شــناختند شناختشــان هــم نــگاه دانشــجو بــه اســتادی و نــگاه احتــرام 
ــا همــه خــوش و  ــازی ام ب ــود در عيــن حــال هــم مــن آدم رفيــق ب ب
ــدار اراك  ــود فرمان ــده ب ــا نماين ــای مقدســی كــه قب ــم. آق ــش ميكن ب

بــود ايشــان رفــت همــدان. 
۴( سمت سياسي

آقــای عبدالوهــاب يــک روز بمــن گفــت فانــی تــو بيــا فرمانــدار اراك 
ــاره هفتــه ی بعــد  شــو. مــن گفتــم: نــه مــن چــرا فرمانــدار بشــم دوب
ــوز  ــد هن ــاه ش ــه دوم ــن فاصل ــرد اي ــت ك ــار درخواس ــد ب ــت و چن گف
فرمانــداری معرفــی نكــرده بودنــد و سرپرســت آقــای كيانــی بــود. مــا 
در جلســه ای آمديــم وزارت كشــور بــرای شهرســتان شــدن كميجــان 
ــن از  ــری نيســت م ــچ خب ــم هي ــر شــديم ديدي ــد تحقي ــش اينق واقعيت
ايــن جلســه بيــرون آمــدم متوجــه شــدم تــا در قــدرت نباشــی آب نمــی 
ــدود  ــه ح ــتم ك ــی ميدانس ــتم اراك ول ــا برگش ــوری! از همانج دن بخ
ــود يكــی از دوســتان مــن كــه در مركــز مديريــت دولتــی  ۲۰ روزی ب

در مقطــع ارشــد دانشــجوی مــن بــود آقــای اســدی فرمانــدار تفــرش 
ــرای اراك. گفتــم كــه تــوكل  ــود آقــای عبدالوهــاب معرفــی كــرده ب ب
بــر خــدا مــن ميــرم دلجويــی مــی كنــم از اســتاندار كــه دلخــور نباشــه 
ــي گــپ و  ــس از كل ــر اســتاندار و پ ــم دفت ــن . برگشــتم اراك رفت از م
گفــت، ســمت فرمانــداري را قبــول كــردم. گفــت شــما تنهــا عنصــری 
هســتی كــه تمــام مديــران اســتان باهــات رفيقــن و مــی جوشــن تــو 
موفــق تريــن فرمانــدار ايــن شــهر ميشــی ايــن تشــخيص منــه . 9 روز 
ــدار اراك .  ــه عنــوان فرمان ــرد معارفــه كــرد ب بعــد حكــم مــرا آورد و ب
مــن خيلــی چيــز هــا رو در فرمانــداری تغييــر دادم مثــا نامــه هــا كــه 
ــودن، خواهشــي هــم  ــود را ضمــن دســتوري ب ــران ب ــه مدي خطــاب ب
كــردم چــون قبلــش كســي انجــام نميــداد! گفتــم بابــا جــان ايــن آقــا 
را مديــر كل وزيــر جهــاد گذاشــته اون آقــا را مديــر كل وزيــر صنايــع 
ــر از مــا نيســتند مگــه مــا رنــگ خونمــان غليــظ  گذاشــته، اينهــا كمت
تــره كــه وزارت كشــور هســتيم؟ مــا فقــط مســئوليتمان ســنگين تــره 
ايــن »خواهشــمند اســت« بيشــتر كار انجــام ميــده. ايــن اقــدام انقابــی 
ــران وقتــی تلفــن مــن  كــرد اصــا در پيشــرفت كار مــردم يعنــی مدي
ــد. در مســير  ــاده بودن ــه ای آم ــه دودقيق ــن پروان ــگ مــی خــورد عي زن
خيلــی كارهــا بــا مردمــم همينجــوری هــر روز هــر شــب تــوی مســاجد، 
ماقــات هــای مردمــی فرمانــداری رفتــن بــه روســتاها سركشــی مــردم 
ــات مجلــس برگــزار شــد  ــودم. ســال ۷9 انتخاب را هــم جــذب كــرده ب
كــه مــن خــودم انتخابــات مجلــس ششــم را برگــزار كــردم ولــی آمدنــد 
ــان  ــورای نگهب ــداري ش ــت، مق ــالم و درس ــيار س ــات بس و در انتخاب
دســتكاری كــرد جابــه جــا كــرد. منــم واقعــا برنميتافتــم ايــن وضعيــت 
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را وهلل ســالم بــود انتخابــات مــن. كاری بــه شــخصي نــدارم كــه انتخــاب 
ــام  ــردم را اع ــد راي م ــم و باي ــی بودي ــئول اجراي ــا مس ــود. م ــده ب ش
مــي كرديــم. پــس برايمــان فرقــي نمــي كــرد كــه دكتــر كارگشــا باشــد 
ــا دكتــر مــرادي. خاصــه مــن اســتعفا دادم.  اســتاندار نمــی پذيرفــت  ي
ــتعفا دادم و... در  ــم اس ــورس و درس خواندن ــه ي ب ــه بهان ــن ب ــي م ول
ــه اراك.  ــت ب ــفر داش ــاب س ــم انق ــر معظ ــن، رهب ــداری م دوران فرمان
ــردم  ــدا ك ــاروق را ص ــرد، س ــداب، مياج ــان، خن ــوراهای كميج ــن ش م
ــا ماســت. حتــی متــن هــای خيــر  گفتــم كارهــای تقســيماتی و اينهــا ب
مقــدم هايــی كــه شــورا هــا بايــد بــه نماينــدگان رهبــری ميگفتنــد مــن 
برايشــان نوشــتم. گاز خنــداب و مياجــرد و آن روســتا هــا در برنامــه نبــود 
گاز رســانی از مصاحبــه ي مــا آمــد تــوي برنامــه و انجــام داديــم. ورود بــه 
مجلــس درواقــع ايــن بــود كــه مــا در قــدرت باشــيم تــا كســری هايمــان 
را جبــران كنيم.اگــر مــن مجلــس نبــودم دانشــگاه اراك ايــن رديــف هــا 
را نداشــت ايــن توســعه را نداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــكی ايــن امــكان 
را نداشــت، حتــی دانشــگاه آزاد ايــن امــكان را نداشــت وحكــم جلــب دكتر 
نوابخــش را بخاطــر آن شــهرك دانشــگاهی گرفتــه بودنــد. من نگذاشــتم. 
اگــر مــن نبــودم بيمارســتان اميرالمومنيــن هــم نبــود . اگرمــن نماينــده 
نبــودم در مياجــرد و خنــداب و كميجــان دانشــگاه آزاد و پيــام نــور نبــود، 
ــی  ــد. ول ــی ش ــام نم ــع انج ــت آن موق ــه آن فوري ــا ب ــانی ه آن گازرس
مــراد ايــن اســت كــه بايــد يــک عنصــر دلســوز وابســته باشــد 1۲3هــزار 
كيلومتــر اتوموبيــل مــن در يكســال راه ميرفــت. ۴تــا تاكســی اينقــدر راه 
نميــرود. مــن تمــام روســتاهای اراك را 3 بــار ۵ بــار ۷ بــار رفتــم ۷۰۰ تــا 
روســتا اســت فكــر نكنيــد 1۰ تــا و ۲۰ تاهســت.  ايــن بــود كــه آمديــم 
اينجــا و بعــد از نمايندگــی هــم كــه اول مــرا رد صاحيــت كردنــد بــرای 
ــد...  دوســت نداشــتند مــن  ــد كردن ــات تايي ــم شــب انتخاب مجلــس هفت

نماينــده باشــم بــه جهــت سياســی . 
هــر اليحــه اي را دولــت بايــد پيشــنهاد بدهــد و مجلــس بايــد تصويــب 
ــس  ــا مجل ــه م ــی ك ــح بودجــه آن ســال هاي ــه لواي ــی ك ــد. در زمان بكن
ــه  ــليماني ك ــر س ــرش دكت ــاری و بعدت ــر مخت ــود دكت ــرح ب ــم مط بودي
ــد  ــي دادن ــوم م ــه وزارت عل ــان را ب ــد پيشنهادش ــگاه بودن ــس دانش ريي
ــا  ــم ب ــنهاد را باه ــن پيش ــی. اي ــی مهندس ــكده فن ــاخت دانش ــا س مث
معــاون پشــتيبانی وقــت كــه مرحــوم زمانــی بــود مــی برديــم ســازمان 
مديريــت و آنهــا را مجــاب مــی كرديــم كــه بگذرنــد در مجلــس مطــرح 
كنيــم. منــم كــه تــوي كمســيون آمــوزش تحقيقــات بــودم كمــک مــي 

ــم تصويــب مــی شــد. كردي
ــم  ــد رفت ــاه بع ــزی 1۰ م ــر مرك ــاد و دفت ــتم جه ــه برگش ــم ك ــد ه بع

ــاه  ــرای 6 م ــال ۸۸ ب ــارج وس ــم خ ــال ۸۴ رفت ــدم س ــری را خوان دكت
برگشــتم دوماهــی رفتــم پايــان نامــه را دفــاع كــردم و ســال ۸9  ايــران 
بــودم آمــدم جهــاد و دانشــگاه علــم و فرهنــگ . مــن روزی كــه برگشــتم 
اينجــا يــک مــاه بعــد دكتــر ايمانــی رئيــس دانشــگاه شــد و ۵ مــاه بعــد 
ــته در  ــا رش ــع ۲۲ ت ــگاه آن موق ــن دانش ــاون كرد.اي ــرا مع ــرار م ــا اص ب
ــدود  ــد. ح ــی ارش ــم در كارشناس ــته ه ــا رش ــت ۵ . 6 ت ــی داش كارشناس
ــا  ــاق نداشــتند مث ــای فيزيكــی داشــت . اســاتيد ات ــر هــم بن ۷۰۰۰ مت
در  يــک كاس 6 تــا ۷ تــا ميــز گذاشــته بودنــد. دانشــگاه غيــر دولتــی 
ــاق نداشــت  ــای اداری ات ــاد اســت . بعضــی قســمت ه ــه جه وابســته ب
ــتفاده  ــات تابســتان اس ــاه تعطي ــی بســتن 3 م ــک پارتيشــن م ــا ي مث
ميكردنــد مــن وقتــی معــاون شــدم آبــان ســال 9۰ بــود ديــدم كــه بدهــي 
دانشــگاه از حقــوق كل پرســنل بيشــتر اســت. بــه حمــدهلل نيــت كرديــم 
ــا  ــی واقع ــد ول ــک كردن ــتان كم ــر دوس ــدا و ديگ ــم و خ ــروع كردي و ش
ــا مــرداد ســال99 مــن در منصــب  ــود ت فكــر و حركــت اينجــا از مــن ب
معاونــت دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــودم االن نيســتم ايــن دانشــگاه را از 
۲۲ رشــته بــه حــدود 3۰ رشــته و ارشــد بــه حــدود ۵۰ رشــته و از دكتــری 
نداشــتن بــه 6 تــا دكتــری آموزشــی و پژوهشــی و ســاختمانش از ۷۰۰۰ 

متــر بــه ۴۰ هــزار متــر رســيد . 
ــت و  ــل اس ــس قب ــان ح ــع آن هم ــه اراك و تواب ــوز ب ــن هن ــس م ح
برايشــان آرزوهــاي خــوب دارم. مــن االن ديگــه طرفــدار تيــم آلومينيــوم 
هســتم!  االن هــم كلــی از مــردم روســتا هــا بــا مــن تمــاس مــی گيرنــد 
مشكاتشــان را مطــرح ميكننــد. عيــد نــوروز كــه چنــد روزی كميجــان 
پيــش پــدرم هســتم الاقــل 1۰۰۰نفــر مراجعــه كننــده غريبــه دارم غيــر 
ــدا  ــه خ ــت ك ــت هايس ــا فرص ــران اراك.  اينه ــی مدي ــان. حت از كميج
ــدا را  ــردی. خ ــه ك ــه چ ــد ك ــک بزن ــه مح ــذارد ك ــار آدم ميگ در اختي
ــم  ــی كن ــگاه م ــرم را ن ــت س ــردم پش ــی گ ــی برم ــم  وقت ــكر ميكن ش
راضــی هســتم همــه ظرفيتــم را بــه كار گرفتــم و...  توصيــه مــي كنــم 
مســئوالن دانشــگاه، هميشــه بــه توســعه كمــی و كيفــی مجموعــه فكــر 
ــادگار  ــه مجموعــه و اينهــا ي ــد و وابســته نباشــند دلبســته باشــند ب بكنن
ــه  ــم ك ــن حــس ميكن ــد م ــی مان ــده م ــرای آين ــه ب ــای خوبيســت ك ه
ــئول  ــا مس ــک روزی اينج ــن ي ــم م ــگاه اراك بگ ــم دانش ــت بياي هروق
ــدم يــک روزی درس دادم روم مــی  ــودم يــک روزی اينجــا درس خوان ب
شــود بــروم جهــاد بگويــم مــن يــک روزی رئيــس اينجــا بــودم در دوران 
عزلــت جهــاد دانشــگاهی مــن ســاختمان پشــت مســجد حــاج آقــا صابــر 
ــرد و  ــد انجــام بگي ــرم ســاختمان ســازی باي را ســاختم اصــا هرجــا مي

8نيــاز اســت.
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سید ابوالفضل سجادی

عضو هیات علمی گروه  زبان و ادبیات رعبی

اعجاز علمی قرآن

قــرآن كريم در برخی موارد به حقايق علمی اشــاره دارد كه ســاليان 

ســال طول می كشد تا انسان ها بدان دســت يابند، برخی از آيات قرآن 

نشان دهنده اظهارات پيشــگويانه درباره طبيعت جهان، رشد بيولوژيكی و 

زيستی و ديگر پديده هايی اســت كه بعداً بواسطه تحقيقات علمی تأييد 

شده و بدين طريق گواهی بر الهی بودن قرآن ارائه می كنند.

بی شــک قرآن كريم اين معجزه خاتم المرسلين به فرموده امام صادق 

)ع( كتابی است كه برای هر دوره و مردم هر زمان، هميشه  و تا روز قيامت 

تــازه و نو بوده و هيچگاه كهنه نمی گردد؛ زيرا خداوند متعال قرآن را برای 

مردم يک دوره نازل نكرده است.

 در اين جا برآنيم تا يكی از آيات قرآن را مورد بررسی اجمالی قرار دهيم، 

و آن آيه ۴1 ســوره عنكبوت است كه می فرمايد: َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت 

الَْعْنَكُبوِت )بی شک سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است( .

