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  مهــدى مهــدوى اطهــر هســتم مســئول نهــاد رهبــرى در دانشــگاه 

اراك، دبیــر ازدواج دانشــجویى دانشــگاه مرکــزى و همچنیــن رئیــس 

حــوزه علــوم انســانى دانشــگاهیان اســتان مرکــزى.

- تحلیــل شــما از فضــاى دانشجویى(دانشــگاهی) حــال حاضرکشــور 

ــه  ــداى انقالب(ب ــاى ابت ــان ه ــه آرم ــت؟ و اینک ــورت اس ــه ص ــه چ ب

ــاي  ــدازه در محیطه ــه ان ــا چ ــعار «اســتقالل آزادى» ت ــال ش طــور مث

ــى شــده؟ دانشــگاهی اجرای

مــا ابتــدا بایــد ببینیــم کــه دانشــگاه را بــراى چــه تاســیس کــرده انــد و دانشــجو را 

ــردش  ــا کار ک ــه آی ــم ک ــل کنی ــد تحلی ــده اســت؟ و بع ــه وارد دانشــگاه ش ــراى چ ب

درســت اســت یــا نــه؟ دانشــگاه را در تمــام دنیــا بــراى تربیــت نیــروى کار آمــد جامعــه 

مــى ســازند، یعنــى تخصــص و تعهــد را بــا هــم داشــته باشــد. فضــاى دانشــگاهى مــا 

بــه نظــر مــن فضــاى خوبــى اســت امــا الزم اســت بهتــر شــود چــون دانشــجو و نســل 

مــا دارد هویتــش را پیــدا مــى کنــد و بــا نســل قدیــم فــرق دارد، دانشــجو بــه مــرور 

دارد میفهمــد و خــودش را پیــدا مــى کنــد و مــا بایــد کمکــش کنیــم،  نســل االن بــا 

ــى نســل امــروزى  ــد ول نســل گذشــته فــرق مــى کنــد نســل گذشــته تقلیــدى بودن

تحلیــل گــر هســتند و اســالم هــم بــه دنبــال ایــن مــى باشــد کــه خــود انســان بــه 

عقایــدش برســد و پژوهــش کنــد و بــه دنبــال بــاور هایــش بــرود. ظاهــر دانشــجو را 

کــه مــى بینیــم شــاید مطلــوب مــن نباشــد و ایــن را بــا باطــن او مقایســه مــى کنیــم، 

باطــن دانشــجو ممکــن اســت تغییــر کنــد و تــا رســیدن بــه مرحلــه عمــل، اصطالحــا 

چنــد مرحلــه را مــى گذرانــد،  مثــال فــرد مــى دانــد نمــاز شــب خــوب اســت ولــى تــا 

ــه عمــل، گام هــاى دیگــرى میخواهــد  ــه و تصمیــم و مرحل ــاور و ارائ ــه ب رســیدن ب

کــه بیشــترگام هایــش انگیزشــى اســت. همیــن نمــاز شــب را اگــر بگویــد بخوانــى 

ــه  ــوان گفــت ب ــد پــس نمــى ت مشــکلت حــل میشــه، همیــن االن انجــام مــى دهی

ــاور نــدارد (فــی الواقــع) از ظاهــر و رفتــار نمــى تــوان بــه باورهــا پــى بــرد،  نمــاز شــب ب

ــگاه هــا خــودش را نشــان  ــت مــى شــود، چــرا کــه در بزن ــاور هــاى مــردم، مــدام تقوی ب

مــى دهــد و بزنــگاه هــا آنجاســت کــه انگیــزه بــاال مــى رود و بــاور هــا نمایــان مــى شــود. 

ــجو را در  ــن دانش ــذا م ــات.... ل ــا، انتخاب ــى ه ــلیمانى ، راهپیمای ــردار س ــهادت س ــد ش مانن

مســیر اســتقالل یــک کشــور و در مســیر آزادســازى و پیشــرفت کشــور، کارآمــد مــى دانــم.

- دانشــجوهاى مــا چقــدر بــه دنبــال نــو آورى و رشــد و کارهــاى جدیــد 

و نوآورانــه مــى رونــد؟

ــال  ــد صددرصــد فع ــى آین ــه دانشــگاه م ــه ب ــرادى ک ــه اف ــد انتظــار داشــته باشــیم ک نبای

باشــند، بلکــه طبیعتــا مقــدارى ریــزش وجــود دارد. امــروز مــا شــاهد خودکفایــى در بخــش 

هــاى مختلــف دانــش هســتیم و ایــن، کار دانشــجو هــاى همیــن مملکــت اســت. بایــد کار 

آمــدى را در بســتر ضعــف هــا و در شــرایط تحریــم هــا دیــد ، دغدغــه در مــورد مســائل 

فرهنگــى توســط دانشــجوهاى امــروز کــم شــده اســت.

ــورد  ــجوها در م ــاى دانش ــدى ه ــه من ــه دغدغ ــن ک ــا ای ــه ب - در رابط

ــد؟ ــکاري داری ــه راه ــود چ ــتر ش ــى بیش ــائل فرهنگ مس

ــات داشــته باشــید و  ــه اطالع ــد ک ــى آی ــش م ــى پی ــى ســوال و ســوال زمان ــه، یعن دغدغ

اهــل مطالعــه باشــید . وقتــى اطالعاتــت کــم باشــد ســواالت هــم کــم اســت، دانشــمندان 

ــا  انســان هــاى دغدغــه منــدى هســتند ، چــون اطالعاتشــان بیشــتر اســت. در برخــورد ب

اطالعــات ســوال پیــش مــى آیــد، اطالعــات میتوانــد صوتــى باشــد یــا کتبــى یــا تصویــرى 

و... مطالعــات دانشــجویان  کــم شــده ، حتــى مســتند دیــدن و اطالعــات تصویریشــان کــم 

ــه  ــى هرهفت ــى، یعن ــام کتابخوان ــه ن ــتند ب ــمى داش ــه رس ــه 60 ی ــجویان ده ــده ، دانش ش

حداقــل بایــد یــک کتــاب را میخواندنــد، وقتــى اطالعــات بــاال ســت وقتــى بــا یــک مســئله 

مواجــه میشــوى چــون اطالعــات داریــد ســواالت هــم براایــت ایجــاد مــى شــود و ســواالت 

مختلــف باعــث انگیــزه مــى شــود. جوانــی کــه اطالعاتــش کــم اســت حرکتــش هــم کــم 

ــاال باشــد و  ــى اگــر خــودش اطالعاتــش ب ــد ول ــه اصطــالح میشــود تقلی ــى ب میشــود یعن

صاحــب فکــر باشــد قبــول نمــى کنــد کــه تقلیــد کنــد، نکتــه دیگــر اینکــه ســاعت فکــر 

ندارنــد ولــى مــا در دهــه60 داشــتیم ، مــا (امــروزه) کمتــر مــى نشــینیم و فکــر مــى کنیــم. 

ــاد  ــد ماهیگیــرى را ی ــا بای ــرد م ــاد بگی ــن اســت کــه فکــر کــردن را ی انتظــار دانشــجو ای

ــه  ــد انســان را ب دانشــجو هــا بدهیــم یعنــى چطــورى فکــر کــردن را. آموزشــى کــه نتوان

پژوهــش بکشــد، نتوانــد دغدغــه ایجــاد کنــد، یعنــى  جایــى از کار مشــکل دارد. امــا مبانــى، 

دغدغــه ایجــاد مــى کنــد.

ــتقالل-آزادى» را  االن  ــد «اس ــه ش ــه گفت ــى ک ــان های ــت آرم - وضعی

ــه  ــد؟و اینک ــى کنی ــى م ــور ارزیاب ــجویى چط ــه دانش ــرایط جامع در ش

دانشــجوهاى مــا از اول انقــالب، آیــا بــه ســمت کســب آزادى بودنــد؟ در 

ــد؟ ــی کردن ــه کارهای ــت چ ــراري عدال ــه برق مقول

طبیعــى بــود کــه بــه ســمت آزادى برونــد چــون در خفقانــى کــه در زمــان پهلــوى بــوده 

دنبــال آزادى رفتــن طبیعــى بــوده اســت. امــا مــن مــی گویــم کــه در آن زمــان بــه دنبــال 

آزادى تنهــا نبودنــد و اگــر شــعار هایشــان را ببینیــد، اســتقالل کــه در ابعــاد مختلــف هســت 

و فقــط در ابعــاد سیاســى نیســت و اســتقالل سیاســى ، اســتقالل اقتصــادى و علمــى هــم 

جــزو مطالبــات بــوده اســت. االن دانشــجویانى داریــم کــه دنبــال اســتقالل علمــى هســتند 

و نــوآورى هایــى ایجــاد مــى کننــد، وقتــى علــم داشــته باشــید قــدرت هــم داریــد و علــم 

در همــه چیــز تاثیــر مثبــت دارد. از مهمتریــن مطالباتــى کــه دانشــجو هــا ى امــروز دارنــد، 

عدالــت خواهــى بــوده امــا بایــد در مســیر درســتش انجــام شــود.

- مطالبه اصلى تشکل هاى دانشجویى امروز چیست؟

اولیــن انتظــار مــن از تشــکل هــا ایــن اســت کــه مبانــى شــان را تقویــت کننــد و اطالعاتشــان 

را بــاال ببرنــد. در روش تحلیــل، یــک روش علمــى وجــود دارد کــه مــى گویــد در چنــد ســطح 

ــد: 1. ســطح فــردى 2. ســطح گــروه هــا و اجتماعــات 3. ســطح ملــى 4. ســطح  بررســى کنی

ــد: ســطح  ــه ان ــا گفت ــى و ســطح 6 کــه حضــرت آق ــل و جهان ــن المل منطقــه اى 5. ســطح بی

تاریخــى اســت. کــه بــه بســتر تاریخــى نــگاه کنیــد کــه شــما کجــاى تاریــخ هســتید ، تاریــخ، 

ــا  ــم حضــرت آق ــد و ه ــان مى کن ــم بی ــرآن ه ــه در ق ــور ک ــده اســت همانط ــود زن ــک موج ی

بیــان مى کنــد. تحلیــل انســان هــا بــه میــزان تفحرشــان کــه هــر چــه بــاال تــر مــى رود، بهتــر 

مــى شــود. حضــرت آقــا مــى فرمایــد منابــع علــم 5 تــا اســت : 1. عقــل 2. قــران 3. ســنت 4. 

تجربــه 5. شــهود. و مــى فرمایــد 3 رشــته اســت کــه بــه کار ببریــد و از آن اســتفاده کنیــد: 1. 

فلســفه( درســت فکــر کــردن) 2. فقه(کــه منابــع دیــن بایــد داشــته باشــد) 3. تاریخ(کــه اگــر 

ــز، ســطح  ــم دانشــجو هــاى عزی ــا انتظــار داری ــن اســت). م ــان پایی ــق دیدت ــد اف ــخ ندانی تاری

افــق خــود را بــاال ببرنــد. جهــاد اکبــر، مبــارزه بــا نفــس اســت بــراى ایــن جهــاد بایــد دشــمن 

شناســى را بلــد باشــیم تــا  ضربــه نخوریــم. بایــد مبانــى دانشــجو تقویــت شــود. بنــده توصیــه 

ــه شــش گام دارد گام اول؛ فلســفه  ــد ک ــه کنن ــه را مطالع ــى شــش گان ــه، مبان ــم هم ــى کن م

علــم اســت: اعتبــار ســنجى علــم، گام دوم؛ خــدا شناســى، گام ســوم؛ هســتى شناســى و انســان 

شناســى اســت و گام چهــارم؛ فلســفه اخــالق اســت و گام پنجــم؛ فلســفه حقــوق کــه همــان 

شــناخت حــق اســت(حق در ازاى انجــام تکلیــف) و گام ششــم؛ فلســفه سیاســت اســت. انتظــار 

از همــه دانشــجوها و اعضــاى تشــکل هــا، بــاال بــردن ســطح فکــرى اســت.  ســطح مطالبــات 

دانشــجویان پاییــن آمــده کــه علتــش ایــن اســت کــه عدالــت گرایــى تبدیــل بــه آزادى گرایــى 

 مسئول نهاد رهبرى در دانشگاه اراک

 مهدى مهدوى اطهر
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خیلى کوتاه خودتان را معرفى کنید ؟

- مهدى ثامنى متولد 23 مهر1353  ،  اراك ، عضو هیات علمى رشته فیزیک 

تحصیالت شما در دانشگاه اراك چه سالى بوده است ؟

ــن از ســال 1376 در  ــالت دانشــگاهى و ســوابق شــغلى م - 1371   شــروع تحصی

دانشــگاه اراك  آغــاز شــده اســت .

در دانشگاه اراك چه سمتهایى داشته اید ؟

- بــا توجــه بــه اینکــه در طــول دوران تحصیــل در دانشــگاه اراك ،  بصــورت «کار 

دانشــجویى»  در مرکــز کامپیوتــر در امورفرهنگــى و در جهــاد دانشــگاهى  فعالیــت 

ــوزه  ــناس در ح ــوان کارش ــگاه بعن ــل در دانش ــت از تحصی ــس از فراغ ــردم ،  پ میک

انجمــن هــاى علمــى و کانونهــاى فرهنگــى مشــغول بــکار شــدم .

چه شد که از دانشگاه اراك رفتید و به کجا ؟

ــان تدریــس در آزمایشــگاهها و  ــى شــدم و همزم ــه تحصیــالت تکمیل - مشــغول ب

کارگاههــا را آغــاز کــردم.

- عالقمنــدى و تخصــص اصلــى مــن در رشــته تحصیلــى مــورد مطالعــه ، تدریــس 

ــم  ــوزش عل ــج و آم ــت تروی ــى جه ــگاههاى تخصص ــاخت آزمایش ــى و س و طراح

ــن موضــوع را  ــه بصــورت جــدى ای ــى باشــد ک ــان ســاده و آزمایشــگاهى م ــه زب ب

پیگیــرى میکــردم کــه موفــق بــه اســتخدام در دانشــگاه آزاد اســالمى اراك بعنــوان 

ــن از  ــروج م ــاى  خ ــت ه ــى از عل ــدم و یک ــک ش ــگاههاى فیزی ــئول آزمایش مس

ــه  ــه دانشــگاه اراك عالق ــه اینکــه بســیار ب ــه ب ــا توج ــه ب ــود البت دانشــگاه اراك  ب

ــى در آزمایشــگاه  ــات علم ــودم در دانشــگاه بصــورت هی ــدوار ب ــتم و دارم و امی داش

ــان محقــق نشــد . ــکار شــوم کــه در آن زم مشــغول ب

  پــس از دانشــگاه آزاد هــم عضــو هیــات علمــى دانشــگاه پیــام نــور اســتان مرکــزى 

شــدم و مســئولیت هایــى در آنجــا بــر عهــده گرفتــم.

درحال حاضر چه مسئولیتى دارید؟

- مدیر کل اداره کتابخانه هاى استان مرکزى

دوست داشتید چه مسئولیتى داشته باشید؟

 اولین مسئولیت همه ما در پیشگاه الهى است.

 خوشــحالم کــه در تدریــس و آمــوزش مشــغول فعالیــت هســتم،  در جــواب ســوال 

ــوان در آن  ــر از آمــوزش باشــد کــه بت ــدوارم مســئولیتى فرات ــم امی ــد بگوی شــما بای

مســتقیم بــه مخاطبیــن و مــردم خدمــت رســانى کــرد .

 یکــى از اتفاقــات مهــم کــه مــى توانــد در شــهر اراك بــه انجــام برســد و مــن آنــرا دنبــال 

ــن  ــه در ای ــم اراك»  اســت ک ــز عل ــوال شماســت : «ســاخت مرک ــواب س ــم و ج ــى کن م

مــکان ، کــودکان و نوجوانــان فرصــت دارنــد  علــم را (در همــه گرایشــها)  بــه زبــان ســاده 

و بــا وســایل آزمایشــگاهى، بــه همــراه بــازى و ســرگرمى بیاموزنــد. و اســتعدادیابى شــوند و 

آینــده علمــى و شــغلى را متناســب بــا اســتعداد و عالقمندیشــان انتخــاب نماینــد.

حس شما راجع به دانشگاه اراك چیست ؟

 دانشــگاه اراك بســیار دوســت داشــتنى و یــادآور خاطــرات بــى نظیــر دوران دانشــجویى و 

شــروع ســوابق شــغلى اینجانــب اســت کــه بــراى مــن فرامــوش نشــدنى اســت . همچنــان 

آرزومنــدم: « بــا دانشــگاه اراك فعالیــت ادارى و آموزشــى مــن آغــاز شــده اســت  و ان شــاهللا 

فرصتــى پیــش آیــد در دانشــگاه اراك هــم بازنشســته شــوم»  .

در پایان :

همــه روزهایــى کــه میگــذرد و بــر عمــر مــا افــزوده میگــردد در صورتــى ارزشــمند و نتیجــه 

ــده  ــزوده ش ــا اف ــش م ــر دان ــل  ب ــه  روز قب ــبت ب ــر روز نس ــه ه ــود ک ــد ب ــش خواه بخ

باشــد پیشــنهاد مــن بــه همــه خواننــدگان ایــن مصاحبــه ، مطالعــه، مطالعــه ، مطالعــه .... و 

ــم  اســت. جســتجوگرى علــم و پــس از آن ترویــج عل

مدیر کل کتابخانه هاى عمومى استان مرکزى

مهدى ثامنى

ــهر مناســب  ــت در ســطح ش ــا نهای ــد  دانشــگاه ی ــات در ح ــده اســت. ســطح مطالب ش

ــد و  ــى کنن ــوزه فرهنگــى کار م ــه در ســطح کالن. بعضــى دانشــجویان در ح اســت، ن

دغدغــه زیــادى دارنــد، مثــل رفــع اشــکال هــاى آموزشــى،  مســئله حجــاب. ایــن هــا 

خیلــى خــوب اســت امــا انتظــار بیشــترى از ایــن دانشــجویان داریــم.

 -دفترنهــاد، بــراى  ارتقــا و تقویــت روحیــه مطالبــه گــرى تشــکل هــا 

تــا بــه حــال چــه کــرده اســت؟ 

ــه داده و انگیــزه دادن  نیــاز داریــم مــا در قســمت تقویــت داده  ــراى ایــن مهــم ب مــا ب

در ســطح کارمنــد، دانشــجو و اســتاد چنــد کار انجــام دادیــم مــا یــک دوره تربیتــى بــه 

نــام «زندگــى توحیــدى» در ســه ســطح داریــم.  ســطح اول؛ نظــام اندیشــه، ســطح دوم؛ 

ــا نفــس اســت و ســطح ســوم؛ رســالت الهــى اســت .  جهــاد اکبــر کــه همــان جهــاد ب

ــى دارد و  ــد . ایــن طــرح افــق خوب ــن دوره آمــوزش مــى بینن کــه 300 دانشــجو  در ای

ــه طــورى کــه  ــه االن هــم خــوب کار کــرده اســت و کامــال دانشــجویى اســت ب ــا ب ت

ــا را  ــط  آنه ــا فق ــا هــر دو دانشــجو هســتند و م ــرادران م مســئول واحــد خواهــران و ب

راهنمایــى مــى کنیــم . کار دیگــرى کــه در ســطح پــرورش دانشــجوها انجــام مــى شــود 

تقویــت آنهــا بــراى رفتــن بــه دوره «طــرح والیــت» اســت کــه خوشــبختانه مــا 100 نفــر 

از دانشــجوهاى خودمــان را بــراى  دوره طــرح والیــت معرفــى کــرده ایــم تــا در آنجــا 

تقویــت مبانــى را بیاموزنــد ، طــرح بعــدى «طــرح حکمــت» اســت کــه بــراى کســانى 

ــه  ــد ولــى مــى خواهنــد خــود را تقویــت کننــد. ب اســت کــه ســطح مبانــى خوبــى دارن

طــورى کــه یــک گــروه 10 نفــره از دانشــجویان و یــک اســتاد کار آزمــوده بــا یکدیگــر 

جلســاتى برگــزار کــرده و صحبــت مــى کننــد و کار میکننــد، طرحــى را بــه تازگــى شــروع 

ــا و  ــا شــروع بیمــارى کرون کردیــم بــراى تقویــت شــوراى تشــکل هــا کــه متاســفانه ب

بســته شــدن دانشــگاه بــه تعویــق افتــاد کــه انشــاا... بعــد از ایــن بیمــارى عملــى مــى 

شــود. طــرح دیگــر، طــرح «ضیافــت رضــوى» اســت کــه نخبــگان تشــکل هــا یــک 

هفتــه بــه مشــهد مقــدس اعــزام مــى شــوند. طــرح دیگــرى کــه بــا  همــکارى بســیج 

ــت 5 روز  ــى اس ــت مبان ــت 5 روز اول تقوی ــورت 15 روزه اس ــه ص ــود ب ــى ش ــام م انج

دوم کار جهــادى مــى کننــد و 5 روز ســوم کار معرفتــى مــى کننــد. یــک طــرح دیگــر هــم 

بــراى نهــاد هــاى مرکــزى کــه  جهــاد گرهایــى کــه بــا مــا در ارتبــاط هســتند و مــا شــورایى 

تشــکیل دادیــم کــه در آن مطالعــه مــى کننــد و شــاخصه هــاى مثبــت و منفــى خــود را پیــدا 

مــى کننــد و آن را تقویــت و یــا تصحیــح مــى کننــد. طــرح دیگــرى کــه مربــوط بــه مســجد 

ــات نمــاز عصــر  ــه جــاى تعقیب ــا آســمان» اســت کــه هــر روز  ب ــه ت اســت طــرح «5 دقیق

یــک کلیــپ پخــش مــى شــود و موضوعــات مختلــف نمایــش داده مــى شــود. طــرح دیگــر 

بــه نــام «ضیافــت اندیشــه» اســت کــه دانشــجوها را بــه مشــهد مــى بریــم و کرســى هــاى 

آزاد اندیشــى در موضوعــات مختلــف برگــزار مــى شــود و دوره هــاى تقویــت مبانــى توســط 

اســاتید مجــرب صــورت مــى گیــرد.

