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 رسالت و نقش آموزش عالی به ویژه دانشگاه آزاداسالمی

4141در هغالبات فزٌّگی ایزاى   

احوذرضا هؼصَهی دّمی: ًَیغٌذُ   

 هذرط داًؾگاُ آساداعالهی ٍاحذ دّك

:چکیده        

ایرانی و  –سالمی نویسنده دراین مقاله ابتدا به تعریف فرهنگ و سپس به ویژگی های فرهنگ دریک جامعه پرداخته است و احیای فرهنگ ا

.   اهدا ف بلندپایه ی دانشگاه آزاد اسالمی می داند تثبیت هویت جامعه را از  

  :همذهِ 

تکاهل فزٌّگی بِ فزٌّگ جاهؼِ هزبَط بَدُ ٍ یکی اس بٌیادی تزیي ػَاهل هزتبظ با .فزٌّگ ًؾاى دٌّذُ ی َّیت ٍ هاّیت یک هلت اعت 

.فزٌّگ اس جایی آغاس هی ؽَد کِ تؼلین ٍ تزبیت در کار باؽذ  .َّیت جاهؼِ اعت  

 

بِ هؼٌی پیؼ ٍ      « فز» ءایي ٍاصُ اس دٍ جش. ٍاصُ ی فزٌّگ در سباى فارعی ٍاصُ ای بغیار کْي اعت کِ اس سباى پْلَی هَجَدبَدُ اعت 

بزخی اس جاهؼِ ؽٌاعاى .فزٌّگ همَلِ ای بغیار ٍعیغ اعت. ت ایی ثٌگ بِ هؼٌی کؾیذى تؾکیل ؽذُ اعــکِ اس ریؾِ ی اٍعت« ٌّگ » 

فزٌّگ را دریک هفَْم بغیارگغتزدُ ٍ فزاگیز در ًظز هی گیزًذ ٍ بزخی دیگز اصغالح فزٌّگ را تٌْا در هَرد هیزاث ّای فکزی ، 

کِ دارای ٍجَُ خارجی بَدُ ٍ لابل  درتمغین بٌذی اس فزٌّگ ًیش فزٌّگ هادی ؽاهل چیشّایی اعت.ٌّزی ٍ ادبی بِ کار هی بزًذهؼٌَی،

لوظ اعت؛ هاًٌذ دعتاٍردّای تکٌَلَصیک ، صٌؼت ، فزآٍردُ ّای صٌؼتی ٍ هجوَع ًْادّا ٍ دعتاٍردّای هادی بؾزکِ لابل همایغِ ٍ 

اخالق ، ارسػ گذاری ّغتٌذ ٍلی فزٌّگ هؼٌَی یا غیز هادی بِ هجوَع رعَم ٍ ػمایذ ، ػلَم ٍ هؼارف، ارسػ ّا ،فلغفِ ، حمَق ، 

  .                                                اًذیؾِ ، هغلک ّا ٍ دیگز هفاّین اًتشاػی گفتِ هی ؽَد کِ غیز لابل همایغِ ٍ ارسػ گذاری اعت

یچیذُ فزٌّگ ّز جاهؼِ در پزتَ سًذگی اجتواػی کِ کَؽؼ ّای خغتگی ًاپذیز ٍ تجارت گزاى بْای ًغل ّای هتؼذد اًغاًی بِ صَرت پ 

فزٌّگ درحمیمت ًؾاى دٌّذُ ی َّیت ٍ هاّیت یک هلت اعت ٍ هْن تزیي ػاهلی کِ .ٍاس ًغلی بِ ًغل دیگز رعیذُ اعتای ؽکل گزفتِ 

بیي جَاهغ ٍ هلت ّای گًَاگَى توایشٍتفاٍت ایجاد کزدُ ٍ با آى هی تَاى جَاهغ ٍ حتی افزاد هتؼلك بِ جَاهغ هختلف را اس ّن باس 

(                                                 4731فضای حیات ٍ بغتزتؼالی جاهؼِ ،:ًمی سادُ ، هحوذ، فزٌّگ . ) ْاعت ؽٌاخت ، فزٌّگ آً  
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در بزرعی ارتباط یک فزٌّگ با عایز فزٌّگ ّا تَجِ با ایي ًکتِ ی حیاتی ضزٍرت دارد کِ هغیز حزکت جاهؼِ بایغتی بِ عوت تکاهل ٍ 