 ِ قرآن در ســوره عنكبوت می فرمايد: َمَثُل الَِّذيَن اتََّخــُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ

أَْولَِياَء َكَمَثِل الَْعْنَكُبــوِت اتََّخَذْت بَْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعْنَكُبوِت لَْو 

َكانُوا َيْعلَُموَن  ۴1 داســتان كسانی كه غير از خدا دوستانی اختيار كرده  اند 

همچون عنكبوت اســت كه خانه  ای برای خويش ســاخته و در حقيقت 

سست  ترين خانه  ها همان خانه عنكبوت است اگر می  دانستند )۴1(

خداوند منزه در اينجا كسی كه بت را خدای خود ميداند و پيروزی و نفع 

و ضرر را صادر از او، و در حاجات خويش به او پناه می آورد، تشبيه بوضع 

عنكبوت فرموده : َمَثِل الَْعْنَكُبوِت اتََّخَذْت بَْيتًا كه خانه ای برای خود ساخته 

تا به او پناه ببرد و آسايش كند و همانگونه كه خانه عنكبوت سست  بوده 

9
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و در مقابل حوادث  از خود اســتقامت نشــان نداده و چيزی هم نمی تواند او را 

نگهدارد، و به حال كسی فايده ای ندارد، »بت ها« نيز چنين است كه نه خيری 

و شری و نه نفعی و ضرری- در اصول زندگی و معاش و معاد مردم- ندارند.

 عموم مفســران قرآن و از آن جمله عامه طباطبايی بر اين عقيده اند كه 

مقصود از أَْوَهَن الُْبُيوِت اين است كه خانه عنكبوت سست ترين خانه ها است، 

چون هيچ يک از آثار خانه به جز اســم بر آن صادق نيست؛ زيرا خانه را برای 

اين می سازند كه صاحبش را از سرما و گرما حفظ كند، و چيزی كه اين خواص 

را ندارد و صاحبش را از هيچ مكروهی حفظ نمی كند خانه نيست.

واژه عنكبوت مفرد مؤنث بوده و جمع آن َعناِكب است. نام گذاری اين سوره 

به نام عنكبوت  كه واژه ای مفرد اســت  به اين دليل اســت كه عنكبوت به 

صــورت فردی زندگی مــی  كند به جز مواقع باروری يــا زمانی كه تخم ها باز 

می شوند. اما در دو سوره نمل و نحل، اسم سوره به صورت جمع آمده است تا 

بر جمعی بودن زندگی اين دو حشره اشاره شود.

از ســاختار إتََّخَذت بَيتًا استفاده می شــود كه عنكبوت ماده به ساخت خانه 

اقدام می كند، بنابراين وظيفه ســاخت خانه بر عهده عنكبوت ماده است كه با 

غدد ترشح كننده ماده ابريشمی اقدام به ساخت می كند. 

بــا وجود نازك بــودن، تار عنكبوت محكم ترين ماده بيولوژيكی اســت كه 

تاكنون مورد شناسايی قرار گرفته است؛ تارهای ابريشمی سازنده خانه عنكبوت 

از فوالد هم محكم ترند و تنها كوارتز ذوب شــده از آن محكم تر است. يک تار 

بلند عنكبوت پيش از پاره شــدن تا پنج برابر طول خود كشيده می شود و به 

همين دليل دانشــمندان، نام فوالد بيولوژيک را بر آن نهاده اند. اســتحكام تار 

عنكبوت ۲۰ برابر فوالد معدنی عادی است و توان آن به 3۰/۰۰۰ رطل در اينچ 

مربع می رسد؛ به عنوان مثال اگر يک عنكبوت، تاری به ضخامت انگشت 

شست می ساخت می توانست يک هواپيمای جت را به آسانی حمل كند.

تــار عنكبــوت مقاومت بااليی دارد و در عين حال بســيار ســبک و 

انعطاف پذير اســت، از اين رو برخی آن  را »فوالد زنــده« ناميده اند. به طور 

مثال از تار عنكبوت در پزشــكی می توان بــرای تهيه نخ جراحی، زردپی 

و رباط مصنوعی و دســتكش های جراحی بهره بــرد. تار عنكبوت نقش 

ضد عفونی كننده و پانســمانی نيز دارد. زيــرا عنكبوت برای حفاظت تار 

پروتئينــی خود در برابر باكتری و قارچ ها، تــار خود را به مواد ضد باكتری 

و ضد قارچ آغشــته می كند. از اين رو می توان از آن برای پانســمان زخم 

اســتفاده كرد. همچنين می توان از تــار عنكبوت در بخش صنعت جهت 

توليد طناب های بسيار محكم برای كوه نوردی، چتر نجات، توليد تورهای 

ماهی گيری محكم، توليد لباس غواصی مقاوم در برابر كوســه ها و ساير 

جانوران درنده دريايی و نيز توليد لباس ضد گلوله بهره برد.

دانشمندان در تحقيقات علمی پی برده اند كه تار عنكبوت بسيار مقاوم 

اســت حتی برخی به دنبال ســاخت جليقه ضدگلوله از طريق مهندسی 

ژنتيک تار عنكبوت هستند، قدرت خارق العاده تارهای عنكبوت مدتهاست 

كه نظر دانشمندان را به خود جلب كرده است. قدرت تار عنكبوت پنج برابر 

قدرت فوالد با قطر مشابه است. 

حال اين ســوال پيش می آيد كه با توجه به مهندســی خارق العاده و 

مقاومت تارهای عنكبوت چرا قرآن سســت ترين خانه ها را خانه عنكبوت 

معرفی می نمايد؟ »َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعنَكُبوِت«

در پاسخ به اين سوال می توان گفت: واژه »بيت« در زبان عربی 
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استعمال زيادی دارد، كه از آن جمله خانواده  است.

حال با توجه به معنای واژه بيت، بايد گفت : در زندگی فردی دشمنی 

بين عنكبوت ها غالب بوده و غالبًا جنس های نر و ماده فقط در هنگام 

باروری هم ديگــر را ماقات نموده و عنكبوت نــر قبل از جفت گيری، 

اقدام به رقص ها و حاالت مشــخصی در برابر عنكبوت ماده می نمايد 

كه مقصودش جلوگيری از غريزه دشــمنی عنكبوت ماده اســت. پس 

از باروری، عنكبــوت نر غالبًا در النه باقی مانــده و از ترس عنكبوت 

ماده خود را پنهان می كند، كشــتن عنكبــوت نر بعد از باروری در بين 

بســياری از عنكبوت ها اتفاق می افتد كه مشهورترين اين عنكبوت ها 

 Lantrodectus عنكبوتی اســت به نام بيوه ســياه با نام علمی

terdecimguttatus  اســت. در برخی از انواع آن ها، عنكبوت 

مــاده، عنكبوت نر را رها می كند تا هنگامی كــه فرزندان از تخم خارج 

می شــوند، به كشــتن او اقدام كنند و او را بخورند. در انواع ديگری از 

عنكبــوت، مادر اقدام بــه تغذيه فرزندان كوچكــش می كند تا اين كه 

فرزندان بزرگ می شوند و مادر خود را می كشند و می خورند. 

لذا اينكه قرآن كريم اصطاح أَْوَهَن الُْبُيوِت را برای خانه عنكبوت به 

كار برده ، عاوه بر ويژگی های ظاهری خانه عنكبوت، به دليل سست 

بودن اركان خانواده به لحاظ معنوی است؛ زيرا از دوستی و مهربانی كه 

هر خانه خوشــبختی از آن برخوردار است محروم است؛ به دليل آنكه 

برخی انواع عنكبوت ها )به نام بيوه ســياه( جنس ماده به محض پايان 

باروری، جنس نر را كشــته و آن را شــكار می كند؛ اين امر بدان علت 

اســت كه عنكبوت ماده وحشی تر بوده و بزرگتر است. در برخی حالت 

هــا عنكبوت ماده بی رحمانه بچه های خــود را می خورد. در برخی ديگر، 

عنكبــوت ماده پس از باروری می ميــرد. پس از مدتی بچه عنكبوت ها از 

تخم بيرون می آيند و خود را در يک مكان بســيار شــلوغ در داخل كيسه 

تخم می بيننــد؛ لذا اين خواهرها و برادرها برای غذا يا جا يا هر دوی اينها 

با هم درگير شــده يكديگر را می كشند. پس از پايان درگيری ها تنها تعداد 

اندكی از بچه عنكبوت ها زنده می مانند؛ آنها از پوست خود جدا شده، ديواره 

كيســه تخم را پاره كرده و با خاطراتــی دردناك، يكی پس از ديگری از آن 

خارج می شوند. پس از آن همگی در محيط اطراف پراكنده شده، و ماده ها 

شــروع به ســاخت خانه می كنند؛ در اين راه هم برخی بچه عنكبوت های 

باقيمانده كشــته می شــوند؛ نجات يافتگان هم همين فاجعه را تكرار می 

كنند. مجموعه اين حوادث باعث می شــود كه خانه عنكبوت وحشی ترين 

خانه ها بوده و در آن خبری از پيوندهای خويشــاوندی و دوستی نيست. به 

همين علت است كه خداوند در سستی و ضعف، خانه عنكبوت را مثال زده 

است؛ زيرا در آن از ساده ترين مفاهيم عطوفت ميان نر و ماده، مادر و بچه 

ها و برادران و خواهران خبری نيست.

اين حقايــق در هنگام نزول قــرآن و حتی تا قرن ها پــس از آن برای 

هيچكس شــناخته شــده نبود؛ بلكه پــس از مطالعات گســترده صدها 

جانورشــناس در طول ده ها ســال، باالخره در دهه  های پايانی قرن بيستم 

كشف شــد، به همين دليل پروردگار متعال اين آيه را با )لَْو َكانُوا َيْعلَُموَن ( 

به پايان رسانده است.

إِنَّ هَذا الُْقْرآَن َيْهدي لِلَّتي  ِهَي أَْقَوُم )اإلسراء/9(

منابع:

1-تفاسير قرآن

۲- مقاالت تقی قاسمی خادمی

3- الحشرات فی القرآن و االحاديث النبويه 

https://fa.wikipedia.org ۴-پايگاه

http://quran.porsemani.ir ۵ - پايگاه
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انجــام پــروژه هــای مشــترك ميــان دانشــگاه اراك و شــركت توزيــع بــرق 
همــدان و قطعــات خــودرو كوشــاوران

ــروژه  ــرق دانشــگاه اراك، دو پ ــات علمــی گــروه ب ــه همــت اعضــای هي ب
ــا همــكاری دانشــگاه اراك انجــام پذيرفــت. ــی ب مهــم صنعت

ــر علــی اصغــر قديمــی،  ــط عمومــی دانشــگاه اراك، دكت ــه گــزارش رواب ب
ــام  ــگاه اراك، در انج ــرق دانش ــی ب ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هي عض
ــه  ــدام ب ــدان اق ــتان هم ــرق اس ــع ب ــا شــركت توزي ــروژه ای مشــترك ب پ
ــت  ــه جه ــی بهين ــم مكانياب ــه الگوريت ــوان، ارائ ــا عن ــروژه ای ب ــام پ انج
ــتان  ــت شهرس ــع ۲۰ كيلوول ــای توزي ــوری در فيدره ــزات مان درج تجهي

ــت. ــرده اس ــگ ك كبودرآهن
دكتــر قديمــی در تشــريح انجــام ايــن پــروژه تحقيقاتــی اذعــان كــرد: بدليل 
مســائل اقتصــادی تجهيــزات مانــوری )نظيــر سكســيونرها، سكشــنااليزرها، 
ــرق وجــود دارد و در صــورت  ــع ب ريكلوزرهــا و ... (  كمــی در شــبكه توزي
ــی  ــيل، خراب ــان، س ــرق، طوف ــد و ب ــر رع ــبكه )نظي ــوادث در ش ــاد ح ايج
تجهيــزات، برخــورد پرنــدگان و ...(، خاموشــی های گســترده ای ايجــاد 
خواهــد شــد. خاموشــی بــرق در بارهــای صنعتــی و تجــاری باعــث 
ــی  ــاد نارضايت ــث ايج ــی باع ــتركين خانگ ــادی و در مش ــای اقتص ضرره
ــی  ــم جاياب ــه الگوريت ــد نظــر اســت ارائ ــروژه م ــن پ ميگــردد. آنچــه در اي
ــار  ــع فش ــبكه توزي ــازی آن در ش ــاده س ــوری و پي ــزات مان ــه تجهي بهين
متوســط محــدوده شهرســتان كبودرآهنــگ در اســتان همــدان بــه منظــور 
حصــول بــه كمتريــن ميــزان خاموشــی بارهــا بــا تعــداد محــدود تجهيــزات 

ــی باشــد. ــف م ــس از ايجــاد حــوادث مختل ــوری پ مان
ــادی و  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــای فن ــه مزاي ــم ب ــر بخواهي ــزود: اگ وی اف
زيســت محيطــی حاصــل از انجــام ايــن پــروژه اشــاره كنيــم مــی تــوان بــه 
مــواردی از قبيل:بهبــود پارامتــر هــای قابليــت اطمينــان و پروفيــل ولتــاژ، 
ــع  ــرژی توزي ــای شــبكه و ان ــوان شــبكه و خاموشــی ه ــات ت كاهــش تلف

نشــده اشــاره كــرد.

همچنيــن در طرحــی ديگــر كــه بــا همــكاری دكتــر علــی اصغــر قديمــی 
ــرق  ــادی از اعضــای هيئــت علمــی گــروه مهندســی ب ــر مــزدك عب ودكت
ــر خــط رنــگ  ــدازی واحــد ركتيفاي ــد، ســاخت، تســت و راه ان انجــام گردي
ــرايط  ــتفاده در ش ــور اس ــه منظ ــاوران ب ــودرو كوش ــات خ ــركت قطع ش
اضطــراری خرابــی واحــد موجــود و دســتيابی بــه دانــش فنــی آن بــه بهــره 

ــرداری رســيد. ب

در جلسه ای ميان مسئولين دانشگاه اراك و شهردار كانشهر اراك،  راه 
های همكاری مشترك بين دانشگاه اراك و شهرداری كانشهر اراك 

بررسی شد.
دكتر سعيد حميدی رياست دانشگاه اراك در اين گفت و گو اظهار كرد: 

ساماندهی اراضی اين دانشگاه و انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر از 
سال ۸۵ آغاز و تاكنون به نتيجه نرسيده است.