جهــت انگیــزش دانشــجوها اردوهایــى برگــزار کردیــم، اردوهایــى کــه برگــزار کردیــم 30 و40 

نفــره هســت و روى ایــن افــراد کار مــى شــود و تربیــت عملــى صــورت مــى گیــرد، برخــى 

فعالیــت هــا را نمــى شــود روى هــزار نفــر پیــاده کــرد البتــه کــه مــا کارهایــى عمومــى داریــم 

ولــى برخــى کارهــا هــم بــه صــورت اختصاصــى اســت.

-رســانه هــاى غربــى مــى گوینــد: دانشــگاه هــاى ایــران طــى 40 ســال 

دیــن گریــز شــدند و دانشــجویان از دیــن فاصلــه گرفتنــد. بــه نظــر شــما 

جامعــه و دانشــجویان مــا دیــن گریــز شــده انــد؟

ــد 2. احــکام  ــن 3 بخــش اســت: 1.عقای ــد، دی ــز شــده ان ــن گری ــدارم کــه دی ــاد ن مــن اعتق

ــالق  3. اخ

عقایــد را بــه طــور تقلیــدى اش قبــول نمــى کنــم بلکــه بایــد برونــد ســوال و پژوهــش کننــد. 

آیــا دانشــجوى مــا در مســائل  دیــن پرسشــگر شــده؟ یــا برعکــس تمامــش تقلیــدى اســت؟ 

بلــه، قبــال همــه چیــز را بــدون چــون و چــرا مــى پذیرفتنــد امــا جامعــه امــروزى دیــن دار تــر 

شــده و عقایــدش تحقیقــى اســت. احــکام، قبــل از انقــالب احــکام فــردى بــود ولــى اکنــون 

مــی بینیــم کــه احــکام اجتماعــى شــده ، احــکام فــردى 1 درصــد دیــن اســت. االن عبــادت 

هــا بــه طــور جمعــى شــده ماننــد راهپیمایــى هــا، حمایــت از مظلــوم ، جهانــى نــگاه کردنــد.
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ــرایط  ــردن ش ــه ک ــال تجرب ــا در ح ــروس کرون ــیوع وی ــطۀ ش ــا بواس ــتان 98 دنی از زمس
جدیــدى  اســت. در ایــن مــدت شــاهد مــرگ و میــر بســیارى از همنوعــان، بــوده ایــم. در 
ایــن میــان شــاهد طــرز مواجهــۀ مــردم و دولــت بــا مســئلۀ بوجــود آمــده و واکنــش هــاى 
مختلــف سیاســى و اجتماعــى و مذهبــى  در ایــن بــاره بودیــم. حاصــل ایــن مواجهــات، 
واکنــش هــاى پژوهشــگران علــوم مختلــف از جملــه جامعــه شناســى، اقتصــاد، حقــوق، 

تاریــخ، علــوم سیاســى و... بــوده اســت.
ــا باعــث شــد اهــل تاریــخ نیــز بــه اســناد تاریخــى در  ادامــه پیــدا کــردن بیمــارى کرون
خصــوص بیماریهــاى صعــب العــالج در طــول تاریــخ بپردازند.پژوهشــگران تاریــخ کــه از 
ایــن مســئله دور بودنــد و چنــدان اقبالــى بــه ایــن موضــوع نشــان نــداده بودنــد، باعــث 
احیــا و بــه نوعــى جریــان ســازى مســئله فرامــوش شــده بیمــارى هــا در طــول تاریــخ 

شــد.
ســواالتى کــه بــراى جوامــع پیــش آمــد :طریقــۀ مواجهــۀ گذشــتگان و نســل هــاى قبــل 
ــوده و  ــه ب ــا چ ــت ه ــر حکوم ــود؟ تدابی ــه ب ــاى مســرى چگون ــارى ه ــروز بیم ــام ب در ای
مــردم در ایــن میــان چــه نقشــى داشــتند؟ آمــار تلفــات بیمــارى هــاى همــه گیــر بــه چــه 
میــزان بــود؟ اســناد و گزارشــاتى از شــیوع بیمــارى هــاى همــه گیــر وبــا و طاعــون  در 
دوره قاجــار  وجــود دارد کــه تــا کنــون مطــرح نشــده و یــا در خصــوص آنهــا تحقیقــات 
منســجمى صــورت نگرفتــه اســت. بــرآن شــدیم بــه صــورت اجمالــى بــه بیماریهــاى دوره 

معاصــر تاریــخ بپردازیــم.
بیمــارى وبــا بیمار ى واگیــردارى بــود کــه در طــول تاریــخ در شــهرهاى مختلــف ایــران 
ــروز مى کــرده و مردمــان زیــادى را از بیــن میبــرده اســت. ایــن بیمــارى حاصــل فقــر  ب
ــخ دوران   ــوده اســت. در طــول تاری ــر و تنگدســتى ب ــود و خــود عامــل فق و نابســامانى ب
وبــا را بــه وفــور تجربــه کــرده ایــم از جملــه: ســال 1236 هجــرى قمــرى بــوده کــه از 
شــیراز شــروع شــد و در تمــام کشــور گســترش یافــت و افــزون برصــد هــزار نفــر را بــه 
کام مــرگ بــرد.  وبــاى دیگــر در اواخــر ســال 1267 هجــرى از تهــران شــروع شــد و از 
آنجــا بــه قــم ســرایت کــرد. بعــد بــه تبریــز رســید. همچنیــن از وبــاى ســخت ســال 1273 
هجــرى یــاد شــده اســت. ایــن وبــا نیــز در بیشــتر ایــران شــایع شــد و جانهــاى زیــادى 
ــزد و  ــرگ از درخــت مى ری ــى ب ــه گوی ــد، ک ــان مى مردن ــردم چن ــن دوره م ــت. در ای گرف
بــا وجــود اینکــه در تهــران آمــارى بــراى شــمار مــردگان وجــود نــدارد، تصــور بــر ایــن 
ــال  ــد. در س ــا مردن ــر وب ــران در اث ــهر ته ــکنه ى ش ــوم س ــک س ــش از ی ــه بی ــت ک اس
1284 هجــرى وبــاى دیگــرى همــه شــهرهاى ایــران را فــرا گرفــت. شــواهد اذعــان دارد 
عــده ى ایــن مــردگان کمتــر از 100 هــزار  نفــر نبــوده اســت. وبــاى ســال 1309 هجــرى 
ــن ســخت ترین و  ــود. ای ــرده ب ــران ســرایت ک ــه ای ــه  از روســیه ب ــود ک ــى ب دیگــر وبای

ــران آمــده اســت. ــه ای ــود کــه ب گســترده ترین وبایــى ب
بیمــارى طاعــون نیــز از بیمار ى هــاى واگیــر دار و دهشــتناکى بــوده کــه در جهــان و 
از جملــه در کشــورمان شــیوع داشــته اســت. از جملــه مى تــوان بــه طاعــون ســال 1247 
هجــرى اشــاره کــرد کــه در ایــران، مخصوصــا در کردســتان، گیــالن و مازنــدران عــده ى 

زیــادى از مــردم را کشــت. کــه شــمار کشــته شــدگان در رشــت را شــصت هــزار نفــر اعــالم 
ــرار از  ــر از ف ــردم، غی ــر م ــنده و همه گی ــاى کش ــروز بیمار ى ه ــع ب ــا در مواق ــد. گوی ــرده ان ک
شــهرها و پنــاه بــردن بــه کــوه و دشــت چــاره ى دیگــرى نداشــتند. در همــان طاعــون 1247 
نقــل شــده کــه  تمامــى مــردم فــرار کرده انــد. در زمــان صــدارت امیرکبیــر اقدامــات اساســى 
صــورت گرفــت ماننــد پاکیــزه نگهداشــتن اماکــن عمومــى، قرنطینــه و همچنیــن جزواتــى در 
ــا» آشــنا ســازند.  ــا «قواعــد معالجــه وب ــردم را ب ــان محــل م ــا روحانی محله هــا پخــش شــد ت
ــه  ــود ک ــى ب ــر کارهای ــان  از دیگ ــت درم ــى در جه ــى و فرنگ ــاى ایران ــن از اطب ــک گرفت کم

امیرکبیــر صــورت داد.
بیمــارى هــاى واگیــر دار ضربــات مهلکــى بــه اقتصــاد جامعــه وارد مــى ســازد کــه دولــت بــراى 
ــه  ــرل آن مــى بایســت وارد عمــل شــود. تبعــات دیگــر آن مســائل امنیتــى اســت  کــه ب کنت

واســطه آزاد کــردن زندانیــان دزدى هــا افزایــش مــى یافــت.
چاره اندیشى اقتصادى:

یکــى ازراه حــل هــا کــم کــردن مالیــات و معافیــت مالیاتــى بــراى مناطــق و ایــاالت صدمــه 
ــبب  ــه س ــار  ب ــت قاج ــب دول ــه اغل ــده ک ــیب دی ــار آس ــت از اقش ــر حمای ــود. راه دیگ ــده ب دی

ــى زد. ــاز م ــح  ســر ب ــات صحی ــه، از دادن اطالع مشــکالت آذوق
نتیجه:

بــه نظــر مــى رســد، مطالعــات تاریخــى بــراى مســائل امــروز بســیار ضــرورى اســت. بســیارى 
از مســائل کنونــى جامعــۀ مــا، حاصــل ســیر رونــد تاریخــى هســتند یعنــى بــر اســاس یــک دوره 
تاریخــى بوجــود آمــده انــد و رونــدى بــراى خــود دارند.رویارویــى ایرانیــان بــا علــوم جدیــد، و 
تمــدن جدیــد، بــراى خــود، تاریــخ و خــط ســیرى دارد. مســائل امــروز مــا تداوم مســائل گذشــته 
هســتند. مــى تــوان گفــت در خصــوص بیمــارى همــه گیــر کرونــا کــه امــروز شــایع شــده  و 
بیمــارى  هــاى همــه گیــر  دورة قاجاریــه و رویــا رویــى مــردم و حکومــت شــباهت هایــى وجــود 
دارد و مســائلى کــه در دورة قاجاریــه مطــرح بــود بــه نحــوى امــروز هــم مطــرح اســت، پژوهــش 
هــاى تاریخــى مــى توانــد راه حــل هایــى بــراى مواجهــه  بــا ایــن بیمــارى نوظهــور بــه ارمغــان 
بیــاورد. آنچــه مســلم اســت اخبــار کــذب کــه توســط افراطیــون و تفریطیــون کــه در جامعــه 
شــکل  گرفتــه اســت و امــروز نیــز وجــود دارد رونــد حــل مشــکالت بــه  بــار آمــده توســط ایــن 

بیمــارى را کنــد تــر مــى کنــد. 
منابع:
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ــن، 1363. نوی
ــد  ــران در عه ــار ای ــا در درب ــار بریتانی ــر مخت ــگ وزی ــور هاردین ــر آرت ــى س ــرات سیاس -خاط

ــار. ــاه قاج ــن ش ــلطنت مظفرالدی س

سیر تاریخى بیمارى هاى واگیردار در ایران

کرونا... قهر طبیعت.؟! .. بالى آسمانى؟!
در برخى ادوار تاریخ بر اثر بیمارى ها، زلزله، ســیل، وحوادث آتشفشانى به نوعى آسیب 
جدى به مردم آن دوره وارد آمده اســت. برخى آن را قهر طبیعت وبرخى بالى آســمانى 
دانسته اند. درچنین مواقعى اکثر جوامع ومردمان آن دوره تاریخى یا راهکارى براى مقابله 
با آن پیدا مى کردند یا اینکه در برابرش تســلیم مى شدند. در هر صورت اینچنین اتفاقات 
وحوادثى که گاه از طرف طبیعت براى انســان هــا به وجود مى آید ناگزیر به پذیرش آن 

هستیم..
ما انسانها همیشه اینچنین حوادثى را بال نامیده ایم. اما از دیدگاه دیگرى هم مى توان 

به آن نگریست.
در دوران قاجار و پیش از آن بارها بیمارى وبا در ایران شــیوع پیدا کرد. در این دوران 
حکومت قاجــار کار خاصى براى نجات جان مردم انجام نداد. در بین ســال هاى 1820تا 
1903میــالدى اپیدمى بزرگ بیمارى وبا با نرخ مرگ ومیر باال خصوصا در بین کودکان در 

ایران اتفاق افتاد که بخشى از همه گیرى بیمارى وبا در آن دوران بود.
در سال هاى 1235ه.ق اولین وبا در ایران از هند به خلیج فارس و بوشهر رسید وشیراز 
واصفهان و آذربایجان وشــهر تبریز را مبتال کرد. همچنان بیمارى وبا در ســال هاى بعد 

هم شیوع پیدا  کرد.
کرونا در ایران:

اواخر بهمن ماه سال 1398بود که رسما اعالم شد نخستین موارد بیمارى که شباهت 
زیادى به آنفوالنزا داشت در افرادى  مشاهده شده است و بعد از بررسى هاى بعدى معلوم 

شد که بیمارى با نام (کووید19) یا در اصطالح کرونا است.
این خبر باعث شد بسیارى از شایعات حول این بیمارى در ایران دامن زده شود. برخى 
از مردم ترســیده بودنــد وبرخى هم بى تفاوت به زندگى عــادى ومعمولى خود همچنان 
مشغول بودند..وعلى رغم خبرهایى که هر روز از رسانه ها به مردم اطالع رسانى مى شد، 

خیلى از افراد هنوز این بیمارى را جدى نمى گرفتند...
کم کم خبرهایى از شــیوع تدریجى این بیمارى به شهرهاى مختلف کشور به گوش 
میرســید وکم کم آمارى از فوت شدگان بر اثر این بیمارى مسئولین ومردم را نگران کرده 
بود. در هر صورت این بیمارى نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا رو به افزایش بود ودولتها 
و ملتها سراســر دنیا را درگیر خود کرده بود. کشــورهاى چین، ایتالیا. انگلستان،اسپانیا و 

بسیارى از کشورهاى اروپایى وهمچنین آمریکا... 
وحتــى افراد زیادى از مقامات کشــورهاى مختلف نیز از ایــن بیمارى مصون نبودند. 
شــایعاتى مبنى بر اینکه این ویروس از حیوانات  (خفاش)  به انســان منتقل شده بر سر 
زبان ها بود. اما واقعیت این بود که هنوز کســى نمى دانست که دقیقا این ویروس از کجا 
آمده وچه ساختارى دارد، دقیقا چه کسانى را مبتال مى کند و خیلى سواالت دیگر که پاسخ 
درســتى براى آنها وجود ندارد. با نزدیک شدن تعطیالت عید نوروز براى مردم سخت بود 
که خود را در خانه محبوس کنند و باورشــان نمى شــد که عید نوروز نمى توانند حتى با 
نزدیکترین افراد خانواده خود عید دیدنى کنند. کســب وکار ها در شــب عید کساد شده 
بود وخیلى از افراد جرأت نداشــتند حتى براى خرید روزانه از منزل خارج شوند. در بسیارى 
از کشــورها مقررات منع آمد و شد توسط دولت ها اعالم شده بود کنترل این بیمارى براى 
دولت ها ومردم دنیا ســخت شده بود. سازمان بهداشت جهانى هم وضع فوق العاده اعالم 

کرده بود.
مســاجد، کلیســاها، اماکن مذهب  در سراســر دنیا وایران تعطیل اعالم شد. مدارس 

ودانشــگاهها نیز تعطیل شــدند. همه این اتفاقات به نوعى زندگى جدید اما سختى را براى مردم 
به وجود آورده بود.

رســانه ها هر روز با اعالم مبتالیان و فوتى هاى این بیمارى به مردم تاکید مى کردند که در 
خانــه هاى خود بمانند. وخود را قرنطینه کنند. هشــتکهاى (درخانه بمانیم) و(کرونا را شکســت 

مى دهیم) در فضاى مجازى دست به دست مى شد.
پرستارها وکار پزشکى در سراسر دنیا به راستى درگیر جنگى نا برابر شده بودند.

در ایران پرســتاران و پزشــکان در خط مقدم مبارزه با این ویروس از خود فدا کاریهاى بسیار 
نشان دادند وبه راستى که جان بر کف در میدان نبرد حاضر بودند. پزشکان ومتخصصان بسیارى 

به دنبال کشف واکسن ویا دارویى براى مهار این بیمارى تالش مى کردند. 
بهمن ماه... اسفندماه...

فرودین ماه.... اردیبهشت ماه.... خرداد ماه ... و تیرماه...
همچنان این بیمارى هســت..... هنوز مردم دنیا ومردم کشور ما ایران درگیر این ویروس واین 
بیمارى هســتند. اما تا حدى کنترل آن را به دســت گرفته اند به نوعى با آن مبارزه مى کنند ویا 

بهتر بگویم همزیستى دارند... 
اما سواالتى که ذهن همه را به خود معطوف کرده این است که این ویروس از کجا آمد؟!

آیا قهر طبیعت بود؟!
آیا این ویروس از بین مى رود؟!

آیا دارویى براى آن ساخته مى شود؟!
و..... سواالتى از این دست....

اما این ویروس با همه بدى ها و مشکالتى که به وجود آورد خیلى از مسائل را در دنیا تحت 
تاثیر قرارداد....

این ویروس همچنان در دنیا قربانــى مى گیرد.... اما ابهامات فراوانى را در اذهان مردم جهان 
بوجود آورده است...

برخى از تحلیلگران این ویروس را دنباله چالش اقتصادى چین وآمریکا مى دانستند برخى دیگر 
آن را حمله بیولوژیک و یا جنگ بیولوژیک تحلیل مى کردند...

امــا جداى از این تحلیل هــا وگمانه زنى هاى متعدد این واقعیت وجــود دارد که این ویروس 
همچنان یکه تازى مى کند و روزانه افراد زیادى را در سرتاسر دنیا مبتال و به کام مرگ مى کشد... 

به امید سالمتى همه مردم دنیا وتندرستى مردم عزیز ایران اسالمى..
سالم ودرود بر همه پرستاران وپزشکان کشورم....

یادهمه شهداى کادر پزشکى گرامى باد....

کرونا... قهر طبیعت.؟! .. بالى آسمانى؟!
(محمود ابراهیمى دانشجوى ارشد تاریخ)

مدیرمسئول نشریه دانشگاه اراك 
  پیمان محمدى
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عضو هیأت علمى گروه محیط زیست
دبیر شوراى راهبرى مدیریت سبز  دانشگاه اراك

امیر انصارى

بمناسبت 16 خرداد روز جهانى محیط زیست با عنوان ((تنوع زیستى: فراخوان اقدام به 

مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت)) مشــاهده و ثبت 5 گونه پرنده جدید 

(کبک چیل . گنجشــک برفى. چک چک ابلق جنوبى. سهره صورتى.سهره جنگلى) در 

زیســتگاه هاى استان مرکزى توسط دکتر امیر انصارى عضو هیات علمى دانشگاه اراك و 

مشــخصات آنها براى کمیته ثبت پرندگان ارسال گردیده است و در تاریخ 17 /99/3 مورد 

تایید کمیته مذکور قرار گرفت و این گونه ها در لیست پرندگان استان مرکزى درج خواهند 

شد. تا پیش از این تعداد کل گونه هاى پرندگان استان مرکزى 268 گونه بوده و با اضافه 

شــدن این 5 گونه تعداد کل گونه هاى پرندگان ثبت شده در استان مرکزى به 273 گونه 

مى رســد. با توجه به مشــاهده و ثبت 556 گونه پرنده در ایران بنابراین حدود 49 درصد 

پرندگان کشور در استان مرکزى مشاهده و ثبت شده است که نشان از تنوع گونه اى غنى 

پرندگان استان مرکزى مى باشد. 