ّزدٍ در رابغِ با فزٌّگ ّای بیگاًِ ٍ تصفیِ ٍ پَیایی فزٌّگی تکاهل فزٌّگی بِ فزٌّگ جاهؼِ بغتگی دارد ٍ .تصفیِ ی فزٌّگی باؽذ

کَئي بزٍط ، تزجوِ هحغي ثالثی ، . ) فزٌّگ یکی اس بٌیادی تزیي ػَاهل هزتبظ با َّیت جاهؼِ اعت .ًظز هی باؽذ تؼاهل با آًْا هَرد

سیزا فزٌّگ ٍجِ هویشُ ی ّز جاهؼِ ای ًغبت بِ جَاهغ دیگز اعت ٍ ًوی تَاى جاهؼِ ای را ( 4731درآهذی بزجاهؼِ ؽٌاختی ، تْزاى 

                                                                                                                .       بذٍى فزٌّگ خاؿ خَدػ تصَر کزد

:فزٌّگ ٍیضگی ّای خاؿ خَدرا دارد   

ی  در توام اجتواػات بؾزی ٍجَد دارد اها بِ صَرت ّواًٌذًوی باؽذ بلکِ ّزجاهؼِ جلَُفزٌّگ ، خاؿ ٍلی ػام اعت ؛ یؼٌی  – 4

.                                          خاؿ خَد را دارد کِ هحصَل تاریخ آى جاهؼِ ٍ هتأثّز اس ؽزایظ التصادی ٍ اجتواػی خاؿ آى اعت   

درهؼزض تغییز ٍ دگزگًَی ّغتٌذ کِ ایي تغییزات بِ صَرت کٌذ اًجام هی توام پذیذُ ّای اجتواػی .فزٌّگ ، هتغیّز ٍلی ثابت اعت  – 1

                                       .                                                                                                                            َدؽ

اجتواػی فزٌّگی ، ٌّجارّا ٍ ارسػ اًغاى اس بذٍ تَلّذ اس عزیك خاًَادُ ٍ جاهؼِ پذیذُ ّای . فزٌّگ ، اجباری ٍلی اختیاری اعت  – 7

ّای اجتواػی را هی آهَسد ٍ چَى ایي آهَسػ ّا بِ تذریج اًجام هی گیزد بِ فزد فؾار هی آٍرد ٍبِ هثابِ ی اهزی اجباری تلمّی هی ؽَد ٍ 

ارسػ ّای .ادت هی ؽَدفزد بِ هیل خَد بِ آى ّا تي در هی دّذ ، هی پذیزد ٍ بِ هزحلِ ی اجزا درهی آٍرد ٍ بِ تذریج بزایؼ ًَػی ػ

اجتواػی ًَػی ػاهل فزٌّگی اعت ؛ هثال در فزٌّگ ها ، ؽجاػت ، فذاکاری ، هْواى ًَاسی ، ٍ اهثال آًْا باارسػ ؽٌاختِ هی ؽًَذٍ هوکي 

                                    .                                                       اعت در فزٌّگ دیگز بِ هفاّیوی غیز اس ایٌْا اّویّت دادُ ؽَد

آغاس هی ؽَد کِ تؼلین ٍ تزبیت درکارباؽذٍبزای ایي کِ آهَسػ درکارباؽذ بایذهَجَدات فزّیختِ ٍجَدداؽتِ بٌابزایي فزٌّگ اس جایی بایذ

ّای بٌیادی سًذگی اػ در  باؽذ تا آدهیاى را بِ عاحت ػالی تز فزٌّگ ٍ سًذگی باال بزًذٍ هَجَدفزّیختِ کغی اعت کِ کارکزد عاهاًِ

باّن بَدى آدهیاى ٍ رابغِ ی ) ٍبِ هؼٌای عٌجیذُ ، اًغاى ؽذى لالبی اس ارسػ ّا ٍ ٌّجارّا صَرت هی گیزدٍ بزای بِ تکاهل رعیذى بؾز

ًذ ، اعتفادُ ًوَد بایذ اس راُ ٍعایل ارتباعی کِ فزٌّگ را اس ًغلی بِ ًغل دیگز ٍ اس گزٍّی بِ گزٍّی دیگزباس هی عپار( آًْا با یکذیگز 

.                                                                 کِ بی ؽک ایي اهز هی تَاًذ بزگزدى آهَسػ ػالی بِ ٍیضُ داًؾگاُ آساداعالهی باؽذ  