از سال 9۲ اين موضوع با توجه گسترده تری مورد پيگيری قرار گرفت 
لذا از شهرداری كانشهر اراك تقاضا داريم كه مساعدت های الزم را در 

جهت احقاق اين موضوع انجام دهند.
دكتر عليرضا فضلعلی، معاون پژوهش و فناوری نيز در اين ديدار با توجه 
به ظرفيت های گسترده دانشگاه اراك و توانمندی اعضای هيات علمی 

دانشگاه اراك در پژوهش و ارائه راهكار معضات شهری اظهار كرد: 
برخی از ظرفيت های مشترك تخصصی ميان دانشگاه اراك و كان شهر 

اراك در زمينه های صنعتی و اجتماعی می تواند با استفاده از فرصت 
مطالعاتی اعضای هيات علمی دانشگاه اراك در شهرداری اراك انجام 

گيرد.
دكتر حامد صفی خانی، مدير ارتباط جامعه با صنعت دانشگاه اراك نيز 

در ادامه اين جلسه افزود: با توجه به رشته های موجود در دانشگاه اراك 
و زيرساخت های اجتماعی و صنعتی شهر اراك می توان پروژه هايی از 
قبيل پارك فرش و موزه شهر را در راستای گسترش فرهنگ و اقتصاد 

اين صنعت، راه اندازی نمود.
همچنين در پروژه های عمرانی شهرداری می توان از ظرفيت گروه 

مهندسی عمران دانشگاه به عنوان ناظر چهارم پروژه های صنعتی استفاده 
نمود.

در پايان مهندس بياتيان، شهردار كانشهر اراك با اشاره به اهميت تقويت 
ارتباط دانشگاه با جامعه تصريح كرد: شهرداری اراك از ظرفيت های 

گسترده دانشگاه اراك در كليه مسائل شهری استقبال می كند كه در اين 
رابطه چندين تفاهم نامه همكاری در مسائل عمرانی و عملياتی در آينده 

ای نه چندان دور به امضا خواهد رسيد.

بررسی راهکار های همکاری مشترک بين 
دانشگاه اراک و شهرداری کالنشهر اراک

گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

ت
صنع

 با 
اط

رتب
ا
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ردباره علوم سیاسی؛ 

زی کارشناسی علوم سیاسی رد دااگشنه اراک هب مناسبت راه اندا

گلری احمد بی

استادیار گروه علوم سیاسی دااگشنه اراک

درآمد
بحمــداهلل مقارن با پنجاهمین ســالگرد تأسیس دانشگاه 
اراک، علوم سياســی هم به مجموعه رشــته های اين دانشگاه افزوده 
گرديد. رشــته ای كه جای خالی آن در اســتان مركزی كامًا ملموس و 
محســوس بود. بدين ترتيب، ان شــاء اهلل از مهرماه 1۴۰۰ دانشگاه اراك، 
پذيرای دانشــجويان در مقطع كارشناسی علوم سياسی خواهد بود. اين 
امر بيش از همه، مرهون تاش های مســئوالن محترم دانشگاه اراك، 
به ويژه رياست ارجمند دانشــگاه و معاون محترم آموزش و تحصيات 
تكميلی، و رؤســای محترم دو دانشــكده علوم انسانی و علوم اداری و 
اقتصادی اســت. در اينجا به عنوان يكی از اعضای گروه علوم سياسی، 
به صورت اجمالی اين رشــته را برای مخاطبان عزيز نشريه ندا معرفی 

می  نمايم.
علم سياست يا علوم سياسی

دانش سياسی دارای قدمتی به درازای تاريخ است. اما آنچه كه امروزه 
»علوم سياســی« يا »علم سياست« ناميده می شود دانشی مدرن است 
كه در حوزه علوم اجتماعی به معنای عام كلمه جای دارد. اگر بخواهيم 
تعريفی ســاده از آن ارائه دهيم، علوم سياسی  عبارت است از مطالعه 
نظام مند حكمرانی با استفاده از روش های علمی. به طور سنتی، تجزيه 
و تحليل دولت، ارگان ها و نهادهای آن موضوع بررســی علم سياســت 
بوده اســت. بااين حال، در اين رشــته همچون ســاير شاخه های علوم 
اجتماعی، در دهه های اخير تحوالتی اساسی رخ داده و دامنه موضوعی 
آن، مطالعاتــی در مورد همــه عوامل اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، 
روان شناختی، جغرافيايی، زيســت محيطی، فكری و ... مؤثر بر و متأثر 
از عملكرد دولت و ســازمان های تابعه آن را در بر می گيرد. بااين همه و 
عليرغم وابســتگی زياد علوم سياسی به ديگر علوم اجتماعی، اما وجه 
تمايز اصلی آن از ســاير رشــته های مزبور به تمركز بر پديده قدرت باز 
می گردد. در واقع، ماهيت متحول قدرت و قدرت سياســی اســت كه 
نزديكی هرچه بيشــتر علوم سياسی به ســاير رشته ها را سبب گرديده 

است. 
در زبان انگليســی معمواٌل political science به صورت مفرد 
به كار برده می شــود. اما در برخی زبان های ديگر همچون فرانســه و 
اســپانيايی به ترتيب از تركيب جمــع sciences politiques و 
ciencias políticas  استفاده می شود. اين كاربرد جمع نشان دهنده 

وجه تركيبی و ميان رشــته ای سياست به مثابه يک علم است. به تعبير 
پل ژانت، انديشــمند فرانسوی، اين علم عبارت است از بخشی از علوم 
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اجتماعــی كه به بحث از بنيان های دولــت و اصول حكومت می پردازد. 
بنابراين، با دانش هايی نظير اقتصاد سياســی، حقوق، تاريخ، فلســفه و 
به ويــژه اخاق ارتباط نزديكی دارد. برخی ديگر از نويســندگان معتقدند 
علم سياســت شاخه ای از اخاق يا علم اخاق است كه در نقطه مقابل 
علوم طبيعی، انســان را موجودی هوشــمند و ذی شعور لحاظ می كند. 
گروهــی ديگر معتقدند مجموعه ای از علــوم مربوط به دولت وجود دارد 
كــه در هر يک به نحوی از انحــاء ارتباطی با دولت وجود دارد؛ از جمله 
جامعه شناســی، اقتصــاد، تاريخ، آمار، حقوق، اخاق و... . اين دســته از 

اصطاح »علوم سياسی« به جای علم سياست استفاده می كنند.  
همين خصلت ميان رشــتگی اســت كه ســبب گرديــده در ميان 
دانشــمندان علوم سياسی، رهيافت های پژوهشی متفاوتی شكل بگيرد. 
به عنوان نمونه در رهيافت نهادگرا كه جزء رهيافت های كاسيک علوم 
سياســی به شــمار می رود، قرابت زيادی ميان اين رشــته با رشته های 
تاريخ، حقوق و فلســفه ديده می شود. همچنين رشته مديريت به عنوان 
يک رشــته علمی جديد، در اين حوزه با علوم سياسی پيوند تنگاتنگی 
دارد. از ســوی ديگر، رهيافت های ديگری همچــون تحليل رفتاری و يا 
انتخاب عقايی به حوزه روان شناســی، روان شناسی اجتماعی و اقتصاد 
نزديک هســتند. همچنين مباحث مربوط به ســاختارگرايی و چرخش 
زبانی در سده بيســتم و نيز مباحث پسامدرنيسم و پساساختارگرايی به 
رهيافت هايی نظير تحليل گفتمان در علوم سياســی منجر شده اند. به 
عاوه هنجارگرايی به عنوان كهن ترين سنت  دانش سياسی همواره مورد 
تأكيد سياست انديشان بوده اســت. بااين حال، پس از افولی مقطعی به 
دليل هجمه اثبات گرايی و رفتارگرايی در اواسط قرن بيستم، مجدداً طی 

دهه های اخير احيا شده است.  
خروجی رهيافت هنجارگرا در طول تاريخ دانش سياسی در قالب هايی 
چون فلسفه سياسی، فقه سياســی، اخاق سياسی و ... به معنای عام 
انديشــه سياسی در تمدن های مختلف خود را نشان داده است. بنابراين، 
اگرچه علوم سياســی به طور قابل توجهی با فلسفه سياسی همپوشانی 
دارد، اما اين دو حوزه از هم متمايز هســتند. فلســفه سياسی در وهله 
اول به ايده ها و ارزش های سياســی مانند حق، عدالت، آزادی و تعهدات 
سياســی مربوط می شود. ازاين رو، رهيافت هنجارگرا بيشتر به »آنچه كه 
بايد باشــد« مربوط می شود تا »آنچه كه هست«. در مقابل، در رهيافت 
نهادگرا، نهادهای سياســی و كاركرد آنها و رفتارهای ناشی از اين نهادها 
مــورد مطالعه قرار می گيرند. لذا نوعی نــگاه توصيفی و تبيينی بر آنها 
حاكم بوده اســت. هر كدام از رهيافت ها بر اســاس مفروضات معرفتی 

و روش شــناختی خاص خود به مطالعه پديده های سياســی و به ويژه 
قدرت می پردارند. بااين همه، در دهه های اخير بسياری از مفروضات اين 
رهيافت های گوناگون تعديل يافته است. بدين ترتيب، علوم سياسی در 
شــرايط كنونی حوزه ای ميان رشته ای و به شدت متأثر از ساير رشته های 

علوم اجتماعی و انسانی و نيز مؤثر بر آنهاست. 
بااين همــه، پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از دانشــمندان علوم 
اجتماعی در آمريكا با ايجاد و توسعه روش ها، نظريه ها و مفاهيم مرتبط 
با سياســت، به شكل خاص »علم سياســت« و نه »علوم سياسی« را 
هويتی متمايز بخشيدند. در رأس اين افراد می توان از ديويد ايستون  نام 
برد كه با كاربست نظريه سيستم ها انقابی در علوم سياسی پديد آورد. 

قلمرو علوم سياسی
علوم سياســی بر نظريــه و كنش دولت در ســطوح فروملی، ملی، 
و فراملــی )بين المللــی( تمركز دارد. در واقع، علوم سياســی به دنبال 
بررســی نهادها، اعمال، و روابطی است كه حيات عمومی و شيوه های 
پژوهش آن را تشكيل می دهند. سياست، واقعيتی گريزناپذير و پيچيده 
در عرصه حيات اجتماعی بشــر اســت و علوم سياسی می كوشد آن را 
در قالب يک معرفــت در منظومه علوم و معارف بشــری مقوله بندی 
و تئوريزه نمايد. ارســطو سياست را ســرآمد و ارباب علوم  می دانست؛ 
چراكه اين سياســت است كه محيطی را كه در آن هر شخصی زندگی 
خود را ســامان می دهد مشخص و تعيين می كند. بنابراين، هيچ كسی 
نمی تواند از پارامترهای ايجادشده و ترسيم شده توسط سياست، گريزی 
داشته باشــد. البته اين مســأله به نگاه يونانيان باز می گردد كه هيچ 
تمايزی ميام زندگی شخصی و سياسی انسان قائل نبودند. آنها سياست 
را مطالعه كلی درباره انســان، جامعه، دولــت و اخاق تلقی می كردند.   

اساسًا ارسطو انسان را حيوان سياسی تعريف می كرد. 
بنابراين، نوع تلقی يک نظام معنايی از سياست، به دانش سياسی و 
جايگاه آن در منظومه معرفتی برخاسته از آن، شكل می دهد. به همين 
خاطر اســت كه در تمدن غربی در دوره ميانه، سيطره نگاه آگوستينی 
ســبب افول اين دانش شــده بود. اما در عصر نوزايی و تحوالت بعد از 
آن، و ســپس تكوين دولت مدرن، به مرور علوم سياســی جديد هم پا 
بــه عرصه وجود نهاد.  دولت مدرن، پديده ای نســبتًا فراگير به شــمار 
می رود كه در بسياری از حوزه های مربوط به زندگی انسان اعمال قدرت 
می نمايــد. بااين حال، گرچه در تلقی هــای كمينه گرايانه  دامنه اعمال 
قدرت آن محدود درنظر گرفته  می شــود، اما آنچه در واقعيت بســياری 
از جوامع وجــود دارد، نقش پررنگ دولت را نمايان می ســازد. ازاين رو، 
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سياست می تواند حتی در تنظيم روابط خانوادگی اشخاص اثرگذار باشد. 
بااين وصف، علوم سياسی به مسايل متنوع و پردامنه ای معطوف است 
كه مفاهيم، مدل ها و نظريه های متعدد و متنوعی را پوشش می دهند. 

در جهان اســام دانش سياســی، عليرغم قرابت هايی با تمدن های 
مجاور، جايگاه متفاوتی داشــته و ســير تحوالت خاصی را دنبال نمود. 
اما پس از افول تمدن اســامی در ايران و ســاير مناطق جهان اسام، 
دانش سياسی هم دچار انحطاط گشت. به ورود مدرنيته به عنوان يک 
فراگفتمان و تحوالت دوره معاصر، از اواخر ســده سيزدهم شمسی، علم 

سياست به معنای جديد در ايران متولد شد.
تاريخچه علوم سياسی در ايران

در نيمه دوم ســده ســيزدهم شمســی، به تدريج ضرورت تأسيس 
مدرسه سياسی از سوی نخبگان ايرانی شناسايی شد. در واقع، گسترش 
روزافزون روابط ميان كشــورها و به ويژه ابراز عاقه كشورهای اروپايی 
به گســترش روابط با ايــران اين ضرورت را بــرای مقامات و نخبگان 
سياسی بيشــتر ملموس كرد. بنابراين، نيت اوليه برای تأسيس مدرسه 
سياسی عبارت بود از نياز به تربيت نيروهای ورزيده  و باسواد و آگاه به 
اوضاع سياسی جهان برای ادارات حساس و مهمی همچون وزارت امور 
خارجه، وزارت عدليه، و وزارت دارايی. با فرمان مظفرالدين شــاه، مدرسه 
سياسی تأسيس و پس از گزينش و ثبت نام محصلين، در 1۸ آذر 1۲۷۸ 
شمســی افتتاح شــد. مدرسه عالی سياسی در اســفند 13۰۵ به وزارت 
معارف منتقل گرديد و شــش ماه بعد در شهريور 13۰6 با مدرسه حقوق 
)وابســته به وزارت معارف( ادغام شد. در سال 1313 با تأسيس دانشگاه 
تهران، مدرسه عالی حقوق و سياست نيز از جمله شش دانشكده ای بود 

كه در ساختار دانشگاه تهران جای گرفت.  
در اين مدرســه دروسی همچون حقوق اساســی، حقوق دفترداری، 
فقه، تاريخ جديد، زبان فرانســه، ادبيات و زبان فارســی ، صرف و نحو 