الزم بذکر اســت 2 گونه پرنده جدید شامل سهره صورتى و سهره جنگلى در محوطه 

پردیس دانشــگاه اراك و دو گونه جدید گنجشــک برفى و چک چک ابلق جنوبى در قله 

شــهباز و یک گونه جدید کبک چیل در منطقه خرقان ساوه شناسایى و ثبت شده است. 

بر این اساس مشاهده این پرندگان در محوطه دانشگاه اراك و نقاط مختلف استان مرکزى 

نشان از تنوع زیستى قابل توجه این منطقه مى باشد. 

روز جهانى محیط زیست و پرندگان جدید استان مرکزى

از اســتخر ذخیره آب در کشاورزي براي ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره 

آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمســتان و مصــرف آن در فصل آبیاري، ذخیره حقابه 

براي انجام آبیاري تحت فشــار (بارانی یا قطرهاي) و یا بهرهبرداري دو منظوره براي پرورش 

ماهی و شــیالت و نیز ذخیره آب استفاده میشود.یکی از پوششهاي عایق پلیمري جدید که 

روز به روز نیز بیشــتر مورد اســتفاده قرار میگیرد و از مزایاي بســیاري برخوردار است، ورق 

ژئوممبران میباشد. از ورق ژئوممبران براي پوشش انواع استخرهاي خاکی و یا حتی سیمانی 

ذخیره آب کشاورزي، اســتخر دامداري و مرغداري و یا استخر پرورش ماهی استفاده میشود. 

از مزایاي ورق ژئوممبران براي اســتخر آب میتوان موارد زیر را بر شمرد: کاهش هزینه اجراي 

استخر ژئوممبران نسبت به استخرهاي سنگی، آجري و یا سیمانی کاهش زمان پوششدهی 

اســتخر با ورق ژئوممبران نسبت به استخرهاي سیمانی و  نفوذ ناپذیري و عایقبندي بسیار 

باالي ورق ژئوممبران (تقریبًا نفوذ ناپذیر) مقاومت بسیار باالي ورق ژئوممبران در برابر عوامل 

محیطی (مانند نور آفتاب، یخ زدگی و و بیولوژیکی (خزه و جلبک)  می باشد. به جهت مزایاي 

این نوع استخردانشگاه اراك نیز براي احداث آن دست به کار شد.

محوطه پردیس دانشــگاه اراك حدود 45 هکتار وسعت دارد که مساحت 32000 مترمربع 

پشــت بام و مســاحت 39000 متر مربع معابر 1جمعا 71000 متر مربع سطوح آبگیر باران را 

تشــکیل می دهند. با احتســاب میانگین بارندگی 327 میلیمتر در ســال حدود 23000 متر 

مکعب در ســال آب از این سطوح جاري می گردد که چنانچه ذخیره شود در فصول کم آبی 

براي آبیاري فضاي ســبز گزینه مناسبی می باشد. بنابراین پس از بررسی هاي کارشناسی و 

جلســات متعدد شوراي راهبري مدیریت سبز و شــوراي عمرانی دانشگاه احداث استخري به 

منظور مهار ســیالبهاي فصلی، و ذخیره حق آبه ي قنات جهت استفاده در آبیاري فضاي سبز 

دانشگاه اراك تصویب گردید و این استخر در محوطه دانشگاه در کنار دانشکده علوم ورزشی 

بــا حدود 9000 مترمکعب با الیه اي از جنــس ژئوممبران احداث گردید. بمنظور جلوگیري از 

تبخیر آب اســتخر در فصل گرم روشهاي منجمله استفاده از پت هاي پالستیکی و یا سقف 

متحرك و ســلول خورشیدي و پوشش هاي شناور و... جهت پوشاندن سطح آب مد نظر می 

باشــد تا از تابش مستقیم نور خورشید به آب جلوگیري شــود و میزان تبخیر کاهش یابد. 

چنانچه همکاران پیشنهادات بهتري دارند به دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه  اعالم نمایند.

احداث استخر ژئوممبران در دانشگاه اراك

ــات  ــفیات و اختراع ــزء کش ــا، ج ــب ه ــار بم ــتیک در کن پالس

آســیب رســان علمــی اســت کــه توســط دانشــمندان اختــراع شــده 

اســت. پالســتیک کلــر دار بدتریــن تأثیــر را روي زمیــن ایجــاد مــی 

کنــد، چــرا کــه مــواد شــیمیایی زیــان بخشــی تولیــد مــی کننــد و 

وقتــی آب در ایــن زمیــن هــا جــاري مــی شــود و بــه ســفره هــاي 

ــی  ــا راه ــع م ــد. در واق ــی کن ــوده م ــز آل ــی رســد، آن را نی ــی م آب

ــاي  ــه ه ــی کیس ــه وقت ــت ک ــده اس ــزارش ش ــروز گ ــه ام ــا ب ــم! ت ــف کردهای ــردن کش ــراي م ب

ــه  ــم، بیــش از 260 گون ــی کنی ــن رهــا م ــا روي زمی ــی اندازیــم ی ــه داخــل آب م پالســتیکی را ب

ــر  ــه پذی ــی شــوند. پالســتیکهاي تجزی ــوس م ــا در پالســتیک هــا محب ــد و ی ــی میرن ــدار م جان

در بلنــد مــدت تجزیــه مــی شــوند، امــا موجــب تولیــد گاز متــان مــی شــوند کــه نقــش اصلــی 

ــراي بســته بنــدي، از  ــی ب ــم از روزنامــه هــاي قدیم ــا میتوانی ــن دارد. م در گــرم شــدن کــره زمی

کیســه هــاي کنفــی بــه عنــوان کیســه حمــل و از بطــري هــاي شیشــه اي یــا کنفــی بــه جــاي 

بطــري هــاي پالســتیکی اســتفاده کنیــم. حتــی اگــر از کیســه هــاي پالســتیکی اســتفاده مجــدد 

ــا ایــن کار  ــار از یــک پالســتیک جدیــد اســتفاده کنیــم، ب کنیــم بهتــر از ایــن اســت کــه هــر ب

مقــدار پالســتیک مــورد اســتفاده کاهــش یافتــه و خطــرات آن نیــز بــه نســبت کمتــر مــی شــود.

بهتر است بدانیم ...

صرفه جویى در یک تن کاغذ = جلوگیرى از قطع 17 درخت

نجات محیط زیست
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عضو هیأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه اراك

میرهادى حسینى

در چند دهه گذشــته توسعه بازار ســرمایه یکى از آرزوهاى دیرین 

فعاالن و محققان اقتصادى بوده اســت. وجود نقدینگى ســرگردان و 

افسار گسیخته در سالهاى اخیر نگرانى بسیار زیادى در بین مسئوالن 

و محققان توسعه اقتصادى کشور ایجاد کرده است. یک بازار سرمایه 

توسعه یافته مى تواند نقدینگى ســرگردان کشور را به سمت تامین 

نیازهاى مالى بنگاه هاى بزرگ کشور هدایت کند. در دهه هاى گذشته 

بیش از 85 درصد تامین مالى بنگاه ها و از جمله بنگاه هاى بزرگ از 

طریق نظام بانکى و با دریافت تســهیالت صورت گرفته است و این 

امر هزینه سرمایه گذارى را به شدت افزایش داده است در حالیکه بازار 

سرمایه مى توانست جایگزین مناسبى براى آن باشد.

با نگاهى به روند رشــد بورس تهران از اردیبهشت 1397 تاکنون، 

مى توان دریافت شاخص بورس با وجود فراز و نشیب هایى که داشته، 

600 درصد رشد کرده و از سطح 99 هزار واحد به سقف 1 میلیون واحد 

رســیده و هم اکنون در حال اصالح در این محدوده اســت. در طول 

این مدت ارزش ریالى کل شــرکت هاى بورس چند برابر شده است. 

بر اساس باور بسیارى از کارشناسان این روند رو به رشد کماکان ادامه 

خواهد داشــت، به ویژه آن که اکنون دولت نیز آشکارا از بازار سرمایه 

حمایت مى کند و بخشى از سیاست هاى کالن اقتصادى خود را بر رشد بورس 

متمرکز کرده است.

علل محبوبیت بورس نسبت به سایر دارایى ها:

خرید و فروش در بورس مزیتهایى دارد که مخصوصا با گســترش ابزارهاى 

الکترونیکى و ارتباطات آموزشــى منجر به محبوبیت بیشــتر این بازار در بین 

سرمایه گذاران و مردم عادى شده است. از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

قابلیت نقدشوندگى باال: دارایى هاى بورسى را مى توان در 5 روز کارى هفته 

از ساعت 9 الى 12:30 خرید یا فروخت و پس از فروش و درخواست وجه حداکثر 

در 3 روز کارى مبلغ پول به حســاب بانکى افراد واریز مى شــود. در حالیکه در 

مورد دارایى هایى مثل مسکن مشکالت اساسى وجود دارد.

حفظ ســرمایه در مقابل تورم: با وجود تورم و افزایش نرخ ارز، ارزش دارایى 

هاى شــرکتهاى بورســى نیز افزایش مى یابد و در نتیجه قیمت سهم نیز 

افزایش مى یابد. پس با خرید ســهام مى توان ارزش ســرمایه را در مقابله با 

تورم حفظ نمود

پتانسیل کسب ســود باال: تاریخچه بورس در چند دهه گذشته نشان داده 

اســت که بازار بورس در بلندمدت نســبت به تمامى بازارها ســود و عایدى 

باالترى دارد. البته داشــتن دانش بورسى در این زمینه بسیار مهم است و هر 

سهمى سودآور نیست. ضمن اینکه توجه بیشتر به بورس و تولید ملى منجر 

به افزایش بیشتر عایدى بورس نیز خواهد شد.

امکان ســرمایه گذارى با مبالغ کم: هر فردى مى تواند با داشتن 500 هزار 

تومان در بورس ســرمایه گذارى نماید؛ در حالیکه در مورد دارایى هاى دیگر 

چنین ویژگى وجود ندارد.

برخوردارى از حمایت قانونى: نسبت به بازارهاى موازى، بورس تنها بازارى 

است که تمامى مسئوالن دولتى و غیر دولتى از سرمایه گذارى در آن حمایت 

مى کنند.

مشــارکت در اداره شرکت: با خرید سهام شرکت افراد مالک بخشى از 

دارایى هاى آن شرکت مى شوند.

در حــال حاضر بورس از یک بازار کوچک بــه یک بازار تاثیرگذار در 

کشــور تبدیل شده است. تورم را کنترل مى کند. بازارهاى موازى دیگر را 

تعدیل کرده است. فارغ از حباب بودن یا نبودن شاخص بورس، رخدادهاى 

امید بخشى قابل درك اند. یکى از این وقایع این است که، بخش زیادى 

از خانوارها به نسبت سالیان قبل با واژه بورس و بازار سرمایه آشنایى پیدا 

کرده اند. این امر مى تواند گرایش به سرمایه گذارى خانوار ها را تغییر دهد 

و براى ســرمایه گذارى هاى آنها جایگزین مناسبى شود. چرا که ممکن 

است کمتر به سمت بازارهاى مخرب نظیر دالر و طال روى آورند.

اگر توجه دولت به سمت بورس بیشتر و بیشتر شود، در جهت ارتقاى 

کارآمدى بورس تالش بیشــترى انجام خواهــد داد و این امر به معنى 

کاهــش کارمزد کارگزارى ها، کاهش مالیات، ارتقاى هســته معامالتى، 

تنوع ســرمایه گذارى ها، افزایش عرضه هاى اولیه، گســترش امکانات 

آموزشــى، بهبود زیرســاختهاى مبادالتى بورســى و بانکــى و افزایش 

سرمایه گذارى در بورس

مزایاى رشد بورس و توجه به آن:
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شفافیت عملکرد شرکتها مى شود. 

اگر توجه دولت به سمت بورس جلب شود، کمتر به بى ثباتى بازار اقدام 

خواهد کرد و سیاستهایى اتخاذ خواهد کرد که به ثبات و امنیت اقتصادى 

شــرکتها و بازارها کمک خواهد کرد و این یعنى ایجاد بستر مناسب براى 

جهش و توسعه.

بورس معادالت سیاســى را هم تغییر خواهــد داد. نامزدهاى انتخاباتى 

نیز در دوره هاى بعدى در مورد بورس بیشــتر وعده و برنامه ارائه خواهند 

داد چرا که بخش بســیار زیادى از راى دهندگان در بورس سرمایه گذارى 

کرده اند. رضایت عمومى از بورس در سطح باالیى وجود خواهد داشت، که 

باعث تغییر معادالت سیاســى داخلى در کشور خواهد شد و حتى مى تواند 

در روابط ما با دنیا نیز تاثیرگذار باشد.

: دالیل رشــد بورس:

کارشناســان دالیل متفاوتى را براى توصیف علل رشــد بورس تهران 

عنوان مــى کنند که از جمله مهم ترین آن ها مى توان به افزایش نرخ دالر 

در کشور و  وجود نقدینگى سرگردان و تورم انتظارى بسیار باال اشاره کرد. 

در ایــن میان، اما تالش دولت براى هدایت نقدینگى به بازار ســرمایه بى 

تاثیر نیســت. تحریم و به تبع آن کاهش درآمد هاى دالرى کشــور، ریزش 

قیمت نفت، شــیوع کرونا و تعویق درآمد هــاى مالیاتى دولت و نگرانى از 

رشــد نرخ دالر از جمله دالیل دولت براى رونق بورس محسوب مى شوند. 

هر زمان که دولت از تحریم خارج شــود و قادر به صادرات نفت باشد و 

منابع الزم براى اداره کشــور را در اختیار بگیرد آن گاه نباید امیدى به 

حمایت دولت از بازار داشــت. البته برخى از کارشناسان بازارهاى مالى 

دلیل دیگرى نیز بر مى شــمارند و آن مقایســه سهم هاى بنیادى با 

برخى سهم هاى مربوط به شرکتهاى زیان ده است. در حالى که ارزش 

برخى از شــرکتهاى زیان ده در چند ســال اخیر بیش از ده برابر شده 

اســت، و ارزش شرکتهاى بنیادى رشــد کمترى داشته است، پس مى 

توان همچنان به رشد بیشتر بازار امیدوار شد.

حبابى بودن قیمتهاى بورسى؟

برخــى از تحلیلگران معتقدند که تقاضا هاى بورس واقعى نیســت 

و ادامه این روند مى تواند خطرآفرین باشــد.  اما برخى نیزمعتقدند که 

بورس در سال آتى روند رو به رشد خود را حفظ خواهد کرد. ریزش شدید 

بازار شــاید دیگر به این زودیها اتفاق نیفتد، بازار همیشه دوره رونق و 

رکود دارد و این جزو ذات این بازار و الزمه رشد آن است. اینکه یکسرى 

سهم هاى کوچک  حبابى باشند چیز جدیدى نیست. در بازار چند سال 

پیش و حتى ســال هاى قبل تر هم این موضوع وجود داشته است. در 

هر دوره اى از بورس، مى توان تعدادى ســهام حبابى پیدا کرد. بسیارى 

از افرادى که معتقدند قیمتهاى بورسى حباب دارند، به میزان سودآورى 

هر ســهم و نسبت قیمت بر سود سهم اشــاره مى کنند و بر این اساس 

معتقدند قیمت هــاى بورس حباب دارند. برخى نیز معتقدند که حباب در 

برخى از سهام شرکت ها وجود دارد و این حباب از بین نخواهد رفت بلکه 

بازارهاى دیگر خود را به این ارزشها خواهند رساند.

 در هر صــورت معموال افراد جامعه براى حفــظ ارزش پس انداز خود 

تمایل به ســرمایه گذارى دارند. به عنوان مثال فرض کنید که فردى 100 

میلیون تومان پول مازاد دارد و نگران افت ارزش پول و دارایى خود اســت. 

در گذشــته بســیارى از افراد با چنین پولى اقدام بــه خرید قطعه زمینى 

مى کردند که معیار پى بر اى (P/E) یعنى قیمت تقســیم بر ســود آن 

بى نهایت بود چرا که ســود ســالیانه چنین زمینى برابر صفر بود ولى از 

آنجائیکه قیمت آن با وجود تورم هر روز افزایش مى یافت بنابر این سرمایه 

گذار براى حفظ ارزش پول خود اقدام به این کار مى کرد. در زمان فعلى با 

چنین مقادیرى نمى توان در زمین و مسکن سرمایه گذارى نمود. بازار دالر 

و طال هم رشــد خیره کننده اى را تجربــه کرده اند و مبادالت و نگهدارى 

آنها نیز مشــکالت خاص خود را دارد. سپرده گذارى در بانک نیز با اینکه 

سود سالیانه 12 درصد و کمتر را عاید فرد مى کند ولى در بلندمدت ارزش 

سرمایه را حفظ نمى کند.

 بنابر این تنها راه سرمایه گذارى و البته بهتر بگوییم حفظ ارزش دارایى 

براى افراد همان خرید سهم شرکتهاست. شرکتهایى که عالوه بر سودآورى 

احتمالى، داراى همان قطعه زمین، کارخانه، ماشین آالت و دفاتر و امالك 

خود هســتند و با وجود تورم ارزش آنهــا روز به روز افزایش مى یابد. پس 

تحلیل بر مبناى سودآورى شــرکتها در شرایط یک اقتصاد تورمى چندان 

منطقى نیست. و در این زمینه خریداران سهام کامال عقالنى رفتار مى کنند.

البته در این میان شــرکتهایى وجود دارند که در سایه تحریم هاى ظالمانه 

آمریکا و توفیق اجبارى ناشى از آن به شکل کاهش واردات بى رویه کاالهاى 

مشــابه تولید داخلى، توجه مسئولین به تولید داخل و درآمد مالیاتى ناشى از 

آن و توســعه صادرات توانسته اند احیا شوند و چشم انداز سودآورى براى آنها 

متصور است.
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عضو هیأت علمى گروه حقوق دانشگاه اراك

حسین کاویار

 

1- مقدمه

به دنبال انتشار ســریع کروناویروس جدید ("COVID-19")  که براى اولین بار در 

("19-COVID") ،پایان سال 2019 در ووهان  چین گزارش شد، سازمان جهانى بهداشت

را در 11 مــارس 2020 اعالم کرد. همه گیــر   ("COVID-19")حداقل از زمان جنگ 

جهانى دوم به عنوان تاریک ترین زمان بشــریت شــناخته شده است. شیوع کووید-19 در 

سطح اپیدمى و آنگاه پاندمى، در زمانى اندك، هم بر واقعیات زندگى بشر اثر گذاشت و هم 

ذهنیتها  و نظریه هاى گوناگون را به چالش کشید. علیرغم تأثیرات بى سابقۀ این ویروس 

بر اقتصاد جهانى، باعث احیاى دو مفهوم کالســیک از حقوق قراردادها شده است: فورس 

فورس و هاردشــیپ. این ویروس فارغ از تاثیراتى که بر همۀ ابعاد زندگى بشر داشت، تاثیر 

شــگرفى بر سیستم آموزشى دانشگاهها نیز گذاشت. با شیوع پاندمى کرونا اولین سازمانى 

که باید تعطیل شــود دانشگاه و آخرین سازمانى که باید بازگشایى شود، هم دانشگاه است.  

«سیســتم هاى حقوقى نیز تحت فشار شــدید قرار دارند. قراردادها مختل-شده، خدمات 

قضایى به حالت تعلیق درآمده و رویه هاى جدید ورشکســتگى آزمایش مى شوند. مقررات 

قرنطینه، آزادى هاى قانون اساســى را تهدید مى کند. با این حال، قوانین موجود مى تواند 

ابزارى قدرتمند براى تأثیرگــذارى از اثرات کرونا بر زندگى ما و کاهش عیوب اقتصادى آن 

باشد. براى دستیابى به این هدف، قوانینى که براى دوران عادى طراحى شده اند، الزم است 

حداقل به طور موقت با حالت بحران  ســازگار شــوند».  سخن ما در این نوشتار، سخن از 

یکى از چالشهاى حقوقى است که این واقعه بر روابط خصوصى اشخاص برقرار کرده است. 