کِ هی تَاًذ ضاهي بما ٍ تذاٍم اس دیگز رعالت ّای داًؾگاُ آساد اعالهی احیای فزٌّگ اعالهی اعت بِ ػٌَاى یکی اس بٌیادی تزیي اّذافی 

کغب ایي آرهاى بلٌذ ، ؽٌاعایی ابشار ٍ رٍػ ّا .یي اهز هَضَػی اعت کِ تَجْی درخَرٍجاهغ را هی علبذحیات جاهؼِ ی ایزاًی باؽذ ، ا

چگًَگی احیای یکی اساعاعی تزیي ػٌاصز تأثیزگذار بز.ٍ ػٌاصز هتفاٍت ٍ هٌاعب را بِ ػٌَاى ضزٍرتی جذّی ٍ ّوِ جاًبِ هغزح هی کٌذ
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ایزاًی عیز  –فزٌّگ اعالهی ، َّیت فزٌّگ جاهؼِ اعت ؛ یؼٌی ّز چِ جاهؼِ بِ عوت احزاس َّیّتی با هؾخصِ ّا ٍ هؤلّفِ ّای اعالهی 

، اهکاى احیای فزٌّگ اعالهی تمَیت خَاّذ ؽذٍ بالؼکظ ّزچِ کِ جاهؼِ با بحزاى َّیّت هَاجِ ؽَد ٍ َّیّت دلخَاُ خَد را در ًوایذ

.                        ك با هؼیارّای بیگاًِ ٍدر تمابل با تاریخ خَیؼ جغت ٍ جَ کٌذ ، اس احیاٍ تجلّی فزٌّگ اعالهی دٍرتزخَاّذؽذتغبی  

ایزاًی بایذ سهیٌِ ٍ بغتز فزٌّگی هٌاعب را بِ گًَِ ای فزاّن کٌذ کِ جاهؼِ را با ارسؽْا  –داًؾگاُ آساد اعالهی بزای احیای فزٌّگ اعالهی 

آى بِ ػٌَاى فزٌّگ آؽٌا عاسد تَاى ٍ لذرتی یِ ی ی باٍر ٍ ػول هزدم ٍ تجلٍّ ػول ٍ احتزام ٍ هباّات بِ آًْا ٍ بِ ػبارتی تلفیك آگاّاًِ 

.آًاى ببخؾذکِ یارای همابلِ با تْاجن فزٌّگی راداؽتِ باؽٌذ  

یکی دیگز اس هغالبات فزٌّگی ایزاى اس داًؾگاُ آساد اعالهی تثبیت َّیّت جاهؼِ اعت ؛ یؼٌی سًگارسدایی اس چْزُ ی فزٌّگ ٍ ؽٌاعایی 

.        اصَل اعاعی فزٌّگ هلی ٍ تالػ دریافتي رٍػ ّا ٍ ابشار جذیذ در بِ کارگزفتي آًْا بزای تذاٍم حیات جاهؼِ ی خَیؼ هی باؽذ

ز ایي ٍالؼیت تلخ اًکارًاپذیز اعت کِ در فزٌّگ ّای بِ ظاّز پیؾزفتِ ی اهزٍسی ًِ تٌْا خبزی اس تزبیت حمیمی ٍ بزًاهِ در جْاى هؼاص 

ی اًغاى عاسی ًیغت ،بلکِ بِ ػلت ضؼف ٍ ؽکغت در ایي ػزصِ ،حتی کغی درفکز آى ّن ًیغت ؛ اًگار توام آهال ٍ آرسٍّای عالباى 

ایي اعت کِ افتِ ٍ اًغاى بِ کوال ًَػی خَیؼ رعیذُ اعت ، بٌابزایي ٍظیفِ ی داًؾگاُ آساد اعالهی هذیٌِ ی فاضلِ در ػصز ها تحمك ی

  .دّذلزارعزلَحِ ی کار خَیؼ تزبیت حمیمی ٍ اًغاى عاسی را 

 

:فْزعت هٌابغ   

.، پاییش ٍ سهغتاى 1،ؽوارُ فضای حیات ٍ بغتز تؼالی جاهؼِ ، فصل ًاهِ پضٍّؼ داًؾگاُ تْزاى : فزٌّگ( 4731)ًمی سادُ، هحوذ ، – 4  

. درآهذی بزجاهؼِ ؽٌاختی ، فزٌّگ هؼاصز ، تْزاى( 4731)کَئي ، بزٍط  -1  

 

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                               