عربــی، منطق و علم ثروت )اقتصاد(، رياضيــات، هيئت و جغرافيا تدريس 
می شــد. البته به مــرور زمان به خصوص پس از ادغام با مدرســه حقوق، 
دروســی اضافه يا كاسته می شد.  به تدريج با قوت گرفتن مبارزات سياسی 
و كشيده شــدن آن به ساحت دانشگاه و تبديل شــدن دانشگاه به عرصه 
نزاع ايدئولوژی های سياسی به ويژه ماركسيسم با انواع نحله های آن، رشته 
علوم سياســی هم تحوالتی را شاهد بود. به عنوان نمونه می توان طراحی 
دروس جامعه شناســی در سرفصل علوم سياسی را از اين منظر نگريست. 
درعين حــال، خود نظام سياســی حاكم در دوره پهلوی دوم بيشــتر درپی 
تربيت تكنوكرات هايی در راســتای پروژه نوسازی غرب گرايانه خود بود. لذا 
وجه رهايی بخش و انتقادی علوم سياســی به حاشيه رانده می شد. به گفته 
يكی از نويســندگان، رويكرد نظام آموزشی و پژوهشی در اين دوره رويكرد 
ترجمــه ای و توصيفی بود؛ چراكه جوامع مدرن بــه عنوان الگوی مطلوب 
دولتمردان ايران نگريســته می شــدند و دانش توليد شده در آن جوامع نيز 
عامل پيشــرفت به شمار می رود. بنابراين، از اســاتيد و پژوهشگران علوم 
سياســی هم توقع نظريه پــردازی و توليد علم بومی نبــود. اين درحالی 
اســت كه با وقوع انقاب اسامی، و تحول در سطوح آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه ها، رشته علوم سياسی هم متحول گرديد.  اكنون با گذشت بيش از 
چهار دهه از پيروزی انقاب اسامی، هم از نظر كمی و هم از حيث كيفی، 
تحوالت زيادی در وضعيت رشــته علوم سياســی ايجاد شده است. عاوه 
بر دانشــگاه ها و ديگر مراكز آموزش عالی، در حال حاضر انديشــكده های  
زيادی هم در ســطح تصميم سازی برای كشور فعاليت دارند كه اغلب افراد 
شاغل در آنها از دانش آموختگان و يا دانشجويان تحصيات تكميلی علوم 

سياسی هستند.
سرفصل  دروس و گرايش های علوم سياسی

با توجه به ماهيت ميان رشــته ای علوم سياسی، دانشجويان اين رشته با 
دروس متعدد و متنوعی سروكار دارند. اما به طوركلی، می توان به جز برخی 
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از دروس خاص، كليت ســرفصل های دروه كارشناســی را ذيل چند مقوله، 
دسته بندی كرد. 

 نخست، سياست شناســی: به معنای آشــنايی با مبانی علم سياست، 
روش ها و رهيافت های مرســوم و ارتباط اين رشــته با ساير رشته های علوم 
انسانی و اجتماعی. دوم، انديشــه های سياسی: در مجموعه دروس انديشه 
سياســی، تاريخ انديشه سياسی و فلسفه سياســی در تمدن غرب )يونان 
باســتان، روم، دوره ميانه و مدرن( با تمركز با متفكران و فيلســوفان دنبال 
می گردد. همچنين دانشــجويان با انديشه سياسی انديشمندان ايرانی )قبل 
و بعد از اســام( و مســلمان اعم از فيلسوف، فقيه و ... نيز آشنا می گردند. 
سوم، جامعه  شناسی سياسی: به بررســی ارتباط ميان نيروهای اجتماعی و 
پديده قدرت سياســی می پردازد. در اينجا دانشجويان با پارادايم های اصلی 
جامعه شناســی و كاربرد آنها در علم سياســت آشنا می شــوند. همچنين 
كاربســت اين نظريه ها در غرب مدرن و نيز ايران در درس های تخصصی، 
مــورد بحث قرار می گيرد. چهارم، مســايل ايران: در اين دروس به تحوالت 
سياســی ايــران  از منظر داخلی و نيز روابط خارجــی از صفويه تا به امروز 
پرداخته می شــود. پنجــم روابط بين الملــل: در دروس منطبق با اين گروه 
همچون تاريخ روابط بين الملل، اصــول روابط بين الملل، نظريه های روابط 
بين الملل، اقتصاد سياسی بين الملل، سازمان های بين المللی، ديپلماسی و 
امور كنســولی، سياست خارجی و ... به دانشجويان آموزش داده می شود تا 
درك دقيق تری از روابط ميان دولت ها و ســاير بازيگران عرصه بين المللی 
داشته باشند. ششم، مطالعات منطقه ای: در اين مجموعه دروس كه مطالعات 
خاورميانه و شمال آفريقا، آسيای جنوب شرقی، آمريكای شمالی، اروپا، رژيم 
صهيونيستی، و آسيای مركزی و قفقاز را شامل می شود به صورت جزئی تر 
به مسايل مربوط به اين مناطق از منظر سياسی پرداخته می شود. عاوه بر 
اينها دروس ديگری از ساير رشته ها هستند همچون حقوق بين الملل  و ... 

كه ذكر همه آنها سبب اطناب می گردد.
فارغ التحصيان كارشناســی رشــته علوم سياســی در صــورت تمايل 
می توانند در چندين گرايش در مقاطع تحصيات تكميلی )كارشناسی ارشد 
و دكتری( در دانشگاه های داخل كشور و يا دانشگاه های خارجی به تحصيل 
خود ادامه دهند. تحصيات تكميلی اين رشــته، زيرمجموعه »گروه علوم 
سياســی و روابط بين الملل» اســت و چندين گرايش را دربــر دارد. عاوه 
بر گرايش محض علوم سياســی در مقطع كارشناسی ارشــد كه در گذشته 
شامل ســه گرايش اصلی انديشه سياسی، مســايل ايران و جامعه شناسی 
سياسی بود، گرايش روابط بين الملل، سياستگذاری عمومی، انديشه سياسی 

در اسام و مطالعات منطقه ای بســيار كاربردی هستند. اين گرايش ها در 
مقطع دكتری به همين شكل موجودند. البته در سال های اخير گرايش های 
جديدی هم تأســيس شده  است؛ مثًا در دانشگاه  شاهد، گرايش مطالعات 
سياسی انقاب اســامی با چهار شاخه فرعی تر در مقطع دكتری دانشجو 

پذيرش داشته است. 
مهارت ها و موقعيت های شغلی

دانش آموختگان رشته علوم سياســی معمواًل در كشورهای پيشرفته تر 
از موقعيت های شــغلی تخصصی تری برخوردارند. برخی از اين موقعيت ها 
عبارتند از: تحليل گر و مشاور سياســی، روزنامه نگار و خبرنگار، ديپلمات، 
كارمند در بخش های روابط عمومی و حراســت، مدرس دانشگاه، البی گر 
، كارشــناس امنيتی )داخلی و خارجی(، و وكيل . بنابراين، فارغ التحصيان 
اگر بخواهند در ايران مشــغول به كار شــوند، به شــرط دارا بودن ســاير 
شرايط)غيرعلمی( می توانند در نهادهايی همچون وزارت امورخارجه، وزارت 
كشور، وزارت اطاعات و كليه نهادهای امنيتی، نيروهای نظامی و انتظامی، 
سازمان صدا و سيما، همچنين انديشكده های وابسته به اين نهادها، و نيز 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و به طوركلی همه مؤسسات پژوهشی 
و آموزشــی كه با مسايل سياســی و اجتماعی سروكار دارند، موقعيت كار 

تخصصی داشته باشند.    
در پايان، يادآوری اين نكته ضروری به نظر می رســد كه حل مســايل 
سياسی و معضات نظام در عرصه حكمرانی )به معنای عام( در گرو توجه 
بيشتر مسئوالن كشــور به تربيت متخصص و كارشناس سياسی آشنا با 
اقتضائات و نيازهای كشــور از يک سو، و مطلع از روندهای جهانی از سوی 
ديگر اســت. ان شاء اهلل دانشــگاه اراك به عنوان دانشگاه مادر در استان 
مركزی بتواند در اين مهم سهمی درخور داشته باشد و استعدادهای فراوان 

موجود در استان را به خوبی جذب نمايد.
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17

به بهانه ي پررنگ شــدن تصويــر زورگيران بي قانون در ســينما و 

تلويزيون

گوالخها آمده اند

مجيد دوست محمدي/ ارديبهشت 1۴۰۰

درست با پيدايش سينما و رونق آن در ايران، جدال خير و شر نيز جزو 

الينفک قصه ي فيلمها شــد. جامعه ي ايراني با پيشينه ي حكومتهاي 

پادشــاهي و همراهي مردم در مشــاغل مختلف، همــواره  از افراد قوي 

هيكل و جسور در ادوار تاريخش بهره ها و نامها برده است. در داستانهاي 

شاهنامه از پهلوانان مردمي و درباري، بعنوان افرادي ميهن پرست، نخبه، 

جوانمرد، عاشــق و چهره هايي محبوب و مقبول مردم ياد شده است)كه 

بدليل بي سوادي، مردم از طريق پرده خوانان با آنها آشنا مي شدند(. بعدتر 

و با رونق همين روحيه و خصايص، زورخانه ها رونق گرفت و ورزشــهاي 

باستاني توسعه يافتند...

پــس از ظهور صفويه، كه حكومتي مردمــي، مذهبي و ايراني را بعد 

از چند قرن ســلطه ي خلفاي عرب، در ايران بوجود آورد، بسياري از امور 

حكومتي، در كنار نگهباني و سربازان جنگي، به افراد قوي هيكل و زبده 

ســپرده شد تا از تخطي ضد حكومتي و ضد قانوني جلوگيري شود. بدين 

ترتيب افردي كه صرفا ويژگي مقبول ظاهري داشــتند، توانســتند بدون 

زحمت و عرق ريختن در كارگاهها و زمينهاي كشاورزي و... از دربار ارتزاق 

كنند و موقعيتهاي بهتري نســبت به افراد عادي  جامعه بدست آورند. در 

مقابل اينها عده اي هم نقش معترض را داشــتند و سرخورده از همپالگي 

هاي خود و يا حق خواهي خود، شــروع به كارشكني و گاهي دزدي مي 

كردند و بدين ترتيب عياران را مقابل طراران)كه ريشه اي تاريخي داشتند( 

در جامعه رونق دادند و خيلي وقتها خود تشــخيص عيار از طرار، در نزد 

مجيد دوست محمدی

رئیس اداره فعالیت های هنری
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18

مردم مشــكل بزرگي بود. اما هركس از قانون نااميد بود، با توســل به 

يكــي از  دو گروه، حق و حقوقش را مطالبه مي كــرد. با اين رويكرد 

وحضور اين آدمها، حكومتها سلسله وار تغيير كردند. اواخر دوره ي قاجار 

بسياري از افراد چاپلوس و متملق با نفوذ سياسي خود و با خريد القاب 

درباري تا مدتها از مردم باج خواري مي كردند. آنها نسبت به بقيه وضع 

مالي و معيشتي بهتري داشــتند و برخيها، مشتي گردن كلفت و قلدر 

هــم به خدمت گرفته بودند. حكومتها اگرچه تنبيهاتي براي بي قانوني 

در نظر مي گرفتن اما هميشــه راهي براي قانون گريزي و يا همراهي 

مجريان قانون با بي قانونان وجود داشت كه موجب نارضايتي و بدبيني 

مردم مي شــد. برخي از مشخصات ظاهري و كامي آنها به سرعت در 

ميان مردم مي چرخيد و طرفدار داشــت. در قــرن اخير كه موج غرب 

گرايي حاكي از ورود صنايع مدرن با پوششــهاي البسه اي )و خصوصا 

كت و شلواري( موج شد طبقات مختلف اجتماعي براي كسب وجهه ي 

اجتماعي بهتر، از اين پوشــش استقبال كردند و انواع لباسها و كاه ها 

را مد كردند. بدين ترتيب فاصله ي طبقاتي، به لحاظ ظاهري كم شــد 

و بســياري از اوباش و گردن كلفتها، قــداره و چاقو و... را پنهان كردند 

و به ظاهري جديدتر متمايل شــدند. با پيدايش هنر سينما در ايران)كه 

جزو اولينها در جهان محســوب مي شــود( قصه ها و فيلمنامه ها از دل 

ماجراهاي عامه پســند شــكل مي گرفت. در روزگاري كه هنوز خبري از 

كارخانجات صنعتي نبود حضور كاه مخملي ها كه از روســتاها به شهر 

آمده بودند و در مشاغلي بودند كه نياز به سواد و مدرك نداشت در ارتباط 

مســتقيم با محله ها و مشاغل و زندگي مردم بود و پاتوق آنها بيشتر در 

قهــوه خانه ها و غذاخــوري ها و بعدتر كافه ها تا نيمه هاي شــب بود. 

كاه مخمليهــا از افراد با نفوذ در ميان جامعه بودند و حوادث اجتماعي و 

داســتانهاي خصوصي چشمگيرتري داشتند و حتي در مراسم مذهبي هم 

حضور داشتند و خصايص جوانمردي و مردانگي آنها بيشتر نمايان بود، با 

مشخصه هايي چون عربده و بدمستي و مزاحمت و گردن كلفتي، هرگونه 

جرم و جنايت و ادبياتي را مي شــد از آنان انتظار داشــت. بعدتر كه وارد 

فعاليتهاي سياســي و درباري شدند افرادي چون شعبان جعفري كه دار و 

دسته داشتند، زير نفوذ دربار، بسياري از حوادث مهم سياسي و اجتماعي را 

راهبري مي كردند. او بسياري از حركتهاي مردمي و انقابي سالهاي ملي 

شدن نفت را به نفع دربار تمام مي كرد و حتي با خودكامگي، پاي زنان را 

به زورخانه هم باز كرد!!

كاه مخمليها با همه ي خصوصياتشــان وارد قصه هاي سينما شدند 

و تا ۵۰ سال در فيلمهاي ايراني حضور داشتند.