با وضعیت بى ســابقه اى مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادى یا به علت تعطیلى و 

فاصله گذارى اجتماعى  ناشى از الزام مصوبات ستاد ملى مقابله با کرونا، ممتنع شود یا اجراى 

آن با دشــوارى زیادى رو به رو شــود و به همین دلیل در راستاى تقویت دکترین حقوقى در این 

وضعیت نوظهور، باید وضعیت تعهدات و قرارداد هاى اجاره خوابگاههاى دانشــجویى در زمان 

شــیوع این همه گیرى مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد. با توجه به تأثیر احتمالى مالى منفى 

کرونا بر مســتاجران خوابگاه هاى دانشجویى، یک سوال رایج این است که آیا مستاجران مى 

تواننــد از پرداخت اجاره خوددارى کنند، اجاره کمتــرى بپردازند و یا به دنبال خاتمه دادن اجاره 

باشــند؟ پاسخ به این سوال، اول از همه به مفاد شــروط اجاره نامه بستگى دارد: ممکن است 

در اجاره نامه «شــرط فسخ اجاره و معافیت از پرداخت اجاره بها در صورت شیوع حوادث قهرى 

غیرقابل پیش بینى» درج شــده باشــد. در صورت پیش بینى این شرط در قرارداد اجاره یا در 

صورت توافق طرفین بر شرط مزبور، باید به اراده طرفین احترام گذاشت. اما در صورت سکوت 

طرفین در اجارهنامه یا عدم انعقاد قرارداد کتبى اجاره، چه باید کرد؟  

2- اجاره - قرارداد مستمر موقت

اجاره طبق تعریف ماده 466 قانون مدنى قراردادى اســت که به موجب آن مالکیت منافع 

مال در مقابل اجاره-بها و براى مدتى معین به مستاجر واگذار مى شود. اجاره از عقود مستمر 

موقت اســت که زمان آن باید کامًال معین و محدود باشــد. لذا مال موضوع عقد اجاره باید تا 

پایان مدت اجاره قابلیت انتفاع را داشته باشد. فرض کنید «الف» خانۀ «ب» را به مدت یکسال 

اجاره مى کند. در اثر اجاره منافع خانه (ســکونت) به مســتاجر براى یکسال تملیک مى شود. 

«براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مســتاجره با بقاى اصل مال ممکن باشــد» (ماده 471 

ق.م). از این روســت که ذرات منفعت، که هر روز به نحو تدریجى از عین تحصیل مى شــود، 

باید تا پایان مدت اجاره قابلیت تحصیل را براى مســتاجر داشته باشد. «با این تعبیر اجاره سبب 

تملیک منافع آیندة مال اســت و تحقق تملیک منوط به ایجاد ذره ها یا فرارسیدن لحظه هاى 

منفعت است».  چون عقد اجاره از عقود مستمر است «بقاى موضوع قرارداد تا پایان مدت اجاره، 

شــرط صحت عقد اجاره است. زیرا به اســتناد بند 3 ماده 190 ق.م وجود موضوع شرط صحت و 

اعتبار عقد اســت. این شرط در تمام مدت اعتبار عقود مســتمر باید محقق باشد».  اکنون که 

چهارچوب عقد اجاره ترســیم شــد الزم اســت قانون حاکم بر اجاره خوابگاههاى دانشجویى را 

معین کنیم.

3- تمیز قانون حاکم بر اجارة خوابگاه هاى دانشجویى

از دشــواریهاى وضع اجاره، تمیز قانون حاکم اســت. این دشــوارى نتیجه ســابقۀ تاریخى 

قانونگذارى در اجاره اســت. اهم قوانینى که در حال حاضر ممکن اســت بر قرارداد اجاره حاکم 

باشند عبارتند از: 

- مقررات قانون مدنى (مواد 466 تا 515)؛

- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2؛

- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13؛

- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 (الزم االجرا از 1376/7/1).

قانون مدنى به عنوان اصل بر تمام اجاره ها حکومت دارد، جز در موارد اســتثنایى که قانون 

خــاص حکم ویژه-اى را بیان مى کند. قانون ر.م.م ســال 1356 صرفًا بر اجاره اماکن به منظور 

کســب یا پیشه یا تجارت حاکم است. قانون ر.م.م ســال 1362 صرفًا بر اجاره اماکن به منظور 

غیرتجارى حاکم اســت. قراردادهاى اجاره منعقده بعــد از 1376/7/1 (چه راجع به اماکن تجارى 

باشند و چه مسکونى و غیرتجارى) تابع قانون ر.م.م. سال 1376 و قانون مدنى و شرایط مقرر بین 

طرفین است مگر اینکه فاقد شرایط شکلى مندرج در ماده 2 قانون ر.م.م. سال 1376 باشد که در 

اینصورت تابع مقررات قانون مدنى و شــرایط مقرر بین طرفین مى باشد. در ماده 1 قانون روابط 

موجر و مستاجر 1376 آمده است:  «از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از 

مسکونى، تجارى، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشى،  خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى 

دولتى و نظایر آن که با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مى شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات 

مندرج در این قانون و شرایط  مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود». 

از این رو، بعد از تاریخ 1376/7/1 هر قرارداد اجاره خوابگاه دانشــجویى که منعقد شده باشد 

اگر داراى شرایط زیر باشد تابع مقررات مندرج در قانون سال 1376 و قانون مدنى و شرایط 

مقرر بین طرفین است: (مواد 1 و 11 قانون سال 1376). 

شرط اول. بعد از تاریخ 1376/7/1 منعقد شده باشد. 

شرط دوم. بصورت کتبى (رسمى یا عادى) منعقد شده باشد. 

شرط سوم. اگر با سند عادى منعقد شده است، باید با قید مدت اجاره به امضاى دو شاهد 

رسیده و در دو نسخه تنظیم شده باشد. 

هر قرارداد اجاره منعقده بعد از تاریخ 1376/7/1، فاقد شرایط فوق باشد، تابع قانون مدنى 

و شــروط مقرر بین طرفین است.  اکنون که قانون حاکم بر اجاره خوابگاههاى دانشجویى 

مشخص شد، الزم است با مراجعه به قانون مزبور پاسخ مساله این نوشتار را تحلیل کنیم. 

قانون سال 1376 در مورد موارد انتفاى عقد اجاره محمول بر عمومات قانون مدنى است. 

4- ادله

1-4- قوه قاهره و غیرممکن شــدن قرارداد اجاره تمّســک به «منع قانونى» - نظریه 

عقیم ماندن هدف قرارداد  

در حقوق ایران قوه قاهره را معادل «فورس ماژور»  که یک اصطالح فرانســوى است، 

استفاده مى کنند. عبارت فورس ماژور در زبان فرانسه از دو کلمه «فورس» به معناى نیرو 

و «ماژور» به معناى عمده شکل گرفته است و ترکیب این دو کلمه به معناى نیروى بزرگ 

غیرقابل اجتناب یا حادثه اى که شخص نمى تواند از آن اجتناب کند و مسئول آن نیست، 

بــکار مى رود.  فــورس ماژور به عنوان یک اصل کلى حقوقى اســت که در صورت عدم 

امــکان اجراى تعهد به یک علت خارجى، غیرقابل پیش بینى و غیرقابل اجتناب، متعهد از 

هر مسئولیتى معاف است. فورس ماژور حادثه اى است که داراى هر سه شرط زیر باشد: 

شرط اول. خارجى باشد (ماده 227 ق.م)؛

شرط دوم. غیرقابل دفع باشد (ماده 229 ق.م)؛ و

شرط سوم. غیرقابل پیش بینى باشد  (مستنبط از بند 4 ماده 1312 ق.م). 

در خصوص مصادیــق قوه قاهره باید گفت تعیین مصداق به توافق طرفین وابســته 

اســت. در صورت سکوت اراده طرفین، بستگى به نظر دادرس دارد که هر حادثه اى را که 

داراى خصوصیات فوق باشد، قوه قاهره به حساب آورد. حادثه خارجى در صورتى قوه قاهره 

محســوب مى شود که اجراى قرارداد را غیرممکن نماید و صرف دشوارشدن اجراى قرارداد، 

رافع مســئولیت متعهد نخواهد بود.   اقدامات دولــت همانند قرنطینه  از مصادیق فورس 

 اثر کرونا بر قرارداد اجارة خوابگاه هاى دانشجویى خصوصى
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ماژور اســت.  مواد 227 و 229 ق.م به عنوان مبنــاى فورس ماژور در حقوق مدنى ایران 

اســت. به موجب ماده 227 ق.م « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت 

می شــود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی 

تــوان مربوط به او نمود». وفق ماده 229 ق.م «اگر متعهد به واســطه حادثه که دفع آن 

خــارج از حیطه اقتدار اوســت نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خســارت 

نخواهد بود». مطابق این دو ماده اثر فورس ماژور در قراردادها «انتفاى تعهدات ناشــى از 

 Pioneer Shipping Ltd v BTP قرارداد» است. در حقوق انگلیس در پرونده

Tioxide Ltd [1982] معیار اینکه چه حادثه اى باعث انتفاى قرارداد مى شود چنین 

بیان شده اســت: «معیار اینکه آیا حادثه اى منتفى-کنندة قرارداد محسوب مى شود این 

اســت که آن واقعه اجراى نهایى تعهدات قراردادى را در مقایسه با آنچه به موجب قرارداد 

تعهد شده بود، از بنیان متفاوت نماید».   فرقى نمى کند که حادثه موقت یا دائم باشد.

«منع قانونى»  یکى از مصادیق فورس ماژور اســت. بدین معنى که ممکن است بعد 

از انعقــاد قرارداد، در اثر وضع مقررات آمره، اجراى تعهد غیرممکن شــود. تقریبا در تمام 

سیستم هاى حقوقى دنیا، عالوه بر عدم امکان مادى (مثل زلزله، جنگ، اعتصاب)، از عدم 

امکان قانونى به عنوان فورس ماژور ســخن گفته مى شود. زمانیکه به موجب مصوبات 

ســتاد ملى مبارزه با کرونا، اجراى برخى از قراردادهاى اسکان دانشجویى در دانشگاهها و 

خوابگاههاى خصوصى، بعد از انعقاد غیرقانونى شــده بود، قرارداد خاتمه یافته تلقى مى 

شــود؛ زیرا اسکان دانشجو در چنین وضعیتى تجاوز به نظم عمومى و نقض حق سالمت 

شهروندان اســت. حتى اگر در قرارداد شرطى مبنى بر معافیت متعهد در چنین شرایطى 

وجود نداشته باشد، چنین قراردادى با تمسک به ماده 975 ق.م غیرقابل اجراست. به عنوان 

مثال ، بدیهى به نظر مى رســد که طرفین قرارداد براى رزرو محل برگزارى جشنواره فیلم 

فرض بر این داشته باشند (شرط ضمنى ) که با امضاى قرارداد رزرو، جشنواره بیش از 100 

نفر توسط مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا ممنوع خواهد بود. 

حتــى در مراحل اولیه کرونا، شــکى نیســت که همه گیــر  ("COVID-19")و 

همراهى آن با فاصله گذارى اجتماعى، قرنطینه ها، تعطیلى گسترده مشاغل و مؤسسات 

و محدودیت هایى که با مجوز دولتى درمورد اجتماعات عمومى، مسافرت و غذاخورى قرار 

دارد، باعث شده اســت انجام تعهدات قراردادى دشوار یا غیرممکن شود. عالوه بر نظریه 

منع قانونى، «نظریه عقیم ماندن هدف قرارداد» (یا فراستریشــن)  نیز مى تواند به عنوان 

دفاعى براى معافیت از مسئولیت قراردادى باشد. 

2-4- تحلیل ماده 481 ق.م در بحث حاضر

1-2-4- تلف عین مستاجره

در قراردادهاى مستمر، بقاى موضوع قرارداد تا پایان مدت عقد، شرط صحت عقد است. لذا در 

عقود مســتمر همچون اجاره، اگر در لحظۀ انعقاد عقد، موضوع وجود داشته باشد، ولى بعداً تلف 

شــود، از حین تلف، عقد منفسخ مى شود. به خاطر همین است که قانونگذار در ماده 483 ق.م 

مقرر مى دارد: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کًال یا بعضًا تلف شود، اجاره از 

زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می-شود». قانونگذار در صورت تلف عین مستاجره، 

قرارداد را به دو مرحلۀ صحیح و منفسخ تقسیم کرده: رابطۀ حقوقى طرفین قبل از تلف به اعتبار 

خود باقى اســت و رابطۀ حقوقى طرفین بعد از تلف قهراً منفســخ مى شــود. لذا تعهد مستاجر 

نسبت به اجاره بهاى بعد از تلف منتفى مى شود اما تعهد وى نسبت به اجاره بهاى قبل از تلف 

باقى است. براى همین است که قانونگذار در ماده 496 ق.م بیان مى کند: «عقد اجاره به واسطه 

تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود».  اما در جاییکه قسمتى از عین مستاجره 

تلف شــود بند آخر ماده 483 ق.م مقرر مى دارد: «... و در صورت تلف بعض آن مســتاجر حق 

دارد اجاره را نســبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبۀ تقلیل نسبی مال االجاره نماید». در اینجا 

چون اجاره نسبت به قسمتى از موضوع منفسخ شده، مستاجر خیار تبعض صفقه  خواهد داشت. 

در عقد اجاره حقوق و تکالیف موجر و مســتاجر بر اساس ســیر عادى امور مورد توافق قرار 

گرفته اســت. لذا طرفین به طور ضمنى مى پذیرند که اگر برخالف سیر متعارف امور، حادثه اى 

رخ دهد، که باعث منقلب شــدن هدف قرارداد شود، الزم است حقوق و تکالیف طرفین متناسب 

با شــرایط مستحدثه متحول شود. در اجاره، اجاره بها در برابر استیفاى منفعت پرداخت مى شود. 

اکنون اگر حادثه اى رخ دهد که مانع از انتفاع مستاجر از عین مستاجره شود، تکلیف به پرداخت 

اجاره بهاى منافع تفویت شده، از ذمۀ مستاجر رفع مى شود. 

2-2-4- خروج عین مستاجره از انتفاع مقصود 

ممکن است عین مستاجره تلف نشود، اما به دلیل عیب یا نقصى که در آن پدیدار گشته، از 

قابلیت انتفاع بیفتد. در این فرض نیز اجاره منفسخ خواهد شد. ماده 481 ق.م بیان مى کند: «هر 

گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل 

می شــود». با مالك ماده 527 ق.م ، منظور از «باطل»، «انفساخ» است ؛ زیرا انحالل عقد ناظر 

به آتیه است. ماده 569 قانون مدنى مصر نیز موید همین نظر است: «1- چنانچه عین مستاجره 

در اثناى اجاره به طور کلى از بین برود، اجاره خود به خود منفسخ مى شود».  

انفســاخ عقد با بطالن عقد از جهت آثار متفاوت اســت: انفساخ در گذشته قرارداد اثرى ندارد 

و عقد بعد از تحقق عوامل انفســاخ به طور قهرى و خود به خود منحل مى شود. به بیان دیگر، 

عقد از زمان انعقاد تا لحظۀ انفســاخ معتبر است. به طور مثال، اگر شش ماه بعد از شروع اجاره، 

در عین مستاجره، عیبى غیرقابل رفع حادث شود، از تاریخ حدوث عیب، قرارداد منفسخ مى شود 

ولى روابط اســتیجارى از زمان انعقاد عقد تا لحظۀ انفســاخ معتبر است. ولى در بطالن قرارداد 

اجاره، قرارداد از ابتدا هیچ اثر حقوقى ندارد  (مالك ماده 365 ق.م) و در صورت استیفاى مستاجِر 

ظاهرى از منافع باید اجرت المثل منافع را به مالک بدهد نه اجرت المسمى. 

از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره در موردى که رفع عیب ممکن نباشد، در حکم تلف آن 

است. عذر مستاجر در انتفاع از مورد اجاره مجوز انفساخ نیست. پس هرگاه شخصى اتومبیلى را 

براى مسافرت کرایه کند و در اثر بیمارى مستاجر نتواند به مسافرت برود، اجاره منحل نمى شود.   

اگر مانع از بین رفتن قابلیت انتفاع، خارجى باشــد، مانند موردى که شــهردارى شغل زهتابى  

را که مســتاجر به آن اشتغال داشته ممنوع کرده است، اجاره منفسخ مى شود؛ زیرا از مواد 471، 

481 و 496 و مواد دیگرى که در نظایر اجاره، مثل مزارعه، مقرر شــده، استفاده مى شود که عین 

مســتاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقى باشــد و در صورتیکه از ابتدا قابل انتفاع 

بوده و در اثناء مدت از قابلیت افتاده باشــد، از آن به بعد اجاره منفســخ مى شود.  شعبه چهارم 

دیوان عالى کشــور در حکم شماره 644 مورخ 1317/3/11 همین نظر را تایید کرده است و اجاره 

را از تاریخ زوال قابلیت انتقاع از عین مســتأجره منفسخ دانسته است. شعبۀ 27 دادگاه شهرستان 

تهران نیز در رایى اذعان داشــته اگر ساختمانى در بیرون شهر براى ایجاد بیمارستان و استراحت 

بیماران روانى اجاره داده شــود و در هنگام تسلیم نیز از حیث آرامش محلى قابل استفاده باشد، 

ولى پس از چندى در کنار باغ بیمارستان میدان تیر ارتش احداث شود، چون مستاجر نمى تواند 

استفادة مطلوب را ببرد و رجوع او به همسایه نیز امکان ندارد، حق فسخ اجاره را دارد.  

در شرایطى که به دلیل «منع قانونى» تحصیل منفعت مقصود در قرارداد، ممتنع شود، مانند 

جاییکه قانونگذار به دلیل حفظ ســالمت شهروندان خوابگاههاى دانشجویى را تعطیل مى کند، 

در این صورت، عقد اجاره به نحو صحت ادامه نمى یابد؛ زیرا به طور ضمنى طرفین خواسته اند 

عین مستاجره براى تحصیل سکونت جهت حضور در دانشگاه اجاره داده شود و اگر تحصیل آن 

منفعت ممکن نباشد، اجاره اى باقى نماند.

5- نتیجه

نهایتا ما در این مقاله معتقدیم  از مواد 471، 481 و 496 قانون مدنى اســتفاده مى شود که 

عین مستأجره تا آخر مدت اجاره باید قابلیت انتفاع داشته باشد و درصورتى که از ابتدا قابل انتفاع 

بوده و در اثناى مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ مى شود. این 

تحلیل هرچند در حقوق ایران کمتر ســابقه دارد، اما پذیرش آن مى تواند گام مثبتى در راستاى 

تأمین عدالت قضایى تلقى شود.

منابع:

کاتوزیان، ناصر. (1384). درسهایى از عقود معین، جلد 1، تهران: گنج دانش

باریکلو، علیرضا. (1394). عقود معین (1)، تهران: نشر میزان

نیکبخت، حمیدرضا. (1376). آثار قوه قاهره و انتفاى قرارداد، مجله حقوقى، شماره 21،

بیات، فرهاد. (1398). شرح جامع قانون مدنى، تهران: نشر ارشد

برنهام، اسکات جى. (1394). حقوق قراردادها، برگردان مهدى سعادت فرد، تهران: آوند دانش

امامى، اسداهللا. (1397). قرارداد اجاره و قلمرو آن، تهران: میزان

نورى، محمدعلى. (1388). قانون مدنى مصر، تهران: گنج دانش،

حیاتى، على. (1398). حقوق مدنى (6)، تهران: میزان

جاى کسى امتحان ندهید، وگرنه دادگاهى مى شوید
مطابق با آنچه که در قانون آمده است امتحان دادن به جاى 

دیگرى سبب دادگاهى شدن دو طرف خاطى مى شود.

به گزارش خبرنگار حــوزه حقوقى- قضایى گروه اجتماعى 

باشــگاه خبرنگاران جوان، تقلب عملى غیر قانونى است و اگر 

فردى در امتحانات تقلب کند مجرم به حساب مى آید.

تقلب در هرنوع امتحان دانشــگاه اعــم از امتحان کنکور، 

امتحانات نهایى و حتى داخلى مراکز آموزشى، یک تخلف انضباطى است.

ایــن تقلب پیامد هایى از قبیل اخطار و توبیخ دانشــجو و در صــورت تکرار، منع موقت از 

تحصیل را به دنبال دارد.