در سينماي آن زمان نقشهاي مثبت و منفي يک تيپ و ظاهر مشترك 

داشــتند و بيننده، روياهاي دســت نيافتني اش را در همــذات پنداري با 

كارآكتر ها و در محيطهاي تصوير شده ي فيلمها مي ديد. بنابراين كافه 

هــا و قهوه خانه ها موازي زندگي مردم و تصاوير فيلمها بودند. در جامعه 

ي سراســر مردانه ي آن روزگار نشــانه هاي مردانگي خاصه در ادبيات 

جاهلي، دســتمال يزدي، لوطي گري ها و گذشــت و كمک و.... مشاغل 
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بــاري به هر جهت، پاتوق هاي ثابت خــوش گذراني و خالكوبي هايي كه 

در زورخانه و حمام ها ديده مي شــد كه نمادي از غيرت و تعصب و رنگ و 

لعاب شــعائر مذهبي و سنتي آنان شده بود. آنها طبقه ي اجتماعي خاصي 

نداشتند و الباي مردم جوالن مي دادند و در مراسم شادي و عزا داري حضور 

داشتند .تماشاگر، بر اساس داستان و زور و بزن بزن ها و خصويات مثبت يا 

منفي مي فهميد كه حق با كيســت و دوست دارد جاي كدام باشد. بدليل 

اســتقبال و رونق فروش اين فيلمها و بعدتر سريالها كه چندان تفكري را بر 

نمي انگيخت، تقليدها زياد بود و بعيد بود در نزاعهاي خياباني پاي چند الت 

و جاهل باز نشــود و يا خوني ريخته نشود كه مي توانست حق خواهي به 

سبک سينمايي باشد كه قانون، در بزنگاهها نبود و آخر ماجراها پيدايش مي 

شد! بازيگران اين نقشها، بيشتر از ورزشكاران زورخانه اي، بدنسازي، كشتي 

و... انتخاب مي شــد كه ضمن داشتن فيزيک مناسب، گيشه ي فروش را 

هم تامين كند. فيلم الت جوانمرد در سال1336 ماجراي التي را روايت مي 

كــرد كه  هم خيانت در امانت نكــرد و هم با فداكاري، آبروي خانواده اي را 

جمع كرد. حتي در محاوره ها و بحثهاي كافه اي و قهوه خانه اي نيز همان 

رفتار شخصيتهاي سينمايي نمود زندگي داشت و از تختي ها و طيب ها هم 

بعنوان نمادها و الگوهاي محبوب اجتماعي ضد دربار سخنها گفته مي شد. 

با ســاخت فيلم قيصر در ســال 13۴۸)جواني عاصي و انتقامجو، بدون 

قانون و بدون كاه مخملي( رويكرد جديد و جوانانه اي به ســينما آمد كه 

هركــس بدون بازوي كلفت و ســيبيل و ادا اطوار رايج جاهلي در جامعه ي 

رو به ترقي مي تواند حقش را بدون قانون، بگيرد! اســتقبال از اين فيلم و 

بعدتر فيلمهاي مشــابه كه پاي جوانان را )و بعدتر جوان باسواد و باكاس 

را( بر پرده ي ســينما باز كرد باعث كمرنگ شــدن روزبروز خيل فيلمهاي 

جاهلي شــد و كاه مخمليها دوران درخشان حضورشان را در سينما و 

تلويزيون از دســت دادند و به نقشهاي فرعي مبدل شدند. در سالهاي 

اوليه انقاب با تمهيدات قصه ها، جاهلها و اوباشها بعنوان چهره هايي 

منفور و منفي در خدمت ساواك و خانها تصوير شدند و بساط تصويري 

آن دعواهــاي خونين و بزن بزنهاي طوالنــي و گروهي و آن ادبيات، 

جمع شــد. در سالهاي بعد حتي سريالهاي پهلوانان نمي ميرند و شب 

دهم)كه پس از هزار دستان ساخته شدند( كه مستقيم به قصه ي اين 

آدمها و شخصيتهايشــان مي پرداخت نيز بدليل روايت تاريخي، تاثير 

اجتماعي و پوشــش ظاهري نداشت. اما بحث اصلي ما روي فيلمها و 

ســريالهاي سالهاي اخير اســت كه هر يک بطور مستقيم افراد قوي 

جامعه را آناني مي داند كه بجز پول و نفوذ، دار و دسته اي بي قانون 

دارند! كه اگرچه كاه مخملي بر سر ندارند اما ويژگيهايي بدتر از آنها را 

همراه دارند و حتي خشن تر و بي پرواتر و كم لباستر! و مدرنتر هستند 

و در خرابه ها و بيغوله ها، به دستور ارباب خود، رفتاري بس خشن تر از 

كاه مخملي هاي تاريخ معاصر انجام مي دهند. كاه مخملي هايي 

كه به ضرب و زور ســينما، و با فرهنگسازيهاي ادواري از جامعه حذف 

شدند چطور با فيلمها و سريالهاي اخير، تيپ سازي عجيب و خشني از 

نوع ديگري از بازو كلفتان سرتراشيده ي ريش ناميزان، با الفاظ ركيک و 

بي ماحظه، بدون رگه هاي مذهبي، مد شده است؟ كه اتفاقا نقشهاي 

اصلي را دارند و محوريت زندگي آنها مد نظر قرار گرفته اســت! بعيد 

نيست اينها فرزند ناخلف همان كاه مخملي ها باشند!

در فيلــم متري شــيش و نيم، با جواناني روبرو هســتيم كه چند 

صباحي با قاچاق و نفوذ غيــر قانوني، از طبقه ي اجتماعي خود باال  19
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آمده اند اما شكست خورده و وامانده و تخريب  مي شوند. در فيلم شناي 

پروانه، با داستاني از آدمهاي لمپن و مضر جامعه آشنا مي شويم كه اصل 

قصه، زندگي آنهاست با تعصباتي صرف براي خانواده ي خود.

در سريالهاي سالهاي اخير نيز با دارو دسته بازي همراه مي شويم كه 

هركه پول و قدرت دارد مي تواند پيشــرفت و امنيت هم داشــته باشد و 

حقــش را مي گيرد ولو اينكه روي پرده ي ســينما و يا تلويزيون آخرش 

تســليم قانون شــود، پس تكليف آن افراد و خانــواده هاي زخم خورده 

چيســت و چگونه عمر و مال و آبروي از دست رفته شان بر مي گردد؟!. 

يعني خط بطان بر سواد و استعداد و تاش و آبرو جمع كردن و قانون!

ســريال شــهرزاد، آقا بزرگي را از دل تاريخ معاصر تصوير مي كند كه 

توسط ايادي اش، پدرخوانده وار، مدام آدم مي كشد. سريال مانكن، جدال 

جواني مدرن و عاشق با غولها و اربابان باكاس است كه بجز پول و نفوذ 

و قدرت، دار و دسته اي از اوباشان خشن دارند و هر كاري از دستشان بر 

مي آيد. ســريال مي خواهم زنده بمانم، پر از دار و دسته كشي بي قانون 

و ســوء استفاده از قانون است. ســريال سياوش، پر از خشونت و مرافه و 

نزاع هاي خشن و خونين آدمهايي است كه نبودشان به نفع جامعه است. 

ســريال بچه مهندس۴، نيز اين دسته ي منفي قصه  را ضد نظام نشان 

داده، ســريال ملكه ي گدايان، عاوه بر باند بازي و تســويه با تلخيهاي 

گذشــته، همانند بچه مهندس، ســركرده ي باند را خانــم قرار داده تا از 

آن روح مردانگي خشــونت صرفا براي مردهاست! كاسته شود و مخاطب 

بيشتري جذب كند. ســريال احضار، يک جاهل باكاس را در رستوراني 

باال شــهري تصوير مي كند كه  براي بدســت آوردن گوشي تلفن دختر 

جوان، به هر قيمتي، براحتي نوچه هايش را مي فرســتد و موفق هم مي 

شــود. ســريال ياور، ياور كه نقش مثبتي دارد و مدام پيامهاي اخاقي 

و خانوادگــي مي دهد و مدام از خــود و از ماجراهاي جوانيش تعريف و 

تمجيدهاي اخاق گرايانه مي كند، اگرچه پير و ناتوان است اما راننده ي 

آژانــس را براي اعتراف گرفتن، فريب مي دهد و در خلوت به كمک نوچه 

هايش اعتراف مي گيرد.

 اگر از نگاه مســئوالن فرهنگي، فرض بر اين است كه افراد خطاكار 

جامعه حقشان است كه در خطر بيفتند و گرفتار آدمهايي پر قدرت تر از 

خود بيفتند، پس تكليف افراد ضعيف جامعه چيست؟ پس قانون مداري 

كجــاي جامعه جاي دارد؟ آيا اين خود مصداق قانــون گريزي و ناتواني 

قانون در پاســخ به موقع نيست؟ آيا خطرات و تبليغ نشان دادن اينهمه 

سياهي و دسته كشي، بيشتر از هشدار و تبليغ و پيام رساني براي جوانان 

جوياي نامي كه مترصد خودنمايي و شــهرت هســتند نيست؟ و اصوال 

چرا اينهمه دســته كشــي و گوالخ نمايي بايد باهم اتفاق بيفتد و عضو 

الينفک اكثر فيلمها و ســريالهاي جديد شود؟ آيا مسابقه ي قوي ترين 

مردان، كه منجر به تشويق جوانان به ورزش بدنسازي شد و باشگاه هاي 

بي شــماري را در شــهرهاي بزرگ باز كرد،  اما دستاوردهاي تلخي براي 

شــركت كنندگان برنامه داشت را فراموش كرده ايم؟!! بياييم انديشيدن را 

ترويج كنيم.
20
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موفقيت پژوهشگران دانشگاه اراک در توسعه انرژی های پاک

در تحقيقی كه اخيرا در قالب رساله دكتری سركار خانم رضوان رحيمی 

و به سرپرستی دكتر محمد سليمان  نژاد در دانشگاه اراك انجام شده است؛ 

قابليت ويژه نانو صفحه B2N2 در ذخيره سازی هيدروژن به اثبات رسيده 

اســت. نتايج محاسبات شبيه سازی مكانيک كوانتومی نشان می دهد كه 

اين نانو صفحه قابليت ذخيره ســازی هيــدروژن را به ميزان ۲/1۲ در صد 

وزنی دارد كه بيش از دو برابر ميزان هدف گذاری شــده توســط دپارتمان 

انرژی آمريكا تا ســال ۲۰۲۰ می باشــد. مزيت ويژه ايــن نانو حامل امكان 

واجذب هيدروژن های جذب شــده در دمای 1۵ درجه سانتی گراد است كه 

دمای محيط می باشد.

نتايج اين تحقيق برای انتشار در يكی از مجات معتبر انجمن شيمی 

21

تيم تحقيقاتی گروه شيمی دانشگاه اراك موفق به ارائه راهكاری جهت ذخيره سازی هيدروژن بر روی نانو حامل جديد با كارايی باال شد.

آمريكا به نام Energy & Fuels با رنكينگ Q1 در ســال ۲۰۲1 پذيرفته 

شده است.

اخذ گواهينامه آزمایشگاه معتمد محيط زیست دانشگاه اراک

مدير شورای راهبردی مديريت سبز دانشگاه اراك از صدور گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت از محيط زيست خبر داد.

دكتر امير انصاری مدير شــورای راهبردی مديريت ســبز دانشگاه اراك، 

بــا اعام اين خبر، اظهار كرد: با حمايت و پشــتيبانی های صورت گرفته 

در دانشــگاه اراك، آزمايشگاه معتمد محيط زيست دانشگاه اراك موفق به 

دريافت اين گواهينامه و تاييد كارگروه نظارت بر آزمايشــگاه معتمد استان 

شده است.

وی ادامه داد: مطابق اين گواهينامه، آزمايشــگاه معتمد محيط زيست 

دانشگاه اراك، در حوزه های فيزيكو شيميايی 9 پارامتر، دما، سختی، كل، 

كلرايد، فنل، فلورايد و در بخــش بيولوژی دو پارامتر: توتال كليفرم، فكال 

كليفرم و در بخش 3 پارامتر : PH,EC, و رطوبت به عنوان آزمايشــگاه 

معتمد ســازمان حفاظت از محيط زيســت تا بهمن ماه سال 1۴۰1 معرفی 

شده است.

دكتر انصاری اظهار كرد: مســئوليت اين آزمايشگاه بر عهده خانم دكتر 

كاظمی از اعضای هيات علمی گروه محيط زيســت دانشــگاه اراك می 

باشد.
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ذخيره سازی هيدروژن بر روی حامل های جامدبرای نجات کره زمين

تيم تحقيقاتی دكتر محمد ســليمان نژاد، موفق به طراحی نانوحامل هايی جهت ذخيره سازی هيدروژن شده اند 
كه كارايی باالتر و خطرات كمتری نسبت به مورد مشابه قبل دارد.

امروزه استفاده از هيدروژن بعنوان سوخت پاك برای جايگزينی سوختهای 

فســيلی از مباحث بسيار جدی و مهم در راستای كاهش آلودگيهای زيست 

محيطی و افزايش كيفيت زندگی می باشد.

چالش اصلی در استفاده از هيدروژن بعنوان سوخت؛ ذخيره سازی هيدروژن 

ميباشــد. هر چند روشهايی برای ذخيره سازی هيدروژن در حال حاضر وجود 

دارد ولی با گسترش نانو فناوری طراحی و كاربرد نانو حامل هايی كه ذخيره 

ســازی هيدروژن را با كارايی باالتر و خطرات كمتر امكان پذير سازد  بسيار 

مورد توجه قرار گرفته اســت. از بين نانو ســاختارهای مختلف كارايی نانو 

صفحات برای ذخيره ســازی هيدروژن بر روی بسترهای جامد بررسی شده 

اســت. در ادامه كارهای تحقيقاتی كه در اين زمينه در قالب رســاله دكتری 

سر كار خانم رضوان رحيمی دانشجوی دكتری شيمی فيزيک دانشگاه اراك 

و به سرپرستی دكتر محمد ســليمان نژاد، عضو هيات علمی گروه شيمی 

انجام شده است؛ در تحقيقی جديد نانو صفحه4CN3 B در ذخيره سازی 

ســبز هيدروژن مطالعه شده است. نتايج شبيه سازيهای كوانتم مكانيكی بر 

روی اين نانو صفحه كارايی باالی آن را در ذخيره ســازی هيدروژن و واجذب 

هيدروژن در شرايط محيطی اثبات می كند. نتيجه اين تحقيق برای انتشار 

در مجله معتبر Physics Letters A در ســال ۲۰۲1 پذيرفته شــده 

اســت. در ادامه كارايی نانو صفحه4CN3B بررسی و نشان داده شد كه 

كارايی نانو صفحه اخير حتی در مقايســه با 4CN3B در ذخيره سازی 

هيدروژن بيشتر می باشــد. نتايج قسمت دوم اين تحقيق برای انتشار در 

)New Journal of Chemistry( Q1مجله بسيار معتبر

دانشگاه اراک، دانشگاه سبز
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ــای  ــتفاده از انرژیه ــی در اس ــود بازده ــن و بهب ــور تخمي ــه منظ ــد ب ــی جدی ــه روش ارائ
ــن ــای زمي ــه رگ ه ــازه ب ــی ت ــق روح ــبز/ تزری س

دكتر ابوالقاسم دائی چيان، عضو هيات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراك با همكاری دكتر مهدی سليمانی عضو هيأت علمی گروه 
مكانيک و ديگر همكارانی از كانادا موفق به ارائه روش جديدی جهت تخمين مشــخصه های پيل های ســوختی، كه نوعی از انرژی ســبز 

هستند، شده اند كه دقت را حدود 36 درصد افزايش ميدهد.