بهتر است بدانید، شــرکت کردن شخص دیگرى به جاى شما در جلسه امتحان، عالوه بر 

تخلف انضباطى، جرم است و در دادگاه هاى کیفرى، هم شرکت کننده و هم داوطلب اصلى، به 

پرداخت جزاى نقدى محکوم خواهند شد.

بهتر است بدانیم ...
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عضو هیأت علمى گروه حقوق دانشگاه اراك

پیمان نمامیان

 امروزه به دلیل گسترش دانش و پیچیدگى فرآیند تصمیم گیرى، استفاده از سامانه هاى 

اطالعاتــى به خصوص ســامانه هاى هوش مصنوعى در تصمیم گیرى، اهمیت بیشــترى 

یافته است. از اینرو، تحوالت حوزه هوش مصنوعى آن چنان سریع، انفجارى و غافلگیرکننده 

است که فرصت نظریه پردازى و در پى آن قاعده سازى را از جامعه بشرى سلب کرده است. 

تحــوالت این حوزه به طور عمده از نوع تحوالت کمى صرف نیســتند. هم زمان با تحوالت 

کمى، با نوعى از تحوالت کیفى و محتوایى مواجه هستیم؛ مانند فضاى سایبر که قواعد و 

محدودیت هاى زمان و مکان را به گونه اى درنوردیده یا دچار تغییرات اساسى نموده است که 

پیش از به پایان رسیدن پژوهش ها و نتیجه گیرى هاى الزم، تغییر ماهیت داده و تالش هاى 

قبلى را کم اثر مى سازد.

توســعه هوش مصنوعى در عصر حاضر، ماشــین ها و نظام هاى هوشمند، قابلیت هاى 

بالفعــل و بالقــوه خود را به اثبات رســانده و اذهان را به ســوى افزایــش حضور خود در 

عرصه هاى گوناگون حیات بشــر در حوزه صنعت، مبادالت مالــى، بازاریابى، امور تولیدى 

و خدماتى، سیاســت، اقتصاد و شاخه هاى مختلف علوم انســانى سوق داده است. از اینرو، 

با وجود محافظه کارى و احتیاط اندیشــى اصحاب حقوق انــدك ردپاى هوش مصنوعى را 

در عرصه هــاى مختلف حقوق نیز مى توان مشــاهده نمود. با این وصف، هوش مصنوعى 

که ممکن اســت در هر شــىء فیزیکى یا غیر آن متجلى شود، مى تواند رباتى براى یارى 

انسان ها در امور خانگى(نظیر نظافت و آشپزى) باشد یا در تخصص خاصى(نظیر پزشکى، 

قضاوت و غیره) مشغول باشد که احکام حقوقى خاصى بر آن مشاغل مترتب است.

با توجه به رشد صنعتى جوامع و پیشرفت فناورى، بشر هر روز به اختراعات نوینى دست 

یافته است و در مقام استعمال آن ها بر مى آید. در چارچوب پیشرفت و توسعه فناورى و پیدایش 

مفاهیم جدید هوش مصنوعى، فناورى «رباتیک» وارد مرحله نوینى از حیات خویش شده است؛ 

به گونه اى که امروزه امیدوارى بشــر براى تحقق آرزوى دیرینه ساخت انسان مصنوعى افزایش 

یافته اســت. بنابراین، رباتیک شاخه اى میان رشــته اى از مهندسى مکانیک و برق و نیز علوم 

رایانه است که مشتمل بر طراحى، ساخت، راه اندازى و به کارگیرى از ربات ها  مى شود. رباتیک، 

با طراحى، ســاخت، بهره بردارى و اســتفاده از ربات ها و هم چنین سیســتم هاى رایانه اى براى 

کنترل آن ها، بازخورد حسى و پردازش اطالعات مشغول به کار هستند.

طى سال هاى اخیر، ساخت ربات هاى انســان نما، رشد فزاینده اى داشته است. این دسته از 

ربات ها قادر به انجام اَعمال و رفتارى مشابه انسان هستند. حتى برخى از آن ها هم چون انسان 

داراى نمود بیرونى احساسات بوده و اغلب توسط ریزکنترل گرها و ریزپردازنده هاکنترل مى شوند. 

ربات ها به طــور معمول داراى مشــخصه هایى نظیر «حرکت و پویایى گســترده»، «قابلیت 

برنامه ریزى» و «امکان انجام تکالیف برنامه ریزى شده به صورت خودکار»، هستند.

راجع به «حقوق رباتیک» باید اذعان داشــت که این شــاخه نوین در چارچوب علم حقوق 

درصدد وضع قواعد، موازین و مجموعه مقرره هایى است تا ضمن انسجام بخشى به فناورى هاى 

نوین در حوزه علم هوش مصنوعى و کاربرد آن در فناورى رباتیک، جایگاه حقوقى و قانونى و 

نحوه استعمال از ربات ها را نظام حقوق موضوعه فراهم نماید. این شاخه جدید سعى بر آن دارد 

تا با ارائه تعریفى جامع از ربات ها و حقوق انســان ها در قبال هم، بسترى مناسب را براى رشد 

و شــکوفایى بشر در این عرصه نوین فراهم سازد. البته به نظر مى رسد با توجه به رشد فزاینده 

علم و فناورى در این زمینه، در آینده اى نزدیک ربات ها در بسیارى از فعالیت ها در کنار انسان 

مبادرت به اقدام نمایــد. با این همه، باید به ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت اجراهایى که 

بتواند استفاده از این ابزارآالت فنى را در بسترى امن تضمین نماید، اشاره نمود.

اگرچه رشد فناورى هوش مصنوعى و رباتیک نقش مهمى در رفع نیازهاى مردم دارد، 

اما چالش هایى را فراهم آورده اســت؛ از جمله این که ممکن است یک ربات زیان هایى را 

به اشــخاص و اموال وارد کند. ربات هاى خودمختار به ویژه به دلیل نرم افزارهاى خاصى 

که در آنها وجود دارد مى توانند فعالیت هاى مختلفى را بدون کنترل انسانى انجام دهند. 

بررسى مسئولیت  حقوقى مربوط به زیان هاى وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده 

از سوى انسان دشوارى بیشترى دارد.

با این همــه، مبناى عمده توجیه کننــده  جرم انگارى نقض ایــن قواعد را مى توان 

ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشــى از فعالیــت با این ابزارآالت صنعتى و 

پیشگیرى از خطرات بى شــمار آن دانست. از اینرو، جرم انگارى رفتارهاى مجرمانه مدرن 

ناشــى از به کارگیرى ماشین  آالت پیشرفته و نوین نظیر ربات ها براساس «اصل صدمه و 

فایده گرایى» اســت؛ زیرا ربات  موجب ورود صدمه و آســیب شده و زمینه هاى صدمه به 

جامعه را فراهم مى آورد. بنابراین، ربات ها با چنین رفتارهاى مجرمانه اى داراى مســئولیت 

به ویژه کیفرى هســتند. بر همین وضعیت مى توان مسئولیت کیفرى آن ها را در مسائل 

و موضوعاتــى نظیر جرایم علیه تمامیت جســمانى، جرایم علیه اموال و مالکیت و نیز 

جرایــم علیه امنیت را احراز نمود. البته در قبال جرایــم ارتکابى نیز مى توان کیفرهایى 

نظیر، معدوم ســازى، سلب آزادى اقدام، به کارگیرى در جهت انتفاع و تسهیل کار به عنوان 

کارگر و حتى محکومیت شرکت سازنده به پرداخت جزاى نقد ى، اشاره نمود. با این وضع، 

به منظور پیشگیرى و ممانعت از خطرهاى بالقوه و نیز حفاظت از نظام اجتماعى در قبال 

آســیب ها، باید فعالیت در این زمینه در معرض مقرره هــاى کیفرى قرار گیرد. در زمینه 

ربات ها الزم اســت مقرره هاى رباتیک، به ویژه مقرره نخست که یک ربات نباید به انسان 

آســیب(اعم از مالى و جانى) واردسازد، مورد توجه بیشــتر قرار گیرد. با توجه به افزایش 

کاربــرد ربات ها حاکمیت بر مبناى اصولى نظیــر اصل صدمه، مبادرت به جرم انگارى در 

این رابطه نماید و موجبات احراز مســئولیت کیفرى ربــات را فراهم نماید. بنابراین الزم 

اســت سازوکار مناسبى براى شناسایى مسئولیت کیفرى ربات ها و به کارگیرندگان و حتى 

تولیدکنندگان و طراحان آن ها مقرر شود. از اینرو، از حیث فنى کشف میزان مداخله طراح، 

برنامه نویس و کاربر نرم افزارهاى نصب شــده در رفتار ربات ها در احراز مسئولیت کیفرى و 

حتى مدنى ضرورتى انکارناپذیر است.

در نهایت با توجه به برقــرارى ارتباط میان حقوق کیفرى و حقوق رباتیک، مى توان به وجود 

شاخه اى نوین موسوم به «حقوق کیفرى رباتیک»اشاره داشت.

منابع:

- عبداله رجبى(1398)، «ضماندر هوش مصنوعى»، مطالعات حقوق تطبیقى

- محمدعلى حاجى ده آبادى، فاطمه بهزادى نیا و صالح اسماعیلى(1393)، «درآمدى بر مسئولیت کیفرى 

رباتیک از منظر قواعد فن آورى و حقوق اسالمى»، پژوهش هاى تطبیقى حقوق اسالم و غرب، 

- محمد مهدى زاده(1388)، مبانى و طراحى و ساخت رباتیک، تهران: الماس دانش، چاپ اول

- محمود حکمت نیا، مرتضى محمدى و محســن واثقى(1398)، «مســئولیت مدنى ناشــى از تولید 

ربات هاى مبتنى بر هوش مصنوعى خودمختار»، حقوق اسالمى

فناورى رباتیک در بستر حقوق کیفرى

آیا هر تهدیدى جرم محسوب مى شود؟

شرایط تهدید و زمان محقق شدن آن در قانون آمده است، اما 

باید دید که آیا هر تهدیدى جرم محسوب مى شود.

تهدید کننــده به وضوح تهدید شــونده را به قتل، ضررهاى 

مادى، معنوى، شرفى و افشــاى سر خود و یا بستگانش تهدید 

کند، به نحوى که قاضــى از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام 

شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتى احساس کند.

شرایط تهدید چیست؟ 

براى تحقق جرم تهدید شرایطى باید وجود داشته باشد اول آن که تهدید کننده قادر به انجام 

باشد و سپس با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

همچنین تهدید امرى نسبى است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد 

قضاوت قرار مى گیرد و مالك تشخیص آن عرفى است.

مجازات جرم تهدید چیست؟ 

هر کســى با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگرى را ملزم به دادن نوشــته یا سند یا امضاء و 

یا مهر کند و یا سند و نوشته اى که متعلق به او یا سپرده به او است را از وى بگیرد به حبس از 

3 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد.

هرگاه کسى دیگرى را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر هاى نفسى یا شرفى یا مالى و یا به 

افشاء سرى نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضاى وجه یا مال یا 

تقاضاى انجام امر یا ترك فعلى را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شالق تا 74 ضربه یا زندان از 

2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

بهتر است بدانیم ...
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اعضاى هیأت علمى گروه تاریخ دانشگاه اراك

فرهاد صبورى فر

مقدمه:

زوال اندیشــه سیاسی در ایران یکی از آثار ارزشمند طباطبائی است. این کتاب 

در سال 1373 هـ ش در نشر کویر به چاپ رسیده است. این دومین کتاب تألیفی 

جواد طباطبایی اســت که در آن نظرات خــود را در ادامه کتاب درآمدي بر تاریخ 

اندیشه سیاسی در ایران مبنی بر امتناع اندیشه به طور عام و زوال اندیشه سیاسی 

به طور خاص مطرح میکند. وي در این نوشــته میکوشــد تا نشان دهد تجدد و 

انحطاط، دو مفهوم بههم پیوســتهاند و در شــرایط تصلب سنت و امتناع اندیشه، 

طرح یکی بدون دیگري امکانپذیر نیست. در مغربزمین نیز تداوم اندیشه و تجدد، 

از مجراي طرح نظریه انحطاط امکانپذیر شــده است و بحران تجدد و شکست آن 

در ایران، بایستی با توجه به امتناع طرح نظریه انحطاط در درون نظامی از مفاهیم 

فلسفی فهمیده شــود. طباطبایی در دیباچه بر ویراســت دوم کتاب، به تعطیل 

اندیشه سیاسی و تفکر فلسفی در ایران نقدهایی را وارد میسازد.

در این پژوهش تالش شــده اســت با به کار گیري معیار هاي نقد خردمندانه 

تمام جنبه هاي موضوع بحــث مورد تحلیل و بررســی قرار گیــرد. البته انجـام 

در  الزم  مهـارت   و  انتقـادي  تحلیل  در  پیشینهايکامل  نیازمند  نقد صحیــح 

فرآینـدهاي استداللی است کــه ناگزیر در ایــن زمینه تالش هایی صورت گرفته 

اســت. بعالوه افراد منتقد می بایست داراي ذهنـی فعـال و اندیشه هاي عدالت 

جو بــا افق دید باز و دورانـدیش باشــند و ضمن استقالل فکر، نسبت به مسائل 

آگاهی کافــی داشته و پاسخهاي علمی را بـراي رفع مشکل به کار مــی بندند. لذا 

در این پژوهش تالش شــده است ضمن به بکار گیري روشی انتقادي در عین وجود 

محاســن فراوانی در این اثر به بررسی آن پرداخته و به این پرسش اصلی پاسخ دهد 

که چه نقدیدر زمینه هاي تئوریک، متدولوژیک، فاکتولوژیک و نقد اخالق پژوهشــی 

بدان اثر وارد است؟ درپاسخ باید گفت؛ یافته هاي پژوهش حکایت از آن دارد که کتاب 

«زوال اندیشــه سیاسی ایران» در اصل اثري تقلیدي از کتاب «انحطاط تمدن غرب» 

نوشته اشپنگلر می باشد که نویسنده هرگز بدان اشاره نمی کند و با توجه به موضوع 

مورد نظر حائز ابتکار و نوآوري چندانی نمی باشــد و می توان انتقادات گوناگونی را 

در زمینه هاي تئوریک، متدولوژیک، فاکتولوژیک و اخالق پژوهشی بدان وارد ساخت.

زندگی نامه و آثار سید جواد طباطبائی

ســید جواد طباطبایی در ســال 1324 در تبریز متولد شــد. تحصیالت ابتدائی و 

متوســطه خود را در زادگاهش به انجام رسانید و سپس براي ادامه تحصیالت عالیه 

در رشته حقوق به دانشگاه تهران رفت. 

او پس از اخذ لیســانس حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

به فرانســه رفت و در دانشگاه ســوربن به ادامه تحصیل پرداخت و با کسب دیپلم 

مطالعات عالی D.E.S  از رشته فلسفه سیاسی فارغ التحصیل شد.

او در سال 1363 با نوشتن رسالهاي درباره «تکوین اندیشه سیاسی هگل جوان»، 

با دریافت درجه ممتاز دکتراي دولتی در رشــته فلسفه سیاست به ایران بازگشت. پس 

از بازگشــت به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و چندي بعد معاون 

پژوهشی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه شد. همزمان سردبیري 

نشریه همین دانشکده را نیز عهده دار گردید.

طباطبائی با مراکز پژوهشــی دیگر نیز همــکاري می کرد و با امکاناتی که 

در ســازمان هاي پژوهشی فرانســه، آلمان و امریکا برایش فراهم گردیده بود؛ 

تحقیقات مهمی را در زمینه تاریخ اندیشــه هاي سیاسی در ایران انجام داد. وي 

در سال 1376 موفق شــد جایزه نخل آکادمیک، عالیترین نشان علمی فرانسه 

و همزمان مدال نقره تحقیقات در علم سیاســت از دانشگاه کمبریج انگلستان 

را کسب نماید.

طباطبایی هماکنون عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اســالمی است 

و در مؤسســات خصوصی همچون «مؤسسه پرسش» به تدریس مشغول می 

باشد.

او آثار ارزشمندي را تالیف نموده است که مهمترین آنها عبارتند از:

در آمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران.

زوال اندیشه سیاسی در ایران.

ابن خلدون و علوم اجتماعی.

خواجه نظام الملک.

سقوط اصفهان به روایت کرسینسکی.

جدال قدیم و جدید و ...

نقد تئوریک (نظري)

نظریه یا تئوري یا نگره به تفکر انتزاعی یا تعمیمدهنده و یا به نتیجه چنین 

تفکري اطالق میشــود و بسته به متن مورد بررســی، نتایج آن تفکر می تواند 

موضوعات مختلفی را در بر بگیرد. کتاب زوال «اندیشه سیاسی در ایران» نوشته 

اي نظري و تئوریک اســت اما اولین نقد وارده بدان آن اســت که گرچه محور 

نوشته هاي نویســنده و سنگ محک و چارچوب نظري او در این کتاب فلسفه 

یونان با تاکید بر آثار افالطون و ارســطو است و بخش اول کتاب نیز به آن دو 

دانشمند اختصاص یافته است.

طباطبائی درباره علل پیدایش و رشــد فلســفه نظــرات ناصوابی را از تاریخ 

غرب نقل می کند که پذیرفتنی نیســت. براي نمونه در فصل اول اینگونه می 

نویسد «با از میان رفتن نظام موکناي، نیروي اجتماعی متخاصمی که آزاد شده 

و در برابــر یکدیگر قرار گرفته بودند به دنبــال هماهنگی و تعادلی بودند و این وضع 

دوره پرآشــوبی در پی داشت که از آن تاملی اخالقی و اندیشه اي سیاسی زاده شد که 

نخســتین صورت فرزانگی انســانی بود» نویســنده در اینجا پیدایش تامل اخالقی و 

اندیشه سیاسی و فرزانگی انســانی را تلویحا به حاصل آنارشی پدید آمده از فروپاشی 

نظام موکناي نســبت می دهد. در حالی که این دو رخداد (فرو پاشــی نظام موکناي و 

پیدایش تامل اخالقی و اندیشــه سیاســی) گرچه همزمانی داشــتند اما این همزمانی 

بیشتر از اینکه می توانست داراي یک رابطه علت و معلولی باشد؛ حاصل یک تصادف 

تاریخی است.

از آنجا که موضوع اصلی می بایست انحطاط و زوال اندیشه هاي سیاسی در ایران 

باشــد نویسنده بعد از پرداختن به اندیشه سیاسی یونان باستان، فصول بعد کتاب را به 

تاریخ ایران اختصاص می دهد. اما باز هیچ تعریف مفهومی ارائه نمی کند به گونه اي 

کــه درباره اصلی ترین موضوعات یعنی انحطاط و زوال تعریف دقیقی ذکر نمی کند و 

هیچ معیار و منطقی را در این بررسی مشخص نمی سازد.

طباطبائی بشدت تحت تاثیر ایدئولوژي ناسیونالیستی (ملی گرائی) بازمانده از زمان 

پهلوي قرار داشــته است که درجاي جاي کتاب مشــهود است. براي مثال او طاهریان 

را برآمده از بازگشــت به اندیشه شاهی ایران باستان و مغایر با اصول حکومت اسالمی 

می داند.

نویسنده تحت تاثیر هگل ایده و فکر را بر دیگر عوامل در تاریخ برتري می نهد.

او در توضیــح چگونگی انحطاط فقط به عامل فکري توجه می کند و نقش عوامل 

دیگــر را نادیده می پندارد و مغفول می گــذارد. او هگلی گري را با ایرانی گري در هم 

می آمیزد و البته نباید از نظر دور داشت که گرایش راست و محافظه کار فلسفه هگل 

با این نوع ایرانی گري قابل جمع می باشــد که با نوعی تقدس نهاد ســلطنت همراه 

اســت و تاثیر این تفکر را در جاي جاي این کتاب می توان یافت به ویژه تقدیر گرائی 

نویسنده تحت تاثیر این نوع فلسفه کامال مشهود است.

نقد متدولوژیک (روش شناسی)

وسیله شــناخت هر علم  را روششناســی یا متدولوژي (Methodology) می 

گویند. روششناســی در مفهوم مطلق خود به روشهایی گفته میشود که براي رسیدن 

به شــناخت علمی از آنها استفاده میشود و روششناسی هر علم نیز روشهاي مناسب و 

پذیرفته آن علم براي شناخت هنجارها و قواعد آن علم را در بر می گیرد.

نقدى تاریخى بر کتاب «زوال اندیشه سیاسى در ایران»
اثر سید جواد طباطبائى

محمد حسن بیگى
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کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» در اصل اثر نظري و به تعبیري روشمند می 

باشــد اما از این جهت نیز نقد هایی بدان وارد است. ابتدا آنکه در این کتاب چارچوب 

کار و روش نویســنده مشخص نشده اســت و حتی از مفاهیم بنیادي مورد استفاده 

نظیر اندیشه سیاسی نیز تعریف دقیقی ارائه نگردیده است. بهتر آن بود که به لحاظ 

نظري بودن موضوعات مطرح شــده در کتــاب، ابتدا تعریف دقیقی از مفاهیم صورت 

می گرفت. شاید گمان نویسنده آن بوده است که بیشتر خوانندگان با چنین مفاهیمی 

آشــنائی کافی دارند. در حالی که این نیز نمی تواند نقد مورد نظر را پاســخ دهد زیرا 

به واقع گروه زیادي از خواندگان علیرغم اینکه مفاهمی از جمله اندیشــه سیاســی را 

به کرات شــنیده اند اما همچنان تعریف دقیقی از آن در ذهن ندارند. نکته دیگر آنکه 

در دوره بندي زمان هاي مورد بحث نیز ســخنان مبهم و متناقضی بیان می کند که 

این بر ابهان بیشــتر مفاهیم دامن می زند. براي مثال در دیباچه اینگونه گفته شــده 

اســت: «به خالف مغرب زمین که هزاره قرون وســطاي آن به طور منطقی پیش از 

دوره نوزایش آن قرار داشــت، در حوزه تمدنی مورد بحث این دفتر دوره اســالمی با 

نوزایشی در نخستین سده ها آغاز شد و با انحطاط تاریخی و زوال اندیشه، سده هاي 

میانه به دنبال نوزایش آمد» . گرچه سخن او از جهت تاریخی صحیح است اما آوردن 

اصطالحاتی نظیر نوزایش، انحطاط تاریخی، زوال اندیشــه و ... پیش از آنکه تعریفی 

دقیق از آنان ارائه شــود پسندیده نیســت. بعالوه اینکه در یک پژوهش تاریخی که 

این اثر در آن بســتر نوشته شده است؛ الزم است نویســنده منبع و ماخذ کاربرد این 

اصطالحات را بیان نماید. براي مثال عصر نوزائی اســالمی اصطالحی اســت که به 

وسیله جوئل کرمر مطرح شده است.

نقد دیگر عدم توجه نویسنده اثر به گفته هاي شعرا و طنز پردازان در تاریخ اندیشه 

سیاسی ایران است. او نســبت به جایگاه شعر و ادب که پناه گاه اندیشه سیاسی در 

ایران بوده اســت توجه کافی نمی کند. جاي خالی آراي کسانی چون عوفی، سعدي، 

عبید زکانی، حافظ و ... در کتاب او به خوبی مشــهود است. در حالی که خصوصا در 

عصر تصلب سیاســی و دوره هاي زوال اندیشه در ایران نظریه پردازان، اندیشه هاي 

خود را در قالب طنز، شــعر و امثال و حکم بیان می کردند و کمتر خواننده اي است 

که پی به وجود اندیشه سیاســی در طنز ها و اشعار نویسندگان و شاعرانی همچون 

عبید زکانی و حافظ نبرد.

نقل قول هاي طوالنی نیز از نقد هاي مهم تاریخی در عرصه متدلوژیک بدین اثر 

اســت. تحقیق خوب تاریخی علیرغم اینکه بنیادش بر منابع و نوشته اي پیشینیان 

قرار دارد ما از آوردن نقل قول طوالنی امتناع دارد و آن را پسندیده نمی داند و در اینجا 

نیز نویسنده می توانست با اجمال و تلخیص به بیان آنها بپرداد. 

نقد فاکتولوژیک (واقعه شناسی)

یکی از بنیادي ترین و اساسی ترین موضوعات تحقیق تاریخ روایت و نقل واقعیت 

تاریخی یا اصطالحا «فکت» اســت. پژوهش در عرصــه تاریخ بدون توجه به روایات 

(فکت ها) امکانپذیر نیست. کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» گرچه اثري تاریخی 

نیست اما همانطور که گفته شد در بستري تاریخی تالیف شده است و انتظار می رود 

نویســنده تا حدي قوائد تاریخ نگاري را در آن رعایت نماید. اما به واقع اینگونه نیست 

چرا که وي به اذعان خود در دیباچه اثر از اطالعات تاریخ کافی برخوردار نیست. یکی 

از اشتباهات فاکتولوژیک او در فصل چهارم کتاب و درباره دولت طاهریان رخ داده است 

او درباره این دولت اینگونه می نویســد: «طاهریان به مدت نیم سده تنها در بخشی 

از ایــران زمین فرمانروائی کردند و از ویژگیهاي فرمانروائی آنان در ارتباط با دســتگاه 

خالفت آن بود که به رغم خواســت خلفا نخســتین حکومت موروثی را در بازگشت 

به اندیشه شاهی آرمانی ایران باســتان و در مخالفت با اصول حکومتی اسالم ایجاد 

کردند.» اما تحلیل نویســنده با واقعیت تاریخی همســو نیست چراکه در این زمان، 

یک قرن و نیم از موروثی شــدن خود مقام خالفت سپري شده است و خلفاي اموي 

در حدود سال 60 هجري براي اولین بار بدین کار مبادرت کردند و این موروثی شدن 

خود تحت تاثیر اندیشه هاي ایران باستان و امپراطوري روم قرار داشت و البته موضوع 

جدیدي در دنیاي اســالم نبود. نکته جالب آنجاســت که عباسیان بسیاري از مبانی 

حکومت خود را از ایران باستان و اصطالحا همان شاه آرمانی ایرانی برگرفته اند و این 

ســاختار در نهاد خالفت پذیرفته شده اســت! پس چگونه می توانست موروثی شدن 

حکومت طاهریان که بیشتر از همه به تقلید خود خالف بود و در آغاز قرن سوم (سال 

205 هـ) صورت گرفته بود در برابر اصول حکومت اســالمی قرار داشته باشد؟ بعالوه 

اینکه نویسنده به منظور اثبات نظر خود از این واقعیت هاي (فکت هاي) تاریخی که 

طاهریان با خلفاي عباســی روابطی بسیار حسنه داشتند و به سرکوب مخالفان آنان 

می پرداختند و عالوه بر والیت خراسان صاحب شرطگی بغداد را نیز عهد دار بودند و 

در عین حال از حامیان اصلی ادب عربی به شمار می آمدند؛ چشم پوشی می کند.

نقد اخالق پژوهشی 

نقد اخالقی یکی از کهنترین شیوههاي نّقادي است که ارزشهاي اخالقی را مالك 

ارزیابی آثار قرار میدهد. البته این شــیوه نقد عمدتا درباره آثار ادبی مدنظر بوده  اســت 

که در آن، اشعار و سخنان سازگار با اخالق و حکمت مورد ستایش واقع میشود و آنچه 

با شــئونات اخالقی در تعارض باشد، نکوهش میگردد. اما منظور از نقد اخالقی در آثار 

تاریخی و نظري رعایت اخالق علمی در اســتناد و استفاد از منابع است و از این جهت 

نیز می توان نقد هایی را بر کتاب «زوال اندیشــه سیاســی در ایران» وارد ساخت. اول 

آنکه نویســند ه ظاهرا کتاب خود را تحت تاثیر «انحطاط تمدن غرب» نوشته اشپنگلر 

تالیف نموده اســت اما هرگز بدان موضوع اشــاره اي نمی کند . دیگر آنکه در قسمت 

هاي مختلف کتاب اصطالحات و نظریاتی را اســتفاده می کند اما همانطور که پیشتر 

ذکر آن گذشــت از نقل منابع این نظریات و نظریه پردازان آن ذکري به میان نمی آورد. 

اصطالحاتی مانند «عصر زرین فرهنگ ایران» و «نوزایش فرهنگ اسالمی» که پیشتر 

توسط افرادي مانند ریچارد فراي و جوئل کرمر به کار گرفته شده بود.

یکی دیگر از اشــکاالت کتاب صدور احکام کلی و مطلق در خصوص برخی مسائل 

تاریخی و یا درباره افراد و موضوعات مختلف است. مثال نویسنده در دیباچه بر ویراست 

دوم می نویســد «جاي تعجب اســت که درباره تاریخ اندیشه در یونان علیرغم گذشت 

صد سال از تاسیس مدرســه علوم سیاسی در ایران هیچ سخن سنجیده اي نوشته یا 

گفته نشده است.»

نتیجه گیري

کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» یکی از تالیفات ارزشمند سید جواد طباطبائی 

اســت. این کتاب دومین اثر نویسند می باشــد و موضوع آن بررسی سیر افول اندیشه 

سیاسی در تمدن ایران می باشد.  مطالب آن با تبین فلسفه یونان آغاز شده و در ادامه 

تالش شــده است تحلیلی روشمند از دالیل زوال اندیشــه سیاسی در ایران ارائه گردد. 

هدف پژوهش حاضر نقد و بررســی این اثر بر اســاس معیارهاي یک تحقیق تاریخی 

اســت و از این رو نقد هائی در زمینه هاي تئوریک (نظري)، متدولوژیک (روش شناسی) 

و فاکتولوژیک (تاریخی) و اخالق پژوهشی بدان وارد ساخته است. از آن جمله در زمینه 

نقد تئوریک می توان گفت جدي ترین کاســتی کتاب عدم بیان دقیق مسئله، سوال و 

فرضیات اســت و درحالی که ظاهرا سنگ محک و چارچوب نظري کتاب فلسفه یونان 

و آثار افالطون و ارسطو است اما آشکارا بدان اشاره اي نمی شود. نقد اصلی در موضوع 

متدلوژیک (روش شناسی) عدم تعریف دقیق مفاهیم نام برده در کتاب است. از آنجائی 

که این اثر داراي مفاهیم و اصطالحات فراوانی است؛ انتظار می رفت نویسنده، قسمتی 

از کتاب را به تعریف این مفاهیم اختصاص دهد اما اینگونه نشــده اســت. شاید با این 

ذهنیت که بیشــتر خوانندگان کتاب با این اصطالحات و مفاهیم آشــنائی کافی 

دارند. اما این دلیل موجه اي نیست.

در زمینه فکت هاي تاریخی و استناد به روایات تاریخی نیز کتاب داراي کاستی 

اســت. برخالف موضوع کتاب که «زوال اندیشه سیاسی در ایران» است و منظور 

نویسنده تاریخ ایران می باشد؛ اما او خود مدعیست که اطالعات تاریخی کافی در 

این زمینه ندارد و قصد او پرداختن به وراي تاریخ این دوران است. او در نقل روایت 

هاي تاریخی نیز دچار اشــتباهاتی شده اســت که بهتر آن بود با مراجعه به منابع 

دست اول تاریخی از این اشتباهات جلوگیري می کرد.

از جهت اخالق پژوهشی نیز عدم نقل سرچشمه بسیاري از روایت ها و نظریات 

اصلی ترین نقد وارده به این اثر اســت. طباطبائی کتاب خود را به تقلید از کتاب 

«انحطاط تمدن غرب» نوشته اشپنگلر نگاشته است اما حتی کوچکترین اشاره اي 

بدان نمی کند. بعالوه اینکه از نظریات بســیاري از محققین و ایران شناســان در 

نوشته هاي خود بهره می برد اما اشاره اي به صاحبان این نظریات نمی کند و این 

از جهت تحقیق تاریخ امري ناپسند است.  

منابع:
-ابن کثیر، اســماعیل بن عمــر، (1351 ق) البدایه و النهایه فی التاریخ، قاهره، 

مطبعه العاده.

- اقبال آشتیانی، عباس، (1384)، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت 

تیموري، تهران، نشر امیر کبیر.

- اقبال آشــتیانی، عباس، (بی تا)، تاریخ مفصل ایران از صدر اســالم تا دوره 

قاجار، خیام.

- ایرانی، اکبر، (1371)، روش شــیخ طوسی در تفســیر تبیان، تهران، سازمان 

تبلیغات اسالمی.

- تهرانــی، شــیخ آقا بزرگ، (1376) زندگینامه و آثار شــیخ طوســی، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- حرعاملی، محمد بن حســن، (بی تا)، نقدي جامع بر تصوف، ترجمه جاللی، 

قم، انصاریان.

- زرین کوب، عبدالحســین، (1367)، تاریخ مردم ایران از پایان ساســانیان تا 

پایــان آل بویه، تهــران، امیرکبیر.- صفا، ذبیــح اهللا، (2536)، تاریخ ادبیات ایران، 

تهران، چاپ امیرکبیر.

- صفائی حائري، علی، (1381)، روش نقد، قم، انتشارات لیله القدر. 

-طباطبائی، ســید جواد، (1373)، زوال اندیشــه سیاسی در ایران، تهران، نشر 
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 دو تن از محققین گروه هاى زیســت شناســى و شیمى دانشگاه 

اراك موفق به غنى ســازى جلبک هاى بــا دوتریوم براى اولین بار در 

کشور شدند.

براى اولین بار در کشــور دو تن از محققین دانشــگاه اراك موفق به غنى ســازى 

جلبک ها با دوتریوم از طریق ایجاد ســازگارى در جلبک براى رشــد در محیط کشت 

حاوى 99% آب سنگین شدند. در این تحقیق که توسط دکتر مجید مهدیه عضو 

هیات علمى گروه زیســت شناســى و دکتر خانمحمدى عضو هیات علمى گروه 

شــیمى در دانشــگاه اراك پس از 2 ســال تحقیق صورت گرفت، اتم دوتریوم بطور 

کامل جایگزین هیدروژن در زیست مولکول ها شد. الزم به توضیح است تنها برخى از 

موجودات زنده قادر به رشد در غلظت 100% آب سنگین مى باشند. تولید این مولکول 

هاى زیستى اهمیت زیادى در صنعت هسته اى کشور دارد. 

 در اثر طرح پژوهشــى مشترك دکتر مجید مهدیه عضو هیات علمى گروه زیست 

شناســى دانشــگاه اراك و دکتر حمید خانمحمدى عضو هیات علمى گروه شــیمى 

دانشگاه اراك، جلبک هایى با دوتریوم از طریق ایجاد سازگارى در جلبک براى رشد در 

محیط کشت حاوى 99% آب سنگین غنى سازى شد.

این تحقیق که نتیجه دو سال پژوهش مى باشد و با حمایت مالى شرکت مصباح 

انرژى انجام گرفته اســت، اتم دوتریــوم بطور کامل جایگزین هیدروژن در زیســت 

مولکول ها مى شود.

گامى در راستاى بومى سازى صنعت هسته اى

 تولید این مولکول هاى زیستى اهمیت زیادى در صنعت هسته اى کشور دارد چرا 

که، دوتریوم ایزوتوپ پایدار ســنگین هیدروژن است که غالبا بصورت اکسید دوتریوم 

و با نام آب ســنگین در دســترس اســت. این عنصر اثر ایزوتوپــى قابل توجهى در 

سیســتم هاى شیمیایى و بیولوژیک نشــان مى دهد که به دلیل اختالف زیاد در جرم 

اتمى و اسپین هسته اى آن نسبت به هیدروژن است. همچنین دوتریوم از نظر خواص 

مغناطیســى با هیدروژن نیز متفاوت اســت که مى توان دوتریم متصل به کربن را در 

ترکیبات آلى مختلف توسط روش 2H NMR مطالعه نمود.

این محققین در ادامه ســعى دارند از جلبک هاى دوتره براى تهیه محیط کشــت 

دوتره براى کشــت باکترى E. coli   و سلول هاى جانورى و بیان پروتئین نوترکیب 

در آنهــا به منظور نشــاندار کردن پروتئین بــا دوتریوم براى مطالعات ســاختارى و 

پروئتومیکس استفاده نمایند. 

 پروژه اى مشــترك میان تیم تحقیقاتى دانشگاه اراك و شرکت آبفاى استان مرکزى جهت 

بررسى علل خرابى و عیوب کنتورهاى مشترکین آب در شهر اراك تعریف گردید.

تیم تحقیقاتى دانشگاه اراك که متشکل از دکتر حامد صفى خانى، دکتر محمدرضا وصالى 

ناصح، دکتر محمدرضا حسینى نسب که از اعضاى هیات علمى گروه هاى مکانیک و مهندسى 

صنایع دانشــگاه اراك مى باشندو مهندس ســجاد نوروزى به عنوان مجریان این طرح انتخاب 

شدند. در نهایت یک نرم افزار هوشمند جهت معرفى کنتور بهینه در هریک از محله هاى شهر 

اراك که داراى بهترین دقت و کمترین هزینه مى باشد، تهیه گردد هم اکنون با میزان پیشرفت 

50٪ در حال انجام است.

نرم افزار این امکان را به پرسنل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى مى دهد که با در نظر 

گرفتن مولفه هاى هر محله مانند فشار، کاربرى مشترکى که متقاضى است یا تجارى و ... را در 

نظــر گیرد و یک کنتور بهینه با بهترین کارایى را به متقاضى معرفى مى کند که این اقدامات 

موجب کاهش مصرف آب و کاهش خرابى هاى کنتور خواهد بود.

الزم به ذکر اســت تولید زیست مولکول هاى نشاندار شــده با ایزوتوپ هاى پایدار 

(2H or D ,18O ,15N ,13C)  یــک صنعت بزرگ در بازار مواد شــیمیایى 

بسیار تخصصى است و کاربرد زیادى در تشخیص بیمارى، فهم مسیرهاى متابولیک 

در انســان، و پاسخ به سواالت اساسى در زمینه آلودگى هاى زیست محیطى داشته و 

بعنوان یک ردیاب، امن ترین و موثرترین روش براى مطالعه متابولیسم بویژه در انسان 

مى باشــند. با توجه به اینکه سنتز شیمیایى مولکول هاى زیستى دوتره بسیار پیچیده 

و در برخى موارد غیر ممکن است لذا روش بیوسنتز از طریق غنى سازى متابولیک در 

موجودات زنده بعنوان روشى جایگرین و مقرون به صرفه در برخى کمپانى هاى بزرگ 

دنیا در حال انجام است.

ــازى ــى س ــتاى بوم ــى در راس ــوم، گام ــا دوتری ــک ب ــت جلب  کش
ــته اى ــت هس صنع

بررسى علل خرابى و ارائه نرم افزار جهت بهبود کیفى کنتور هاى 
آب صد و بیست و پنج هزار مشترك شهر اراك

دکتر آبتین عبادى عضو هیات علمى گروه مهندســى شیمى دانشگاه اراك در جمع 100 

سرآمد علمى کشور قرار گرفت.

نام دکترآبتین عبادى عضو هیات علمى گروه مهندســى شــیمى دانشگاه اراك در میان 

سرآمدان علمى کشور قرار گرفته است.

 دکتر حســین مستعان، مدیر روابط عمومى دانشگاه اراك درمورد شیوه انتخاب و مکانیزم 

رقابتى در این فدراســیون اذعان داشت: این فدراســیون ساالنه 100 نفر از اعضا هیات علمى 

کشور در کل رشته هاى پزشکى و غیر پزشکى  که داراى دستاوردهاى پژوهشى برتر هستند 

را رصد،  شناسایى، ارزیابى و حمایت مى کند.

شــرایط اولیه براى ورود به فرآیند ارزیابى دو شاخص زیر مى باشد: اوال محقق عضو هیأت 

علمى یک موسسه علمى/ پژوهشى کشور باشد و ثانیا یکى از شرایط زیر را دارا باشد:

 1- حداقل یک مقاله منتشــر شده در نشــریات برتر (مقاله برتر) مورد تأیید فدراسیون به 

عنوان نویســنده مسئول دربازه زمانى  مشخص با آدرس (Affiliation) یکى از مؤسسات 

پژوهشى ایران؛

2- ارائه ســخنرانى به عنوان سخنران کلیدى یا مدعو (ســخنرانى معتبر) در کنگره هاى 

معتبر جهانى مورد تأیید فدراسیون

 الزم به ذکر است که  شناسایى و انتخاب سرآمدان علمى توسط فدراسیون انجام مى شود 

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد از عضو هیات علمى گروه مهندسى مواد دانشگاه اراك

دکتر ســید عباس صالحى به پاس ترجمه کتاب متالورژى جوشــکارى و جوش 

پذیرى دکتر حسین مستعان؛ از وى تقدیر به عمل آورد.

 دکتر سید عباس صالحى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى از دکتر حسین مستعان؛ 

عضو هیات علمى گروه مهندســى مواد و متالورژى دانشــگاه اراك به پاس ترجمه 

کتاب متالورژى جوشکارى و جوش پذیرى تقدیر به عمل آورد.