دكتر ابوالقاســم دائی چيان، عضــو هيات علمی گروه مهندســی برق 

دانشگاه اراك و همچنين رئيس پژوهشكده انرژی های تجديد پذير دانشگاه 

و همكاران ايشــان موفق به ارائه راهكاری جهت بهبود 36 درصدی تخمين 

مشــخصه های پيل های سوختی هيدروژنی شــده اند. در اين روش سعی 

شــده است تا با تركيب مدل های موجود به كمک تلفيق داده از نقاط قوت 

مدلهای موجود اســتفاده شــده و تخمين دقيق تری از مشــخصه كار پيل 

ســوختی هيدروژنی ارائه گردد. نتيجه  ثمربخش اين تلفيق تخمين بهبود 

36 درصدی تخمين مشــخصه توان-جريان نسبت به بهترين تخمين ديگر 

مدل های مورد استفاده در جهان است.

دكتر دائی چيان در تشــريح كاربرد پيل سوختی هيدروژنی در مصاحبه با 

روابط عمومی دانشــگاه اراك گفت: امروزه به دليل مشكات و آلودگی های 

اســتفاده از انرژی های فسيلی، اســتفاده از انرژی های سبز مورد توجه قرار 

گرفته است. يكی از انواع اين انرژی ها پيل سوختی يا سلول سوختی است 

كه يک مبدل انرژی شيميايی به انرژی الكتريكی است. معروفترين آنها پيل 

سوختی هيدروژنی می باشد كه از سوخت آن آب توليد می شود.

وی درمورد چگونگی افزايش راندمان پيل سوختی هيدروژن در اين طرح 

پژوهشــی اظهار كرد: معمواًل استفاده از اين پيل های سوختی بايد در نقطه 

كار بيشــينه بازدهــی آنها صورت گيرد و در نتيجــه يافتن اين نقطه كار 

بيشينه اهميت بااليی دارد. بطور معمول نقطه كار بيشينه به كمک مدل 

های نيمه تجربی بدســت می آيد. چندين مدل برای پيل های ســوختی 

هيدروژنی ارائه شــده اســت كه هركدام دارای نقاط قوت و ضعف مختص 

خود هســتند. در اين پژوهش سعی شــد تا با تركيب مدل های موجود به 

كمک همجوشی داده از نقاط قوت هر مدل استفاده شده و تخمين دقيق 

تری از مشخصه كار پيل سوختی هيدروژنی ارائه گردد.

وی در مورد مزايای اســتفاده از پيل های ســوختی افزود: با نصب پيل 

های سوختی نيروگاهی كوچک، شبكه غيرمتمركز نيرو گسترده می گردد. 

هيــدروژن در هر مكانی از آب و برق توليد می گردد؛ لذا پتانســيل توليد 

ســوخت بصورت غيرمتمركز وجود داشــته و برخاف ديگــر انرژی های 

تجديدپذير وابســتگی به حضور خورشــيد يا وجود باد ندارد. سوختگيری 

مجدد پيل های ســوختی به راحتی امكان پذير می باشد و هيچگونه اثرات 

حافظه ای بر جــای نمی گذارد. اين مولدها قابليــت توليد هم زمان برق و 

حرارت را دارند و ميزان بازدهی آن ها نســبت به نمونه های ديگر بيشــتر 

 Applied است.شــايان ذكر اســت كه نتيجــه اين تحقيق در مجلــه

energy، يكــی از بهترين مجات دنيا در حوزه انرژی و با ضريب تأثير 

۸,۸۴۸، به چاپ رسيده است.
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ــی آب  ــوم و مهندس ــته ی عل ــت و رش ــط زیس ــت و محي ــی ، بهداش ــی ایمن ــته مهندس رش
گرایــش هيــدرو انفورماتيــک در مقطــع کارشناســی ارشــد در جمــع رشــته هــای دانشــگاه 

اراک قــرار گرفــت

مجوز كد رشته جديد رشته مهندسی ايمنی ، بهداشت و محيط زيست و  

رشته ی علوم و مهندسی آب گرايش هيدرو انفورماتيک در مقطع كارشناسی 

ارشــد در جمع رشته های دانشگاه اراك قرار گرفت. دانشگاه اراك چهارمين 

دانشگاه در كشور است كه رشته مهندسی ايمنی، بهداشت و محيط زيست 

در مقطع كارشناسی ارشد را به جمع رشته های تحصيلی خود افزوده است.

دكتر محمد سليمان نژاد، معاون آموزشی و تحصيات تكميلی دانشگاه 

اراك در مصاحبه با روابط عمومی دانشــگاه اراك گفت : شــورای گسترش 

و برنامه ريــزی آموزش عالی مجوز پذيرش دانشــجو در رشــته  های جديد  

مهندسی ايمنی ، بهداشتو محيط زيست و علوم و مهندسی آب گرايش

هيدرو انفورماتيک در مقطع كارشناســی ارشــد را صادر كرده اســت و 

متقاضيان می توانند در آزمون ورودی سال 1۴۰۰ اين رشته را انتخاب كنند.

دكتر سليمان نژاد در تشريح هدف اخذ رشته مهندسی ايمنی، بهداشت و 

محيط زيست اظهار كرد :  رشته مهندسی ايمنی، بهداشت و محيط زيست 

كه رشــته ای ميان رشته ای اســت و هدف  از اخذ كد رشته آن در دانشگاه 

اراك ، آموزش افردای اســت كه دارای توانايی هــای الزم جهت طراحی و 

نظارت برحسن اجرای پروژه های تخصصی در زمينه های مختلف اين رشته 

بوده و در ضمن قادر به انجام تحقيقات الزم جهت حل مسائل و مشكات 

زيست محيطی كشور باشند.

وی در ادامــه اظهار كرد: با افزوده شــدن گرايش هيدرو انفورماتيک  در 

رشته مهندسی آب ، تعداد گرايش های اين رشته در مقطع كارشناسی ارشد 

در دانشگاه اراك به دو گرايش رسيده است.

شايان ذكر است با ورود رشته مهندسی ايمنی، بهداشت و محيط زيست 

در جمع رشــته های دانشگاه اراك، زمينه ی گسترده دانشگاه جامع استان 

مركزی با صنايع مختلف بيش از پيش گسترش خواهد يافت.

ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز با کسب4 رتبه ارزنده

در رتبه بندی ايمپكت تايمز 111۵ دانشگاه برتر جهان از 9۴ كشور شركت 

كردند و هر دانشــگاه تنها ميتوانست در 3 برنامه به انتخاب خود و در رتبه 

بندی كلی شــركت كند و مســتندات خود را به موسسه جهانی رتبه بندی 

تايمز ارايه نمايد. 

دانشــگاه اراك پس از شركت در اين رتبه بندی و ارائه مستندات خود در 

چهار حوزه دسترسی به انرژی پاك، آب سالم و بهداشتی، اقدامات اقليمی و 

مشــاركت برای اجرای اهداف 1۷ گانه توسعه پايدار، پذيرفته شد. و به كسب 

رتبه ۲۰۷ جهانی و رتبه 6 كشوری در حوزه دسترسی به انرژی پاك ، و رتبه 

31۵ جهانی و 1۰ كشــوری در حوزه آب ســالم و بهداشتی ، رتبه 31۰ جهانی و 

رتبه 31۰ جهانی و 1۰ كشــوری در حوزه اقليمی و همچنين رتبه ۸16 جهانی و 

1۲ كشوری در حوزه مشاركت برای اجرای اهداف 1۷ گانه توسعه پايدار نايل آمد .

اين موفقيت حاصل تاش همه همكاران عزيز در تمامی رده ها و ســنوات، 

اساتيد و كاركنان و دانشجويان عزيز دانشگاه ميباشد.
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آلودگی های بيولوژیکی در کمين سالمتی جوامع بشری

محقق گروه زيست شناسی دانشگاه اراك، در طرحی پژوهشی به شناسايی عوامل معضل جهانی مقاومت آنتی بيوتيک 
ها پرداخته است.

امروزه مقاوم شــدن باكتری هــا به آنتی بيوتيک ها يكــی از بزرگترين 

معضات بخش درمان محســوب می شود. بنابراين رديابی ژن های مقاوم 

به آنتی بيوتيک در محيط های مختلف و عوامل تاثيرگذار بر حفظ اين ژن 

ها در باكتری ها از اهميت بسيار بااليی برخوردار است. تيم تحقيقاتی دكتر 

مجيد كميجانی، عضو هيات علمی گروه زيســت شناســی دانشگاه اراك 

در پژوهشی به بررســی آلودگی بيولوژكی در زمينه ژن های مقاوم به آنتی 

بيوتيک پرداختند

دكتر كميجانی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراك اظهار كرد: در 

اين پژوهش حضور ۲1 ژن مقاومت به آنتی بيوتيک، غلظت 13 فلز سنگين 

و ۵ نوع آنتی بيوتيک مختلف در 6 درياچه و تاالب ايران )زريوار، كيو، ســياه 

گاو، اروميه، ميقان و مره( بررســی شد. پس از بررسی تاالب ها دريافتيم كه 

به دليل ورود پساب ها غلظت باالی آنتی بيوتيكی رخ داده است كه در تمام 

بخش های مختلف زندگی انسان موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: آلودگی آب ها يكی از بزرگترين چالش هايی است كه بشر 

با آن درگير اســت هر عاملی كه موجب برهم زدن اكوسيستم تاالب شود در 

مقايس های بزرگتر نيز موجب ايجاد مشــكات عمده اكولوژيكی می شود.

بنابراين ســعی شد طيف متنوعی از تاالب ها و درياچه ها مورد مطالعه قرار 

گيرد.

عضو هيات علمی گروه زيســت شناسی دانشگاه اراك در تشريح نتايج 

ايــن مطالعه گفت: نتايج  اين پژوهش بــا روش متاآناليز با كليه ديتاهای 

موجود در كشورهای ديگر مقايسه شد. نتايج بيانگر ارتباط آلودگی محيط 

های آبی با فلزات ســنگين و حضور ژن های مقاومت به آنتی بيوتيک در 

باكتری ها بود. اما نكته قابل توجه اينجاســت كه غلظت آنتی بيوتيک و 

ژن های مقاوم و ميزان فلزات سنگين در برخی از درياچه های كشور ما از 

ميانگين  های نسبی جهانی نيز فراتر بود.

 pollution Environmental :نتايج اين پژوهش ارزنده در ژورنال

 SJR كه از 1۰ ژورنال برتر طبق رده بندی Q1 ، 6,۷9 بــا ضريب تاثير  ،

در زمينه آلودگی است به چاپ رسيده است.

25

سبز
ت 

یری
مد



17
ره 

ام
 ش

تم
هف

ل 
سا

ک  
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

دومين ثبت اختراع گروه شيمی دانشگاه اراک در آمریکا

كار تحقيقاتی دكتر فريد ميرحسينی تحت راهنمايی دكتر صابت عضوهيات علمی گروه شيمی دانشگاه اراك در 
اداره ثبت اختراعات آمريكا ثبت شد.

دومين ثبت اختراع امريكای تيــم تحقيقاتی دكتر عليرضا صابت 

مورد تاييد اداره ثبت اختراعات امريكا قرار گرفت.

اين ثبت اختراع كه در راستای كار تحقيقاتی دوره پسا دكتری دكتر 

فريد ميرحســينی تحت راهنمايی دكتر صابت می باشــد در رابطه با 

كاربــرد نانوكامپوزيت های پليمری به عنوان مكمل اســمز معكوس 

جهت پيش تصفيه آب و توليد آب نرم مورد استفاده صنايع می باشد.

دكتر ميرحســينی مخترع اين طرح پژوهشــی در مصاحبه با روابط 

عمومی دانشــگاه اراك اظهار كرد: اين نانوكامپوزيت به واسطه ساختار 

متخلخل ســه بعدی عامل دار شده به واســطه يک اثر هم افزايی در 

حضور نانوذرات زئوليت باعث حذف اماح می شود.

وی افزود: اين طرح در تمامی صنايع نياز به آب نرم برای تاسيسات 

و سيستم حرارتی برودتی, ديگ های بخار, برج های خنک كننده بويلر 

و ...... مورد استفاده قرار می گيرد.

دكتر ميرحســينی در رابطه با چگونگی ثبت اين اختراع در كشــور 

امريــكا اظهار كرد: اداره ثبــت اختراعات امريكا يكــی از معتبر ترين 

سازمان های تاييد كننده اختراعات در دنيا ميباشد. 

پس از ارائه گزارش پايانی طــرح به كارگروه ارزيابی نهايی صندوق 

حمايت از پژوهشگران اين ايده يعنی اماده سازی برای يک ثبت اختراع 

امريكا يا همان US patent از ســوی صندوق با بنده مطرح شد و 

با توجه به BP طرح كه چندی پيش معاونت علمی فناوری رياســت 

جمهــوری برای اين طرح آماده كرده بودند، به شــدت مورد اســتقبال 

كارگروه ثبت اختراعات بين المللی صندوق قرار گرفت. برخود الزم می 

دانم از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراك در راستای مساعدت در 

ثبت اين طرح پژوهشی تشكر نمايم.

  الزم به ذكر اســت اين گروه در سال ۲۰1۸ اولين ثبت اختراع امريكای خود 

را با عنوان فيلتركارتريج های فتوكاتاليســتی جهت حذف آالينده های صنعتی 

و ميكروبی بر گرفته شــده از رســاله دكترای دكتر فريد ميرحسينی را ثبت كه 

در ســال ۲۰۲۰ مورد تاييد رسمی اداره ثبت اختراعات امريكا قرار گرفت به ثبت 

رسانيد.
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ايــن مقاله به اهميت حفظ كيفيت بافت تخمــدان پس از پيوند در بيماران 

سرطانی بهبود يافته می پردازد. اگرچه شيوع سرطان در زنان با سنين كمتر از ۵۰ 

سال در سال های اخير رو به افزايش می باشد، ولی نسبت مرگ ومير به واسطه ی 

راه های درمانی پيشــرفته و مدرن به  صورت چشم گيری كاهش پيدا كرده است. 