موضوع اصلى این کتاب بر پایه درســى است که در دانشــگاه ایالتى اوهایو در 

برنامه مهندسى جوشکارى آن را از سال 1986 تدریس مى شود. مباحث به گونه اى 

طرح ریزى شده است که مهندسان را با پیش نیازهاى الزم براى فهم مفاهیم اساسى 

متالورژى جوشکارى و تفسیر شکست ها در اجزاى جوشکارى شده مهیا مى کند.

در این کتاب، به تشــریح مکانیزم هاى شکســت مربوط به شــرایط ساخت یا 

شــرایط سرویس پرداخته شده اســت. به عالوه، مکانیزم هاى شکست تشریح شده 

عضو هیات علمى دانشگاه اراك در میان سرآمدان علمى کشور

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد از عضو هیات علمى گروه مهندسى مواد

 Web و نیازى به ارســال مدرك و اقدام خاصى نیســت و تمامى اطالعات از پایگاه اطالعاتى

of Science استخراج مى شــوند. اعتبار علمى افراد در صورتى که داراى شرایط اولیه باشند، 

سنجیده شده و امتیازدهى و رتبه بندى مى شود. 

براى محاسبه اعتبار علمى افراد از 2 شــاخص کیفیت انتشارات (تعداد مقاله هاى برتر، تعداد 

سخنرانى هاى معتبر، میانگین ارجاعات و شاخص اچ (h-index) هر فرد تقسیم بر سن علمى 

افراد) و ارجاعات باکیفیت (تعداد ارجاعات از نشریات برتر) استفاده مى شود.

دکترمســتعان تصریح کرد: این افراد براساس اعتبار علمى رتبه  دهى و حمایت مى شوند. این 

حمایتها شــامل پژوهانه هاى نقدى، گرنت هاى خدمات شبکه آزمایشگاهى فناورى هاى راهبردى، 

حمایت از شــرکت در کنگره هاى معتبــر بین المللى، حمایت از جذب محقق پســا دکترى و ... 

مى باشد.

فدراسیون سرآمدان علمى کشور با هدف دستیابى به مرجعیت علمى با تالش معاونت علمى 

و فناورى ریاســت جمهورى تدوین و از ابتداى ســال 1394 آغاز به کار کرده است. این برنامه در 

نظر دارد با شناسایى مستمر افراد توانمند و داراى بنیه علمى قوى و ارائه حمایت هاى ویژه از این 

افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمى در منطقه سوق دهد.

به ریزساختار مقاطع جوش مربوط شــده و به عیوب غیرمتالورژیکى مانند ذوب ناقص، 

تخلخــل، مالحظات طراحى یــا دیگر مباحث مربوط به طراحــى و فرایند نمى پردازد. 

موضوعات ترك خوردن داغ، ترك خوردن گرم (حالت جامد) و ترك خوردن ســرد که در 

حین مراحل اولیه ســاخت و یا تعمیر تشــکیل مى شوند، مورد بحث قرار گرفته است. 

مکانیزم هاى اصلى ترك خوردن تشــریح شده و روش هاى بازدارنده وقوع ترك خوردن 

بیان شده است. شکست هاى مربوط به خوردگى نیز مورد بررسى قرار گرفته و در رابطه 

با مفاهیم کلى شکست و خستگى بحث مى شود. 2526
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در دیدار مســئولین دانشگاه اراك و مقامات استانى استان مرکزى در مورد 

ساماندهى اراضى ضلع جنوبى دانشگاه و ورودى شهر اراك راه کارهایى ارائه 

شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه اراك، نشست ساماندهى اراضى دانشگاه 

اراك به میزبانى دانشگاه و با حضور استاندار استان مرکزى، شهردار کالنشهر 

اراك، معاون امور عمرانى اســتاندارى، فرماندار شهر اراك، رئیس پایانه هاى 

حمل و نقل اســتان، فرماندار و اداره شهرسازى و ریاست دانشگاه اراك برگزار 

شد.

ســید على آقازاده ، استاندار استان مرکزى ضمن بازدید از اراضى که مانع 

گســترش فضاهاى آموزشى و رفاهى در دانشــگاه شده اند و همچنین مانع 

زیبایى ورودى شــهر اراك شده اند گفت: ضلع جنوبى این دانشگاه و خروجى 

این کالنشــهر در ابتداى جاده اراك - توره چهره نامناسبى دارد و مى طلبد با 

انجام کارکارشناســى و اختصاص 17 هکتار از اراضى این دانشگاه به فضاى 

سبز و پارك منظر بصرى این منطقه ترمیم شود.

وى ادامه داد: ایجاد فضاى سبز در خروجى کالنشهر اراك عالوه بر زیبایى 

و ســاماندهى زمین ها و اصناف، مکانى براى اســتقرار و استراحت مسافران 

عبورى نیز مى باشد.

استاندار مرکزى از اختصاص 40 هکتار اراضى این منطقه براى شهرك سازى 

در خروجى کالنشــهر اراك خبرداد و افزود: اداره کل راه و شهرســازى استان 

مرکزى باید همکارى الزم را براى تغییر کاربرى این اراضى با سایر دستگاه ها 

داشته باشد.

پارك تفریحى با زیربناى بیش از 16 هکتار در ورودى شهر اراك و همجوار 

با دانشگاه اراك افتتاح مى گردد

آقازاده گفت: با ایجاد این شــهرك در مجاورت کوى مسکونى کوثر اراك 

اســت زیر ساخت هاى الزم از جمله ایجاد پارك و فضاى سبز نیز باید توسط 

شهردارى براى مردم این منطقه فراهم شود.در تالشیم که خروجى شهر اراك 

یکى از شکیل ترین خروجى هاى مراکز استان ها در کشور شود.

وى خاطرنشــان کرد: نیاز اســت براى ســاماندهى این اراضى کمیته اى 

متشــکل از نماینده اســتاندارى مرکزى، اداره کل راه و شهرسازى، فرماندارى 

شهرســتان اراك، دانشگاه اراك، دانشگاه علوم پزشــکى، اتاق اصناف، اداره 

کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان و شــهردارى این شهر تشکیل 

و بــا اولویت تهاتر زمین ، جمع آورى صنوف مزاحــم، انجام اقدامات قانونى 

براى شهرك ســازى و ایجاد پارك زمینه ساماندهى و زیباسازى خروجى این 

کالنشهر را فراهم کنند.

دکتر ســعید حمیدى، رئیس دانشــگاه اراك نیز در این نشست گفت: 

ســاماندهى اراضى این دانشگاه و انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر از 

سال 85 آغاز و تاکنون به نتیجه نرسیده است.

از ســال 92 این موضوع با توجه گسترده ترى مورد پیگیرى قرار گرفت 

و هم اکنون پانزدهمین جلســه کارگروه ســاماندهى اراضى دانشگاه اراك 

مى باشد.

وى افزود: راهکارهایى براى  ساماندهى این اراضى از جمله تغییر کاربرى 

و شهرك ســازى در این منطقه و انتقال مشــاغل مزاحم  به محل اشتغال 

خود اندیشیده شده است و به مقامات اجرایى استان تحویل داده شده است.

مهندس شفیعى، شهردار کالنشــهر اراك نیز از اعالم آمادگى سازمان 

شــهردارى براى احداث پارك و مساعدت در گرفتن تملکات دانشگاه اراك 

خبر داد و گفت: طرح جامع این فضاى سبز طراحى شده است و شهردارى 

آمادگى الزم براى توافقات در این زمینه را با دانشگاه دارد.

مهندس زندیه وکیلى، معاون امور عمرانى استاندارى مرکزى از اقدامات 

اخیرى که در راستاى ساماندهى اراضى دانشگاه اراك انجام شده خبر داد و 

اظهار کرد: مشکل اصلى ما در ساماندهى اراضى دانشگاه انتقال اسناد بود 

ساماندهى اراضى ضلع جنوبى دانشگاه اراك

که  خوشبختانه حل شده است.

وى  افــزود: دو گروه عمده در انتقال این اراضــى باید مورد توجه قرار گیرند: 

ســنگ برى ها و تعمیرگاه ماشین آالت سنگین و ما براى این دو گروه عمده راه 

حــل هایى پیش بینى کرده ایم. با توجه به افتتاح کنارگذر شــهر اراك و بحث 

آلودگى هواى اراك ماشین هاى سنگین از مکان کنونى این گروه ها عبور نمى 

کننــد و جابه جایى براى انتقال این تعمیرگاه ها به پایانه حمل و نقل براى آنان 

ســود آور خواهد بود. صنوف سنگ برى هم با فروش این امالك مى توانند در 

مکان هاى تعیین شده و متناسب با صنف خود به کسب و کار بپردازند.
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دکتر مهدى رئوفى، عضو هیات علمى گروه مهندســى مواد و متالورژى دانشــگاه اراك از 

تولید نانو پوشش ضد ویروس کرونا خبر داد.

دکتر مهدى رئوفى اظهار کرد: این نانو پوشــش به صورت مایع روى ســطوح الیه نشانى 

شــده و پس از گذشت 24 ساعت باعث پاکیزگى سطح نسبت به ویروس مى شود و تاثیر آن 

تا سه ماه ماندگار است.

 وى افزود:طى تحقیقى که در حال انجام بر روى پوشــش هــاى نانوى آبگریز به همراه 

حسین نجف خانى دانش آموخته دانشگاه صنعتى شریف در شرکت دانش بنیان رویین حرارت 

رئوف بودیم به این نتیجه رســیدیم که این پوشش خواص آنتى باکتریال و آنتى ویروسى دارد 

و مى تواند پوشش مناسبى براى مقابله با کرونا  باشد و در حقیقت به سمت دیگرى از هدف 

تحقیق سوق پیدا کردیم.

عضو هیات علمى گروه مهندسى مواد و متالورژى دانشگاه اراك گفت: فرآیند فتوکاتالیستى 

نوعى فرآیند اکســایش پیشرفته اســت که در آن یک اکسیدانت یا کاتالیست در حضور و یا 

حتــى نبود تابش فرابنفش براى تخریب مــواد آلى به کار مى رود در ایــن فرآیند انرژى نور 

الکتــرون باند ظرفیــت را برانگیخته و به باند هدایت انتقال مى دهــد و با انجام مجموعه اى 

از واکنش ها منجر به تشــکیل رادیکال هاى هیدروکســیل مى شود که این رادیکال ها به دلیل 

داشتن پتانســیل باال با حمله به اکثر ترکیبات آلى از جمله غشا ویروس ها، موجب اکسایش 

آن ها مى شوند.

دکتر رئوفى اضافه کرد: با جذب اشــعه نور از سوى نانو پوشش قرار گرفته بر سطوح، مواد 

فتوکالیست موجود درآن فعال شده و توانایى از بین بردن آالینده ها و مولکول هاى آلى را دارد 

و ویروس هایى، چون کرونا ویروس و آنفلوآنزا که داراى غشــاء آلى هســتند با بودن الیه اى از 

این نانوپوشش روى اشیا غیرفعال مى شوند.

او یادآور شد: این پوشش نانو شفاف و حاوى ذرات 30 تا 50 نانومترى است و حالل آن آب 

و اِتانول بوده و ضخامت پوشش بر روى سطوح در نهایت10 تا 100 نانومتر است.

عضو هیات علمى گروه مهندســى مواد و متالوژى دانشــگاه اراك افزود: این نانو پوشــش 

مقاومت مکانیکى خوبى دارد و نسبت به اشعه UV مقاوم است.

دکتر رئوفى بیان کرد: نانو پوشــش ضدویروس هیچ گونه بوى نامطبوع ندارد و ســازگار با 

محیط زیســت مى باشــد و به ســرعت پس از قرار گرفتن روى هر ســطحى خشک شده و 

قابلیت اجراى سریع آن بر ســطوح غیرجذبى مثل شیشه، کاشى، سرامیک، فلزات، پالستیک 

و همچنین سطوح جذبى مثل پارچه، البسه، چوب، ام دى اف از ویژگى هاى خاص آن است.

او بیان کرد: این نانوپوشــش قابلیت استفاده در سطوح داخلى ساختمان ها، مراکز درمانى و 

بیمارســتانى، شیرآالت بهداشتى، سرویس هاى بهداشتى، مطب ها و سایر اماکن عمومى که در 

معرض ویروس ها هستند را دارد.

وى اظهار کرد: نمونه اولیه این طرح در سطح محدود موفقیت آمیز بود و این پژوهش براى 

گرفتن مجوز تولید به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى ارجاع شده و در دست بررسى 

است.

دکتــر رئوفى افزود: این پژوهش به همت حســین نجف خانى دانش آموخته مقطع ارشــد 

دانشگاه صنعتى شریف و مهدى رئوفى در مدت 6 ماه انجام شده است که فرآیند تحقیقات آن 

850 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

او با بیان اینکه ثبت این محصول نانو در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوى ایران اختراعات 

در حال انجام است، گفت: آزمایشگاه زیست محصول پرشین، آزمایشگاه همکار معاونت غذا و 

دارو در تهــران آزمایش هاى اولیه براى تایید این محصول نانو را انجام داده و اقدامات تکمیلى 

در دست انجام است.

تیــم تحقیقاتــى گــروه شــیمى دانشــگاه اراك بــه سرپرســتى پروفســور محمــد ســلیمان نــژاد 

مقالــه اى بــا موضــوع طراحــى نانــو جــاذب هیــدروژن ارائــه شــده اســت.

ــه  ــى  و ب ــوان رحیم ــم رض ــرکار خان ــرى س ــاله دکت ــب رس ــرا در قال ــه اخی ــى ک در تحقیق

ــو  ــت؛ نان ــده اس ــام ش ــگاه اراك انج ــژاد در دانش ــلیمان ن ــد س ــور محم ــتى پروفس سرپرس

ــى  ــا درصــد وزن ــد ب ــاذب جام ــک ج ــوان ی ــم بعن ــا لیتی ــده ب ــن ش صفحــه Be2N6 تزئی

ذخیــره ســازى هیــدروژن برابــر بــا 12,1 درصــد بــا اســتفاده از محاســبات کوانتــم مکانیکــى 

ــى شــده اســت. طراحــى و معرف

 ایــن نانــو صفحــه امــکان ســنتز دارد و ظرفیــت ذخیــره ســازى هیــدروژن در آن از بســیارى 

از نانــو صفحــه هــاى طراحــى شــده مشــابه بیشــتر اســت.

 

راهى آسان براى دسترسى به سوخت پاك

 بــا توجــه بــه امــکان ذخیــره ســازى مطلــوب هیــدروژن بــر روى ایــن نانــو صفحــه؛ شــرایط 

اســتفاده از هیــدروژن بــه عنــوان ســوخت پــاك محقــق میشــود؛ لــذا دیگــر بحــث االیندگــى 

ســوختهاى فســیلى بــا توجــه بــه عــدم توجیــه بــراى اســتفاده از آنهــا وجــود نــدارد. 

         International Journal of Hydrogen ؛Q1 ــر ــیار معتب ــه بس ــق در مجل ــن تحقی ــج ای  نتای

ــر 4,1 در ســال 2020 منتشــر شــده اســت. ــب تاثی ــا ضری Energy  ب

ــوان  ــه عن ــه آالیندگــى حاصــل از ســوختهاى فســیلى، اســتفاده از هیــدروژن ب ــا توجــه ب ب

ــک  ــه ســوختهاى فســیلى را کاهــش داده و ی ــا ب ــد وابســتگى م ــن میتوان ســوخت جایگزی

ــتفاده از  ــه اس ــکالى ک ــن اش ــده تری ــد. عم ــاك باش ــرژى پ ــد ان ــراى تولی ــع مناســب ب منب

هیــدروژن را بــراى کاربردهــاى عملــى محــدود کــرده اســت یافتــن روشــهاى مقــرون بــه 

ــره ســازى هیــدروژن مــى باشــد. ــراى ذخی ــل اعتمــاد ب صرفــه و قاب

طراحــى نانــو جــاذب هیدروژنــى بــا درصــد ذخیــره ســازى 
بــاال در دانشــگاه اراك

تولید نانو پوشش ضد ویروس کرونا براى اولین بار توسط محققین دانشگاه اراك

ــط  ــرم توس ــوئیچینگ ن ــک س ــا تکنی ــه ب ــر ایزول ــویه غی ــى دوس ــاخت مبدل ــى و س طراح

ــگاه اراك ــن دانش محققی

نتیجــه طراحــى و ســا خــت مبــدل دوســویه غیــر ایزولــه بــا تکنیــک ســوئیچینگ نــرم کــه 

ثمــره پژوهــش دکتــر مهــدى رضوانــى اســت در یکــى از مجــالت IEEE بــه چــاپ رســید.

ــر  ــى و دکت ــر مهــدى رضوان ــن دانشــگاه اراك کــه متشــکل از دکت ــر پژوهشــى محقیق  اث

ــت  ــگاه اراك اس ــرق دانش ــى ب ــروه مهندس ــى گ ــات علم ــاى هی ــى از اعض ــن میرزای امی

منجــر بــه طراحــى و پیــاده ســازى یــک مبــدل کاهنده-افزاینــده دوســویه غیــر ایزولــه بــا 

بکارگیــرى ســلف هــاى کوپــل شــده و تکنیــک ســوئیچینگ نــرم شــد. نتیجــه مطلــوب ایــن 

 IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in پژوهــش در مجلــه

Power Electronics بــه چــاپ رســیده اســت کــه  ضریــب تاثیــر آن 5,972 بــا درجــه 

کیفیــت Q1 مــى باشــد.

ــد  ــه جدی ــر ایزول ــت غی ــاك – بوس ــویه ب ــدل DC-DC دو س ــک مب ــه ی ــن مقال در ای

ــراى روشــن و خامــوش کــردن  ــرم ب پیشــنهاد شــده اســت کــه از تکنیــک ســوئیچینگ ن

ــرد.  ــى ب ــره م ــاى ســوئیچ شــونده به ــه المانه هم

ساده بودن ساختار عامل افزایش بهره وروى 

ــا داشــتن ســاختارى  ــدل پیشــنهادى ب ــوده و مب ــدل بصــورت PWM ب ــن مب ــرل ای  کنت

مــدارى ســاده تــر در مقایســه بــا ســاختارهاى مشــابه، داراى بهــره ولتــاژ مناســب، راندمــان 

باالتــر، حجــم مــدارى کمتــر، تلفــات تــوان کمتــر، اســترس کمتــر ولتــاژ روى ســوئیچ هــاى 

ــن  ــر اســت. ســلول پیشــنهاد شــده در ســاختار ای ــرى ســاده ت ــرل پذی ــوان و کنت انتقــال ت

مبــدل قابلیــت اســتفاده در ســایر مبدلهــاى غیــر ایزولــه دو ســویه را داراســت.   بــه دلیــل 

مزایــا و مشــخصات مبــدل پیشــنهادى، ایــن مبــدل در منابــع انــرژى تجدیــد پذیــر ماننــد 

 (EV) ــى ــاى برق ــک (PV)و خودروه ــاى فتوولتائی ــتم ه ــیدى، سیس ــاى خورش ــلول ه س

ــادى  ــرد زی ــاژ خروجــى داراى کارب ــم ولت ــز تنظی ــراى افزایــش و نی ــدار واســط ب ــوان م بعن

مــى باشــد.

ــه  ــوده ک ــارت Pulse Width Modulation  ب ــف عب ــى  PWM مخف روش کنترل

بــه فارســى ُمدوالســیون پهنــاى پالــس یــا ُمدوالســیون عــرض پالــس نامیــده مــى شــود 

و روشــى بــراى تنظیــم تــوان الکتریکــى داده شــده بــه بــار خروجــى، بــا تغییــردادن مــدت 

زمــان قطــع  و  وصــل شــدن منبــع تــوان در هــر ســیکل از عملکــرد مبــدل اســت.

ــک  ــا تکنی ــه ب ــر ایزول ــویه غی ــى دوس ــاخت مبدل ــى و س طراح

ــگاه اراك ــن دانش ــط محققی ــرم توس ــوئیچینگ ن س
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دکتر کاوه خســروى رئیس  آزمایشگاه مرکزى دانشگاه اراك در گفت و گویى به شرح 

فعالیت ها و امکانات آزمایشگاه مرکزى دانشگاه پرداخت.