چون اين بيماران تحت شــيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار می گيرند با خطر از 

كار افتــادن تخمدان ها و ناباروری مواجه می شــوند. پيوند تخمدان كه تكنيک 

مورد اســتفاده در مطالعه ما اســت يک روش اميدواركننده برای حفظ باروری در 

بيماران ســرطانی كه تحت شيمی درمانی/ پرتودرمانی قرار می گيرند، می باشد، 

اما آسيب ايسكمی-ريپرفيوژن كه بدنبال پيوند تخمدان ايجاد می شود، ساختمان 

و عملكــرد تخمدان های پيوندی را مختــل و آن را با چالش های عظيمی روبرو 

می كند. آسيب ايســكمی-ريپرفيوژن كه به دليل تأخير در رگ زايی مجدد اتفاق 

می افتد باعث توليد راديكال های آزاد اكســيژن و بــه دنبال آن التهاب و آپوپتوز 

در بافت تخمدان پيوندی می شــود كه در نهايت موجب آســيب به سلول های 

فوليكولــی و كاهش تعــداد فوليكول ها در تخمدان هــای پيوندی می گردد. در 

حال حاضر راه حل اين مشــكل توسط متخصصان باروری در جهان پيدا كردن 

روش هــای درمانی با كمک داروهايی اســت كه بتواند موجب افزايش ســرعت 

رگ زايی و كاهش استرس اكسيداتيو و پيامدهای نامطلوب آن در بافت تخمدان 

پيوندی در اين بيماران گردد. ما در اين پژوهش به صورت تجربی پيوند تخمدان 

را بــر روی مــوش انجام داديــم و از تائورين به عنوان يک آنتی اكســيدان كه 

دارای خاصيت آنتی آپوپتوزی، ضدالتهابی و رگ زايی نيز می باشــد جهت كاهش 

آسيب های ايسكمی-ريپرفيوژن و در نهايت تكوين فوليكول ها و بهبود كيفيت 

بافــت تخمدان پيوندی اســتفاده كرديم. نتايج پژوهش ما نشــان داد كه تيمار 

تائورين، رگ زايی را القاء می كند و منجر به كاهش آسيب ايسكمی-ريپرفيوژن و 

بهبود فوليكولوژنز در تخمدان های پيوندی شده است.

شــايان ذكر اســت كه نتايج اين مطالعــه در قالب مقالــه ISI به ژورنال 

 )Q1 ,3,۲63=European journal of pharmacology   )IF

ارسال شده است و مراحل نهايی پذيرش خود را طی می كند.

برگزیده شدن مقاله با عنوان »اثر تائورین بر رگ زایی و تکوین فوليکولی در بافت تخمدان پيوندی 
موش« ، در بيست و یکمين کنگره ملی و نهمين کنگره بين المللی زیست شناسی ایران

27

مقاله سپيده احمدی دانشجوی كارشناسی ارشد سلولی-تكوينی تحت راهنمايی آقای دكتر سليمانی عضو هيات علمی گروه زيست شناسی 
بــا عنوان اثــر تائورين بر رگ زايی و تكوين فوليكولی در بافت تخمدان پيوندی موش، در بيســت و يكميــن كنگره ملی و نهمين كنگره 

بين المللی زيست شناسی ايران برگزيده شد.

برگزیده شدن عضو هيات علمی دانشگاه اراک در آکادمی آموزش عالی کشور انگلستان

دكتر مهدی ســليمانی عضو هيات علمی گروه مهندســی مكانيک دانشگاه 

اراك به عنوان عضو آكادمی آموزش عالی دانشــگاه كرنفيلد انگلستان برگزيده 

شد.

دكتر ســليمانی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراك در تشريح فرآيند 

اخذ اين عضويت اظهار كرد: پيرو ماموريت پژوهشــی اينجانب از سوی  دانشگاه 

اراك به عنوان عضو هيات علمی پژوهشی به دانشگاه كرنفيلد كشور انگلستان 

عزيمــت كردم. در مدت حضور در اين دانشــگاه در دو پــروژه صنعتی در زمينه 

خودروهای الكتريكی به طور مشــترك با دانشگاه يو ســی ال لندن و دانشگاه 

صنعتی درسدن آلمان همكاری داشتم.

وی افــزود: در طی اين مدت نيز عاوه بر فعاليت های پژوهشــی و صنعتی به 

دعوت دانشــگاه، به تدريس درس سيستم های كنترل پيشرفته در خودرو در مقطع 

كارشناســی ارشد در دو نيمسال تحصيلی و راهنمايی 3 پايان نامه كارشناسی ارشد 

در رشــته های مهندسی خودرو و مكاترونيک پرداختم. كه اين پژوهش ها منجر به 

عضويت آكادمی آموزش عالی انگلستان گرديد.

شايان ذكر است كه دانشگاه كرنفيلد جز ۵ دانشگاه برتر كشورهای انگلستان، ولز، 

اسكاتلند و ايرلند شمالی در رشته مهندسی مكانيک می باشد.
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تيم تحقيقاتی گروه شيمی دانشگاه اراك، موفق به طراحی و سنتزتركيب 

دارويی جديد با خواص ضد سرطانی شدند. اين تيم تحقيقاتی متشكل از دكتر 

محمد علی بداغی فرد، عضو هيات علمی گروه شيمی دانشگاه اراك و دكتر 

مهديا حميدی نســب محقق گروه شيمی و با مشاوره و راهنمايی دكتر اكبر 

مبينی خالدی، عضو هيات علمی گروه شــيمی دانشگاه اراك و دكتر خوبی 

عضو هيات علمی دانشــكده داروسازی دانشگاه تهران است. اين كار ارزشمند 

تحقيقاتی در قالب رساله دكتری خانم حميدی نسب انجام شده است.

دكتــر بداغی فرد محقق اين طرح پژوهشــی در مصاحبه با روابط عمومی 

دانشگاه اراك گفت: موضوع اصلی اين طرح پژوهشی، دستيابی به ساختارهای 

فعــال و موثر در درمــان بيماری ها بود، كه منجر به طراحی تركيباتی شــد 

كــه بتواند در بافت های زنده برهمكنش مناســبی در جهــت مهار عوامل 

بيمــاری زا ايجاد نمايــد. يكی از داروهايی كه هم اكنون در تخريب ســلول 

های ســرطانی به كار می رود داروی دوكسوروبيســين نام دارد. در اين طرح 

پژوهشــی ۲۰ تركيب جديد از مشتقات مونو پيرازولوفتاالزين و تركيبات جديد 

بيس-پيرازولوفتاالزين طراحی و سنتز شده اند. بررسی فارماكولوژيكی خواص 

اين تركيبات با همكاری دانشكده داروسازی دانشگاه تهران نشان داد كه برخی 

از تركيبات ســاخته شده فعاليت بسيار مناســبی در مورد سلولهای سرطانی 

انسانی از خود بروز دادند. كه در نهايت 3 مشتق آن عملكردی بهتر از داروی 

دوكسوروبيســين داشته اند كه ميزان اين بهبود دو تا چهار برابر از داروی نام 

برده بوده است.

محققين دانشــگاه اراک ، ترکيبی موثر جهت 

تخریب سلول های سرطانی ارائه کردند.

28

وی در تشــريح مزايای اين تركيب نسبت به نمونه های مشابه قبل گفت: 

هنگام اســتفاده دارو جهت تخريب سلول های ســرطانی، ممكن است سلول 

های سالم اطراف دچار آسيب شوند، بنابراين اگر دارويی ساخته شود كه ميزان 

اين آسيب را به حداقل برساند دارويی موثر تر است.

تركيب جديد ارائه شده نسبت به نمونه های مشابه قبل سميت كمتر برای 

سلول های زنده دارند. اين تركيب همچنين نسبت به نمونه مرجع خود تخريب 

بهتر و فعاليت موثر تری نشان داده است.

دكتر بداغی فرد اظهار داشت: با توجه به نتايج حاصل ، اين طرح پژوهش می 

تواند كانديد مناسبی جهت پژوهش های گسترده تر بالينی و مطالعات پزشكی 

و پس از انجام روند های آزمايش به توليد انبوه برسد.

 Bioorganic & )Q1( نتايج ايــن تحقيق در مجله بســيار معتبــر

Medicinal Chemistry

از انتشارات الزوير در سال ۲۰۲1 پذيرفته و به چاپ رسيده است.

ارائه ترکيب جدید دارویی برای درمان بيماری سرطان

بازدید ریيس امور پایش، ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های 
عمرانی دانشگاه اراک

ــی  ــای عمران ــروژه ه ــراه از پ ــات هم ــی  و هي ــعيد جغتاي ــدس س مهن
ــداث و  ــد اح ــل آورد و رون ــه عم ــد ب ــگاه اراك بازدي ــف دانش مختل

ــود. ــی نم ــی و ارزياب ــان را بررس ــی آن ــرفت فيزيك پيش
در جريــان ايــن بازديــد، دكتــر ســعيد حميــدی رييــس دانشــگاه اراك 
ــات  ــی و اطاع ــش، ارزياب ــور پاي ــس ام ــه ريي ــدم ب ــن خيرمق ضم
مديريــت ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور و مســئوالن اســتانی 
بــه ارائــه گزارشــی از رونــد احــداث، ميــزان پيشــرفت فيزيكــی 
كتابخانــه مركــزی دانشــگاه، خوابــگاه هــای دانشــجويی، ســالن آمفــی 

تئاتردانشــگاه و دانشــكده هــای در حــال تكميل دانشــگاه و اعتبــارات هزينه 
شــده و مــورد نيــاز، تجهيــزات و امكانــات مــورد نيــاز، جــاده دسترســی بــه 
ــروژه هــا   ــن پ ــراروی احــداث اي ــگاه هــا و مشــكات و چالشــهای ف خواب

ــت.  پرداخ
دكتــر ســعيد حميــدی تكميــل پــروژه هــای عمرانــی دانشــگاه را از 
دســتاوردهای مهــم و مانــدگار در دانشــگاه عنــوان كــرد كــه می توانــد گام 
ارزنــده ای در تاميــن رفاهيــات زندگــی دانشــجويی و همچنيــن گســترش 

ــد.  ــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه اراك باش ــت ه فعالي
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مقدمه

اســتفاده از حمل ونقل، قدمتی طوالنــی دارد و جوامع از اين روش  به 

عنوان يک روش حمل ونقل اصلی در معامات جهانی اســتفاده كرده اند 

)Chuen-Im & Lee, 2011(. قدمــت اين نــوع حمل ونقل را به 

قدمت تشكيل جوامع بشری دانســت. از ديرباز راه هاي آبی باصرفه ترين 

راه انتقال كاال بوده و به همين دليل حمل ونقل دريايی نســبت به ســاير 

شيوه ها مخصوصًا در محموله های سنگين از مزيت بااليی برخوردار بوده 

اســت )كشــاورزيان، 139۷(. حمل ونقل دريايی در دهه های اخير به دليل 

 ،)2001 ,Sletmo( جهانی شدن اقتصاد به شدت دچار تحول شده است

به طوری كه بخش بزرگی از تجارت جهانی با استفاده از حمل ونقل دريايی 

انجام می شــود. ماحظات زيســت محيطی نيز ازجمله محركين افزايش 

 Kwak et ,2003 ,Benito et al( تقاضــا برای اين بخش اســت

al, ۲۰۰۵(. بر اســاس گــزارش آنكتاد ، در فاصله زمانــی 19۷۰ تا ۲۰1۷، 

تجارت دريايی رشــد متوســط 3 درصدی را تجربه كرده و در سال ۲۰1۷، 

بيش از ۸۰ درصد وزنی تجارت جهانی و ۷۰ درصد ارزشی تجارت جهانی از 

طريق حمل ونقل دريايی انجام شده است. جمهوری اسامی ايران از ۵۲۴ 

كيلومتر مرز آبی در شــمال و ۲1۰6كيلومتر مرز آبی در جنوب برخوردار 

می باشد كه بيش از 3۰ درصد مرزهای ايران را تشكيل می دهد )مركز آمار 

ايران به نقل از سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح(. دسترسی به آب های 

آزاد و هم چنيــن قرار گرفتن در يک منطقه مهــم به لحاظ اقتصادی و 

سياسی باعث شــده تا اقتصاد ايران از زمينه باالئی از حمل ونقل دريايی 

برخوردار باشــد. مرز آبی ايــران با 1۷ بندر تجاری بــا اقتصاد جهانی از 

كانال آبی در ارتباط اســت )سالنامه جامع آماری حمل ونقل كشور،139۴( 

به طوری كــه بيش از ۸۰ درصد تجــارت جهانی ايران از طريق دريا انجام 

می شــود. با توجه به اهميت حمل ونقل دريايی در اين تحقيق به بررسی 

جايــگاه حمل ونقل دريايی ايران در عرصه بين المللی و همچنين تحقق 

اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.

جايگاه حمل ونقل دريايی در تحقق اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری در سال 139۲، سياست های كلی اقتصاد مقاومتی 

را در ۲۴ بنــد اباغ فرمودند. با توجــه به تأكيد معظم له بر دريايی بودن 

29

عضو هيأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اراك

وحيد کفيلی

جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در عرصه جهانی و تحقق اقتصاد مقاومتی
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ايــران و وجود فوايد راهبردی در دريا )بيانات مقام معظم رهبری در پايگاه 

نيروی دريايی ارتش در بندرعباس، 139۰(، در اين بخش به بررســی نقش 

حمل ونقل دريايی در اجرای سياســت های كلی اقتصاد مقاومتی پرداخته 

شده است:

 در بند سوم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی به افزايش توان رقابت 

پذيری در عرصه جهانی اشاره شــده است. دسترسی به بازارهای متنوع و 

قيمت تمام شده پايين از جمله عواملی است كه قدرت رقابتی يک كشور 

را تحــت تأثير قرار می دهد. با توجه به اينكــه بيش از ۸۰ درصد حجم 

تجارت خارجی ايران از مسير دريا انجام شده و مهم ترين كاالی صادراتی 

ايران )نفت( از طريق دريا صادر می شــود، دســتيابی به رقابت پذيری در 

عرصه جهانی برای اقتصاد ايران مستلزم داشتن حمل ونقل دريايی كارآمد 

است.

-در بند ششم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی در درجه اول بر لزوم 

جايگزينی واردات و در درجه دوم به تنوع بخشــی به مبادی تأمين واردات 

اشاره شده اســت كه با توجه به دسترســی حمل ونقل دريايی به گستره 

بيشــتری از جغرافيای جهانی، تنوع بخشی واردات به صورت بارز از طريق 

حمل ونقل دريايی امكان پذير است.

-حمايت همه جانبه از صادرات، گســترش خدمــات تجارت خارجی و 

ترانزيت و شــكل دهی بازارهاي جديد مستلزم توجه و دقت نظر در توسعه 

حمل ونقل دريايی است. )بند يازدهم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی(

 توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي 

منطقه و جهان به ويژه همسايگان از كانال های مختلفی ممكن است تحقق 

پيدا كند. از جمله روش های ايجاد اشــتراك و پيوندهای راهبردی در منافع، 

راه اندازی كوريدور شمال- جنوب می باشد كه شبه قاره هند را از طريق ايران 

و دريای خزر به روســيه و اروپا وصل می كند. فعال سازی اين مسير ضمن 

امكان گسترش تجارت ايران، باعث ايجاد منابع راهبردی مشترك بين ايران 

و كشورهای فعال در اين مسير خواهد شد. )بند دوازدهم سياست های كلی 

اقتصاد مقاومتی(

-مقابله بــا ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفــت و گاز از طريق 

انتخاب مشتريان راهبردي، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات پتروشيمی 

و افزايــش صادرات فرآورده هــای نفتی به صورت عمده از طريق توســعه 

حمل ونقل دريايی امكان پذير است. )بند سيزدهم سياست های كلی اقتصاد 

مقاومتی(

   موارد ذكر شــده نشان دهنده اهميت حمل ونقل دريايی در شكل گيری 

اقتصــاد مقاومتی با توجه به بندهای ۲۴ گانــه اباغی مقام معظم رهبری 

اســت. اطاق عبارت راهبــردی برای نيروی دريايی از ســوی مقام معظم 

رهبری )بيانات مقام معظم رهبری در دانشكده علوم دريايی نوشهر، 13۸۸( 

نيز حاكی از اهميت باالی حمل ونقل دريايی در اقتصاد ملی است.

جايگاه حمل ونقل دريايی ايران در عرصه جهانی

ايــران حدود ۰/36 درصد مرزهای آبی جهان را داراســت كه در رتبه دوم 

حوزه خليج فارس )بعد از عربســتان( قرار دارد. مرزهای آبی شمال گرچه به 

آب های آزاد متصل نيســتند؛ اما تعدد همســايگان و روابط باثبات ايران با 

همســايگان باعث شده است كه ارتباط از طريق دريا با كشورهای همسايه 

برقرار باشد. اهميت مرزهای جنوبی از حيث حمل ونقل، دسترسی به آب های 

آزاد و امكان برقرار ارتباطات گسترده بين المللی به مراتب بيشتر از مرزهای 

شمالی است. بر اساس آمار آنكتاد در انتهای سال ۲۰1۷، ۰/3۵ درصد كشتی 

های دنيا )به لحاظ تناژ( با پرچم ايران در حال تردد در مسيرهای آبی جهان 

بوده اند و بيش از يک درصد ناوگان حمل ونقل دريايی جهان در اختيار ايران 

اســت. ۲1/9 درصد ناوگان حمل ونقل دريايی ايران با پرچم ايران و بقيه با 

30
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پرچم كشــورهای ديگر در حال تردد در مسيرهای دريايی هستند. ايران 

۰/۴1 درصد ظرفيت بنادر كانتينری دنيا را در اختيار دارد. ســهم ايران در 

كشــتی سازی نســبتًا پايين بوده و فقط ۰/1 درصد كشتی های دنيا در 

ســال ۲۰1۷ در ايران ساخته می شــود. بر اساس گزارش آنكتاد ) ۲۰1۸(، 

ايران دارای رتبــه اول ظرفيت حمل و نقل دريايی منطقه خليج فارس و  

۲۴ جهان را به خود اختصاص داده اســت. روند حركتی ظرفيت حمل و 

نقل دريايی كشورهای حوزه خليج فارس نشان از آن دارد كه عربستان و 

امارات در تاش برای دســتيابی به رتبه اول منطقه هستند و در صورت 

عدم تو جه به گســترش ناوگان حمل ونقل دريايی ايران، در ســال های 

نه چندان دور می تواند اين مسئله تحقق پيدا كند. رشد عربستان در اين 

سال ها به شــدت بارز بوده به طوری كه طی ۵ سال ظرفيت ناوگان اين 

كشور بيش از دو برابر شده است. به لحاظ ظرفيت بنادر كانتينری، كشور 

امــارات با فاصله زياد در رتبه اول منطقه قرار دارد و ايران در رتبه ســوم 

منطقه و ۴1 جهان )بر اســاس داده های سال ۲۰1۷( قرار دارد. خاصه ای 

از وضعيت ايران در بين كشــورهای حوزه خليج فارس در جدول )1( ارائه 

شده است:

جايگاه حمل ونقل دريايی در تحقق اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری در سال 139۲، سياست های كلی اقتصاد مقاومتی 

را در ۲۴ بند ابــاغ فرمودند. با توجه به تأكيد معظم له بر دريايی بودن 

ايران و وجود فوايد راهبردی در دريا )بيانات مقام معظم رهبری در پايگاه 

نيروی دريايی ارتش در بندرعباس، 139۰(، در اين بخش به بررسی نقش 

حمل ونقل دريايی در اجرای سياست های كلی اقتصاد مقاومتی پرداخته 

شده است:

در بند ســوم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی به افزايش توان رقابت 

پذيری در عرصه جهانی اشاره شده اســت. دسترسی به بازارهای متنوع و 

قيمت تمام شده پايين از جمله عواملی است كه قدرت رقابتی يک كشور 

را تحــت تأثير قــرار می دهد. با توجه به اينكــه بيش از ۸۰ درصد حجم 

تجارت خارجی ايران از مســير دريا انجام شده و مهم ترين كاالی صادراتی 

ايران )نفت( از طريق دريا صادر می شــود، دســتيابی به رقابت پذيری در 

عرصه جهانی برای اقتصاد ايران مستلزم داشتن حمل ونقل دريايی كارآمد 

است.

-در بند ششم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی در درجه اول بر لزوم 

جايگزينی واردات و در درجه دوم به تنوع بخشــی به مبادی تأمين واردات 

اشاره شده اســت كه با توجه به دسترســی حمل ونقل دريايی به گستره 

بيشــتری از جغرافيای جهانی، تنوع بخشی واردات به صورت بارز از طريق 

حمل ونقل دريايی امكان پذير است.

-حمايت همه جانبه از صادرات، گســترش خدمــات تجارت خارجی و 

ترانزيت و شــكل دهی بازارهاي جديد مستلزم توجه و دقت نظر در توسعه 

حمل ونقل دريايی است. )بند يازدهم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی(

 توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي 

منطقه و جهان به ويژه همســايگان از كانال های مختلفی ممكن اســت 

تحقق پيدا كند. از جمله روش های ايجاد اشــتراك و پيوندهای راهبردی 

در منافع، راه اندازی كوريدور شــمال- جنوب می باشد كه شبه قاره هند را از 

طريق ايران و دريای خزر به روســيه و اروپا وصل می كند. فعال سازی اين 

مســير ضمن امكان گســترش تجارت ايران، باعث ايجاد منابع راهبردی 

مشــترك بين ايران و كشــورهای فعال در اين مســير خواهد شد. )بند 

دوازدهم سياست های كلی اقتصاد مقاومتی(

 مقابله بــا ضربه پذيری درآمد حاصل از صــادرات نفت و گاز از طريق 

انتخاب مشــتريان راهبــردي، افزايش صــادرات گاز، افزايــش صادرات 

پتروشــيمی و افزايش صادرات فرآورده های نفتی به صورت عمده از طريق 

توســعه حمل ونقل دريايی امكان پذير اســت. )بند سيزدهم سياست های 

كلی اقتصاد مقاومتی( 31
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   مــوارد ذكر شــده نشــان دهنده اهميت حمل ونقــل دريايی در 

شكل گيری اقتصاد مقاومتی با توجه به بندهای ۲۴ گانه اباغی مقام 

معظم رهبری اســت. اطاق عبارت راهبردی بــرای نيروی دريايی از 

سوی مقام معظم رهبری )بيانات مقام معظم رهبری در دانشكده علوم 

دريايی نوشــهر، 13۸۸( نيز حاكی از اهميت باالی حمل ونقل دريايی 

در اقتصاد ملی است.

جايگاه حمل ونقل دريايی ايران در عرصه جهانی

ايران حدود ۰/36 درصد مرزهای آبی جهان را داراســت كه در رتبه 

دوم حوزه خليج فارس )بعد از عربســتان( قرار دارد. مرزهای آبی شمال 

گرچه به آب های آزاد متصل نيســتند؛ اما تعدد همســايگان و روابط 

باثبات ايران با همســايگان باعث شــده است كه ارتباط از طريق دريا 

با كشــورهای همسايه برقرار باشــد. اهميت مرزهای جنوبی از حيث 

حمل ونقل، دسترسی به آب های آزاد و امكان برقرار ارتباطات گسترده 

بين المللی به مراتب بيشــتر از مرزهای شــمالی است. بر اساس آمار 

آنكتاد در انتهای ســال ۲۰1۷، ۰/3۵ درصد كشتی های دنيا )به لحاظ 

تنــاژ( با پرچم ايران در حال تردد در مســيرهای آبی جهان بوده اند و 

بيــش از يک درصد ناوگان حمل ونقل دريايــی جهان در اختيار ايران 

است. ۲1/9 درصد ناوگان حمل ونقل دريايی ايران با پرچم ايران و بقيه 

با پرچم كشــورهای ديگر در حال تردد در مسيرهای دريايی هستند. 

ايران ۰/۴1 درصد ظرفيت بنادر كانتينری دنيا را در اختيار دارد. ســهم 

ايران در كشتی سازی نسبتًا پايين بوده و فقط ۰/1 درصد كشتی های 

دنيا در ســال ۲۰1۷ در ايران ساخته می شود. بر اساس گزارش آنكتاد 

) ۲۰1۸(، ايــران دارای رتبه اول ظرفيت حمــل و نقل دريايی منطقه 

خليج فارس و ۲۴ جهان را به خود اختصاص داده اســت. روند حركتی 

ظرفيت حمل و قل دريايی كشورهای حوزه خليج فارس نشان از آن دارد كه 

عربستان و امارات در تاش برای دستيابی به رتبه اول منطقه هستند و در 

صورت عدم توجه به گسترش ناوگان حمل ونقل دريايی ايران، در سال های 

نه چندان دور می تواند اين مســئله تحقق پيدا كند. رشد عربستان در اين 

سال ها به شدت بارز بوده به طوری كه طی ۵ سال ظرفيت ناوگان اين كشور 

بيش از دو برابر شــده است. به لحاظ ظرفيت بنادر كانتينری، كشور امارات 

با فاصله زياد در رتبه اول منطقه قرار دارد و ايران در رتبه سوم منطقه و ۴1 

جهان )بر اساس داده های سال ۲۰1۷( قرار دارد. خاصه ای از وضعيت ايران 

در بين كشورهای حوزه خليج فارس در جدول )1( ارائه شده است:

يانه زمان توقف در بنادر ايران برای تمامی اشــكال كشــتی بيشــتر از 

32

جدول شامره )1( وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس

 مقايسه برخی شاخص های عملكرد حمل ونقل دريايی برای سال ۲۰1۸ با متوسط جهانی در جدول
:)۲( ارائه شده است

)جدول شماره )۲( مقايسه برخی شاخص عملكرد حمل ونقل دريايی ايران با متوسط جهانی )۲۰1۸
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متوســط جهانی بوده كه نشان از وجود مشكاتی در فرآيند تخليه و 

بارگيری در بنادر ايران است. متوسط سن كشتی های ورودی به بنادر 

كشور بيش از متوسط جهانی اســت كه نشان-دهنده استفاده ايران 

از ناوگان با ســن باال در فرآيند حمل ونقل دريايی است. كشتی های 

حامل گاز مايع از اين بابت بدترين شــرايط را در مقايســه با متوسط 

جهانی دارند. به لحاظ متوســط ظرفيت، شناورهای ايران در مقايسه 

با متوسط جهانی وضعيت به مراتب مناسب تری را دارد كه دراين بين 

كشــتی های حامل گاز مايع و فله بر تر از برتری بيشــتری برخوردار 

هستند كه ناشی از نياز ايران به اين نوع شناورها برای صادرات نفت 

می باشــد. در حوزه حمل كانتينری ظرفيت پايين ايران در مقايسه با 

متوسط جهانی مشاهده می شود. فاصله موجود نيز تا حد زيادی بارز 

اســت. ظرفيت بزرگ ترين شناور و شناور كانتينری نيز در مقايسه با 

متوسط جهانی تا حد زيادی پايين است. با توجه به آمار فوق، برتری 

به لحاظ كمی و عدم برتری به لحاظ كيفی برای سيستم حمل ونقل 

دريايی ايران قابل نتيجه گيری است.

نتیجه گیری

حمل ونقــل دريايــی مــی تواند در تحقــق برخــی از بندهای 

سياست های كلی اقتصاد مقاومتی مانند افزايش توان رقابت پذيری 

در عرصه جهانی، تنوع بخشــی به مبادی تأمين واردات، شكل دهی 

بازارهاي جديد، توســعه پيوندهاي راهبــردي، مقابله با ضربه پذيری 

درآمــد حاصل از صادرات نفــت و گاز از طريق انتخاب مشــتريان 

راهبردي، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات پتروشيمی و افزايش 

صادرات فرآورده های نفتی تأثير محوری داشــته باشد. ايران به لحاظ 

ظرفيت حمل ونقل دريايی در رتبه اول حوزه خليج فارس و ۲۴ جهان 

قرار دارد. به لحاظ ظرفيت بنادر كانتينری، امارات با فاصله زياد در رتبه اول 

منطقه قرار دارد و ايران در رتبه سوم منطقه و ۴1 جهان )بر اساس داده های 

انتهای سال ۲۰1۷( قرار دارد. با توجه به آمارهای سال ۲۰1۸، برتری به لحاظ 

كمی در مقايســه با متوســط جهانی و عدم برتری به لحاظ كيفی و كمی 

)به جز ظرفيت كل حمل ونقل دريايی( در مقايســه با اغلب كشورهای حوزه 

خليج فارس برای سيستم حمل ونقل دريايی ايران قابل نتيجه گيری است.
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