آزمایشگاه مرکزى دانشــگاه اراك شامل مجموعه اى از تجهیزات مهم جهت بررسى 

کیفى و کمى مواد است که بــــا هــــدف ایجــــاد امــکان اســــتفاده بهینــه، 

روان وپایــــدار از دســتگاه هاى آزمایشــــگاهى موجود در دانشــگاه، براى انــجام 

تحقیقــــات علمــى اعضاى هیــئت علمــى، دانشجویــان دکتــرى، کارشناسـى 

ارشــــد دانشــــگاه اراك و سایــر پژوهشــــگران در مراکــــز و دانشــگاه هاى 

دیگــــردر سال1390 تاسیــس شده اســت. ساختــــمان جدید آزمایشــگاه مرکزى 

به متـراژ 450 متر در کنار ساختــمان دکتر قریـب قرار دارد.

وجود آزمایشــگاه ایزوتوپ هاى پایدار در ضمن این آزمایشــگاه، امکانات و تجهیزات 

آزمایشگاه را منحصر به فرد ساخته است چراکه در کشور مشابه نداشته و فقط در دانشگاه 

اراك وجود دارد.دستگاه هاى آزمایشگاه XRD نیز داراى توانایى هاى منحصر به فردى 

در میان تمام آزمایشگاه هاى کشور است.

دســتگاه XRF هم که جدیداً خریدارى شــده اســت، در  دانشــگاه هاى منطقه 4 

پژوهشى (شامل استان هاى قم، قزوین، مرکزى و همدان) وجود ندارد.

آماج آزمایشگاه

 اهدافى که آزمایشــگاه مرکزى دانشگاه اراك در جهت پیشــرفت و آبادانى کشور و 

مطابق با رســالت آموزش عالى در تحقق این موضوع اســت که برخى از مهم ترین آن 

به شرح زیر مى باشد:

-بهبود استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهش

-ایجاد بستر الزم جهت انجام پژوهش  هاى بنیادى و کاربردى

-ارتقاى توان پژوهشــى اعضاى هیات علمى، دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلى و 

کلیه پژوهشگران و محققین سایر دانشگاه  ها و مراکز

-ارتباط با ســایر آزمایشــگاه هاى داخل و خارج دانشــگاه اراك ، نهادها و شرکت هاى 

علمى، تحقیقاتى و صنعتى در راستاى ارایه خدمات متقابل

-خرید و تجهیز دستگاه هاى جدید متناسب با درخواست رشته هاى گوناگون دانشگاهى 

و تحقیقاتى

-ارایه نتایج آزمایشات در کمترین بازه زمانى با دقت مناسب

-اخذ گواهى هاى استاندارد هاى مختلف

-ایجاد آزمایشگاه معتمد محیط زیست و استاندارد استان مرکزى

امکانات آزمایشگاه به تفکیک تجهیزات

به منظور تحقــق هر چه تمام تر این اهداف خدمات قابل ارائه آزمایشــگاه مرکزى به 

تفکیک تجهیزات در ضمن این گزارش ارائه مى گردد.

شــایان ذکر است این آزمایشــگاه در طول ســال کارگاه هاى مختلفى جهت آموزش 

تجهیزات براى دانش پژوهان برگزار مى کند

جهت مشــاهده خدمات قابل ارائه آزمایشگاه مرکزى به تفکیک تجهیزات اینجا کلیک 

کنید.

اعتمادى همگانى/ رضایت بخشى ملى

آزمایشگاه مرکزى با توجه به امکانات و تجهیزات متنوع خود تاکنون پروژه هاى موفقى 

را در سطح ملى و استانى داشته است که برخى از مهم ترین عناوین آن به شرح زیر است:

-همکارى پژوهشى و آموزشى با شرکت پتروشیمى و پاالیشگاه امام خمینى اراك

-همکارى پژوهشى و تحصیالت تکمیلى با دانشگاه شریف

آزمایشگاه مرکزى دانشگاه اراك، بسترى کارا جهت انجام تحقیقات علمى

 dihydroperoxypropane as a Novel and‐2/2-Urea این مقاله با عنوان

 High Oxygen Content Alternative to Dihydroperoxypropane

in Several Oxidation Reactions

اخیرا در نشریھ ChemistrySelect انتشار یافته است.

در میــان تمامى مقاالت چاپ شــده در این پایــگاه بین ژانویه 2018 تا دســامبر 2019، 

ایــن مقاله در میان پربازدیدتریــن و پردانلودترین مقاالت قرار گرفته اند که نشــان مى دهد 

پژوهشگران و دانشمندان بسیارى از سراسر جهان به مطالعه و استفاده از این محتوى علمى 

پرداخته اند، که این مسئله تأثیرگذارى و ارزشمندى محتواى علمى مقاالت یادشده را نشان 

مى دهد.

دکتــر کاوه خســروى در رابطه با موضوع مقاله اظهار کرد: ایــن مقاله در مورد 2،2-دى 

هیدرو پر اکسى پروپان ساپورت شده روى اوره است که به عنوان یک معرف اکسید کننده 

جامد در واکنش هاى مختلف اکسایش در شیمى آلى و سنتز استفاده شده است.

جایگزینى مناسب براى هیدروژن پراکسید

به گفته دکتر خســروى درمورد نوآورى این معرف میتواند جایگزینى بســیار مناســب 

Wiley مقاله دکتر کاوه خسروى در شمار پر بازدیدترین هاى پایگاه علمى

براى هیدروژن پراکسید باشد زیرا برخالف هیدروژن پراکسید که مایع است،  این معرف 

جامد بوده و مشــکالت خاص مایع بودن مثل توزین،  حمل و نقل، ذخیره و نگه دارى و 

خورندگى را نداشــته و در عین داشتن فعالیت باال،  نســبتا ایمن بوده و قابلیت ذخیره به 

مدت چند ماه دارد.

وى درمورد تمایز این طرح پژوهشــى با پژوهش هــاى همانند آن تصریح کرد: معرف  

این طرح پژوهشــى در بیشــتر واکنش هاى اکسایش بر خالف ســایر پراکسید ها جهت 

انجــام واکنــش نیاز بــه کاتالیزور یا حــرارت ندارد. همچنین در بیشــتر مــوارد مقادیر 

استوکیومترى کافى بوده و نیازى به مقادیر مازاد و چند برابر از معرف نیست. در نهایت،  

از مزایــاى دیگر این معرف میتوان به حاللیت بــاالى معرف در آب و حالل هاى قطبى 

آلى اشاره کرد

مجلــه ChemistrySelect  زیر مجموعه اى از انتشــارات Wiley اســت که در 

شاخه هاى گوناگون علوم شیمى منتشر مى کند.

این انتشارات به دلیل بازدید و دانلود زیاد مقاالت از دکتر خسروى تقدیر کرد.

-همکارى پژوهشى و تحصیالت تکمیلى با پژوهشکده صنعت نفت ایران

-همکارى پژوهشى با سازمان انرژى اتمى ایران

-همکارى پژوهشى با پژوهشکده هوا و فضا

-همکارى پژوهشى با معاونت غذا و دارو

-همکارى پژوهشى و آموزشى با دانشگاه علوم پزشکى اراك

-همکارى پژوهشى با کارخانه ماشین سازى اراك

-همکارى پژوهشى با صنایع سنگین استان

-تقریبًا کلیه طرح هاى پژوهشــى داخل  دانشگاهى عملى و آزمایشگاهى، از خدمات 

آزمایشگاه مرکزى استفاده مى کنند.

انعطافى بى سابقه براى تمام محققین و دانش پژوهان کشور

آزمایشــگاه مرکزى به منظور تحقق هرچه تمام تر رســالت خود در راستاى پیشرفت 

علمى و آبادانى کشــور  امتیازات قابل توجهى براى محققین کشور در نظر گرفته است. 

کلیه دانشــگاه ها و مراکز پژوهشى منطقه 4 پژوهشى از 25%تخفیف مصوب برخوردار 

هســتند. در موارد ویژه، با مذاکره و توافق مى توان نحوه خدمات دهى به ارباب رجوعان 

پژوهشى را تغییر داد. کلیه اطالعات دستگاه ها به همراه شماره مستقیم اپراتور دستگاه و 

تعرفه مصوب به صورت شفاف در آدرس اینترنتى آزمایشگاه مرکزى بارگزارى شده است.
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1 تیر جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان
1 تیر روز اصناف

3 تیر والدت حضرت معصومه سالم اهللا علیها و روز دختران
6 تیر روز جهانى مبارزه با مواد مخدر 

7 تیر انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى و شهادت دکتر بهشتى و 72 نفر از 
اعضاى حزب؛ روز قوه قضاییه

8 تیر روز مبارزه با سالح هاى شیمیایى و میکروبى
10 تیر روز صنعت و معدن

13 تیر والدت امام رضا علیه السالم
13 تیر تیر روز،جشن تیرگان

14 تیر روز قلم
25 تیر روز بهزیستى و تامین اجتماعى

27 تیر اعالم پذیرش قطعنامه 598 شوراى امنیت از سوى ایران

'ابــو ریحــان در ایــن مــورد مى نویســد: روز ســیزدهم آن روز تیــر اســت و عیــدى اســت کــه تیــرگان نــام دارد، بــراى 
اتفــاق دو نــام و بــراى ایــن عیــد دو ســبب اســت:یکى آن اســت کــه افراســیاب چــون بــه کشــور ایــران غلبــه کــرد 
و منوچهــر را در طبرســتان در محاصــره گرفت،منوچهــر از افراســیاب خواهــش کــرد کــه از کشــور ایــران بــه انــدازه ى 
ــود حاضرشــد و منوچهــر را  ــام او اســفندارمذ ب ــه ن ــه او بدهــد، و یکــى از فرشــتگان ک ــر در خــود ب ــک تی ــاب ی پرت
امــر کــرد کــه تیــر و کمــان بگیــرد و بــه انــدازه اى کــه بــه ســازنده ى آن نشــان داد،چنان کــه در کتــاب اوســتا ذکــر 
ــاب  ــد ایــن تیــر و کمــان را بگیــرى و پرت ــو بای ــد، و گفــت ت ــود حاضــر کردن ــا دیانــت ب شــده«آرش»را کهمــردى ب
کنــى، و آرش برپــا خاســت و برهنــه شــد و گفــت اى پادشــاه و اى مــردم بــدن مــرا ببینیــد کــه از هرزخمــى و جراحتــى 
و علتــى ســالم اســت و مــن یقیــن دارم کــه چــون بــا ایــن کمــان ایــن تیــر را بینــدازم پاره پــاره خواهــم شــد وخــود را 
تلــف خواهــم نمود؛ولــى مــن خــود را فــداى شــما کردم؛ســپس برهنــه شــد و بــه قــوت و نیرویــى کــه خداونــد بــه او 
داده بود،کمــان را تــا بناگــوش خــود کشــید و خــود پاره پــاره شــد،خداوند بــاد او را امــر کــرد کــه تیــر او را از کوهرویــان 
بــردارد و بــه اقصــاى خراســان کــه میــان فرغانــه و طبرســتان اســت پرتــاب کنــد و ایــن تیــر در موقــع فــرود آمــدن 
بــه درخــت گــردوى بلنــدى گرفــت کــه درجهــان از بزرگــى ماننــد نداشــت و برخــى گفته انــد کــه از محــل پرتــاب 
تیــر تــاآن جــا کــه افتاد،هــزار فرســخ بــود و منوچهــر و افراســیاب بــه همیــن مقــدار زمیــن صلــح کردنــد و ایــن قضیــه 

در چنیــن روزى بــود و مــردم آن را عیــد گرفتنــد.'

در شــبانگاه 7 تیــر 1360 آیــت اهللا ســیدمحمد حســینى بهشــتى، رییــس وقــت دیــوان عالــى کشــور و بیــش از 70 نفــر 
از مقامــات و چهره هــاى برجســته سیاســى از جملــه چهــار وزیــر، چنــد معــاون وزیــر، 27 نماینــده مجلــس و جمعــى 

از اعضــاى حــزب جمهــورى اســالمى در جریــان انفجــار مقــر اصلــى ایــن حــزب بــه شــهادت رســیدند.
ــوع  ــل از وق ــه روز قب ــت. س ــورت گرف ــت جمهورى ص ــدر از ریاس ــزل بنى ص ــس از ع ــش روز پ ــه ش ــن حادث  ای
ایــن حادثــه، محمــد جــواد قدیــرى، عضــو کادر مرکــزى ســازمان مجاهدیــن خلــق و طــراح اصلــى انفجــار مســجد 
ابــوذر کــه در آن آیــت اهللا خامنــه اى، امــام جمعــه وقــت تهــران مــورد ســوءقصد قــرار گرفــت، بــه دوســتان خــود بــا 
اطمینــان خبــر داده بــود کــه «روز هفتــم تیــر» کار یکســره خواهــد شــد. عامــل انفجــار هفتــم تیــر، فــردى بــه نــام 
محمد رضــا کالهــى، دانشــجوى رشــته بــرق دانشــگاه علــم و صنعــت بــود کــه پــس از پیــروزى انقــالب بــه ســازمان 
مجاهدیــن خلــق پیوســت و بــا حفــظ ایــن عضویــت، ابتــدا پاســدار کمیتــه انقــالب اســالمى خیابــان پاســتور شــد و 
بعــد بــا هدایــت ســازمان، بــه داخــل حــزب جمهــورى اســالمى راه پیــدا کــرد. او در حــزب ارتقــاء یافــت و مســوول 

ــد. ــز گردی ــا و جلســات شــد. ضمــن آنکــه مســوول حفاظــت حــزب نی ــا و میزگرد ه ــراى کنفرانس ه ــا ب دعوت ه

جشن تیرگان

هفتم تیر 1360

مناسبت هاى تیرماه 1399
ــوان  ــه عن ــال 2020 ب ــداى س ــگاه اراك از ابت ــى دانش ــات علم ــاى هی ــر از اعض 13 نف
ــن  ــداد ای ــد. تع ــده ان ــى ش ــده معرف ــاد ش ــدت ی ــگاه در م ــاتید دانش ــتنادترین اس پراس
ــد  ــط واح ــت، توس ــیده اس ــت  رس ــه ثب ــکوپوس ب ــگاه اس ــط پای ــه توس ــات ک ارجاع

ــت. ــده اس ــردآورى ش ــگاه اراك گ ــش دانش پژوه
ــر  ــزان اث ــت و می ــن کیفی ــراى تعیی ــى ب ــاخص کم ــک ش ــاالت ی ــات مق ــداد ارجاع تع
ــور  ــان پ ــر منصــور قرب ــن اســاس دکت ــر ای ــد. ب ــى آی ــه حســاب م ــذارى پژوهــش ب گ
از گــروه گیاهــان دارویــى، دکتــر عبدالرضــا مقدســى از گــروه مهندســى شــیمى، دکتــر 
محمــد یاســر معصومــى از گــروه شــیمى، دکتــر ســید محســن حســینى از گروه مهندســى 
ــى از  ــان صالح ــر احس ــیمى، دکت ــى ش ــروه مهندس ــادى از گ ــن عب ــر آبتی ــیمى، دکت ش
گــروه مهندســى شــیمى، دکتــر حمیدرضــا ســنایى پــور از گــروه مهندســى شــیمى، دکتــر 
علــى خدیــوى از گــروه باغبانــى، دکتــر غالمرضــا نبیونــى از گــروه فیزیــک، پروفســور 
اکبــر مبینــى خالــدى از گــروه شــیمى، دکتــر رضــا داورنــژاد از گــروه مهندســى شــیمى، 
ــروه  ــى از گ ــى بابای ــور عل ــیمى و پروفس ــروه ش ــژاد از گ ــلیمان ن ــد س ــور محم پروفس

ــد. ــر اســتنادترین اســاتید دانشــگاه اراك را اتخــاذ کردن ــه ترتیــب عنــوان پ شــیمى ب

 بر اساس اعالم پایگاه اسکوپوس:
، تعــداد ارجاعــات پروفســور محمــد ســلیمان نــژاد، عضــو هیــات علمــى گــروه شــیمى دانشــگاه اراك بــه 3000 
ــى، شــیمى محاســباتى و شــیمى کوانتــوم مــى  ارجــاع رســید. بیشــترین مقــاالت وى در زمینــه فیزیــک مولکول

باشــد.
تعــداد ایــن ارجاعــات کــه توســط پایــگاه اســکوپوس بــه ثبــت  رســیده اســت، توســط مدیریــت واحــد پژوهــش 

دانشــگاه اراك گــردآورى شــده اســت.
تعــداد ارجاعــات مقــاالت یــک شــاخص کمــى بــراى تعییــن کیفیــت و میــزان اثــر گــذارى پژوهــش بــه حســاب 

مــى آیــد.
دکتــر محمــد ســلیمان نــژاد از ســال 1382 مشــغول بــه فعالیــت هــاى علمــى و پژوهشــى در دانشــگاه اراك مــى 

باشــد. وى تــا کنــون بیــش از 200 مقالــه ISI بــه چــاپ رســانده اســت. 

   پر استنادترین اساتید دانشگاه اراك از ابتداى سال 2020

اســکوپوس بــزرگ تریــن پایــگاه اطالعاتــى «چکیــده» و «اســتنادى» جهــان اســت کــه عــالوه 
ــکان  ــن ام ــد بنابرای ــى  ده ــان م ــز نش ــه را نی ــر مقال ــع ه ــت مناب ــاالت، فهرس ــده مق ــر چکی ب

ــر مــى شــود. ــکان پذی ــه ام ــراى هــر مقال ــداد اســتنادات ب محاســبه تع

  تعداد ارجاعات اثرات پژوهشى عضو هیات علمى دانشگاه اراك به 3000 ارجاع رسید

دکتــر علیرضــا پســرك لــو عضــو هیــات علمــى گــروه زیســت دانشــگاه اراك و تیــم تحقیقاتــى ایشــان طــى پژوهشــى، یــک روش جدیــد از فراینــد کپچــر- رکپچــر را 
بــراى تعییــن احتمــال حضورابــداع کــرده انــد کــه  Repeated Capture–Re-capture (RCR) نــام دارد. بــر مبنــاى ایــن روش ســه فرمــول مختلــف جهــت تخمیــن احتمــال 
حضــور ارائــه شــده اســت و قــدرت پیشــگویى هــر یــک بــا کمــک شــبیه ســازى کامپیوتــرى (simulation study) و همینطــور مطالعــه محیطــى (مطالعــه جمعیــت قورباغــه 
کوهســتانى) مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت کــه نتایــج بدســت آمــده نشــان دهنــده آن اســت کــه قــدرت تعییــن احتمــال حضــور بــا روش ابداعــى دقیقــا منطبــق بــر 

واقعیــت حضــور جانــور در محیــط طبیعــى اســت.
تیم تحقیقاتى این پژوهش که متشکل از دکتر علیرضا پسرکلو (عضو هیات علمى گروه زیست شناسى)

دکتــر معصومــه نجیــب زاده (دکتــرى بیوسیســتماتیک جانــورى) ، دکتــر ســیدجمال میرکمالــى (عضــو هیــات علمــى گــروه ریاضــى) مــى باشــند، در گام بعــد از احتمــال 
رؤیــت محاســبه شــده بــراى تخمیــن جمعیــت قورباغــه کوهســتانى در اســتان مرکــزى اســتفاده کــرده انــد.

 یکــى از مهمتریــن نواقــص و ایــرادات در روش هــاى مرســوم تخمیــن جمعیــت جانــوران عــدم روئیــت صحیــح نمونــه در هنــگام پایــش اســت. مهــم تریــن نقــص ایــن 
روش ایــن اســت کــه اغلــب غیــر ممکــن اســت کــه همــه افــراد، جمعیــت و یــا حتــى گونــه را بتــوان در یــک ســایت مشــاهده کــرد زیــرا احتمــال مشــاهده و حضورهمیشــه 
عــددى کمتــر از یــک اســت. در نتیجــه تخمیــن هایــى کــه در مــورد جمعیــت گونــه هــاى مختلــف جانــورى زده مــى شــود همیشــه بــا خطاهــاى فراوانــى همــراه اســت 
کــه بیانگــر واقعیــت تعــداد افــراد جمعیــت نیســت. در روش یــاد شــده اگــر دو محقــق بــه دنبــال پایــش یــک گونــه باشــند یکــى صبــح و دیگــرى ظهــر و یــا یــک نفــر 
در پاییــز و دیگــرى در بهــار بــراى سرشــمارى بــا روش هــاى ســنتى بــه زیســتگاه جانــور مراجعــه کنــد اگــر گونــه مــورد مطالعــه صبــح فعــال تــر باشــد و ظهــر فعالیــت 

کمتــرى از خــود نشــان دهــد یــا در فصــل بهــار نســبت بــه پاییــز فعالیــت متفــاوت تــرى داشــته باشــد دو محقــق تعــداد افــراد جمعیــت را متفــاوت تخمیــن خواهنــد زد.
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