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هــر زمــان کــه نشــریه ای متولــد 
فراهــم می آیــد  می شــود، مجالــی 
بــرای یــادآوری اهمیت هنر نوشــتن و 
تأثیــر عمیــق آن بــر اشــتراک ماندگار 
تجربه هــا؛  و  اندیشــه ها  ایده هــا، 
ــن  ــه هــدف از آن آموخت اشــتراکی ک
پیشــبرد  بــرای  بهتــر  شــیوه های 

ــت. ــی اس ــردی و جمع ــی ف زندگ
 فراهنــگ عضــوی نــوورود، در  میــان 
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــریات دانش نش
ــش  ــادی از نق ــش نم ــه نام ــت ک اس
زاینــده و حیات بخــش فرهنــگ بــرای 
جریــان علم آمــوزی و پژوهش گــری 

در محیــط دانشــگاه اســت.

فراهنــگ تالشــی بــرای ادای دیــن 
ــه فرصــت و افتخــار حضــور  نســبت ب
ــارک آن  ــر ت در قلمــروی اســت کــه ب
عنوانــی مرکــب از ســه واژه شــکوهمند 
ــی کــه در آن  جــای گرفته اســت؛ جای
ــان  ــر آن از می ــزل دارد و ب ــش من دان
نــام  ســرزمین،  ایــن  بلنــدآوازگان 
ــن را  ــل و دی ــتایش گر عق ــم س حکی
ــاورت  ــه در مج ــی ک ــد و مکان نهاده ان
مشــهد امــام فرزانــه ای قــرار دارد کــه 
حیاتــش آینــه تمام عیــار همــزادی 

ــت. ــرورزی اس ــان و مه ــل و ایم عق
فراهنــگ بنــا دارد تــا دریچــه ای تــازه 
ــی در  ــر فرهنگ ــی ام ــوی تعال ــه س ب
دانشــگاه بــزرگ فردوســی مشــهد 
بگشــاید. ارتقــای دانــش فرهنگــی، 
ــی  ــش فرهنگ ــی و من ــش فرهنگ بین
جامعــه دانشــگاهی، خــط و مشــی 
تشــکیل  را  فراهنــگ  اساســی 

. هــد می د
اهــل  صــدای  طنیــن  فراهنــگ 
فرهنــگ و ادب در دعــوت همــگان 
بــه بازاندیشــی و خودســازی فرهنگــی 

اصیــل  آموزه هــای  بــر  مبتنــی 
فرهنــگ غنــی ایرانــی و اســالمی 

اســت.
تجربه هــای  روایت گــر  فراهنــگ 
ــگ  ــم و فرهن ــه عل ــگران عرص تالش
بــرای مخاطبــان مشــتاقی خواهــد 
ــاختن  ــن و س ــی یافت ــه در پ ــود ک ب
راه هــای نــو بــر پایــه آموزه هــا و 

هســتند. کهــن  آزموده هــای 
فراهنــگ در پــی احیــای منزلــت امــر 
ــت.  ــگاه اس ــه دانش ــی در عرص فرهنگ
جایــی کــه بایــد آمــوزش و پژوهــش 
ــا  ــوازن ب ــتنی و مت ــد ناگسس در پیون
فرهنــگ دیــده و شــنیده شــود. بــاور 
ــت  ــت اندرکاران فراهنــگ آن اس دس
دانشــگاه  نــام  درخشــندگی  کــه 
ــمان  ــد آس ــر بلن ــهد ب ــی مش فردوس
علــم، تحقیــق و فنــاوری، در غفلــت از 
ــب  امــر فرهنگــی و اولویت هــای مترت
بــر آن، دور از ذهــن خواهــد بــود. 
از ایــن رو اهتمــام ویــژه و مــداوم 
بــه آمــوزش و ترویــج فرهنگــی در 

ــت. ــی اس ــی اساس ــگاه ضرورت دانش
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    هــدف اصلــی ایــن مدیریــت، 
تربیــت و ارتقــا ســطح توانمندی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  هــای 
ایــران  تــراز  در  دانشــجویان 
اســالمی اســت. در همین راســتا 
حــوزه هــای متنوعــی، ذیــل این 
ــد  ــی کنن ــت م ــت، فعالی مدیری
ــت  ــی و فعالی ــت فرهنگ . مدیری
دانشــگاه  داوطلبانــه  هــای 
ــر  ــی را ب ــوزه های ــؤولیت ح مس
عهــده دارد کــه محــور آنهــا، 
ارایــه برخــی آمــوزش هــای 
مســتقیم و غیــر مســتقیم در 
اجتمــاع  و  فرهنــگ  زمینــه 

ــد. باش
ایــن مدیریــت تــالش می کنــد از 
طریــق تشــویق و ترغیــب عمــوم 
دانشــگاهیان بــه فعالیت هــای 
بــا  گروهــی،  و  داوطلبانــه 
موضوعــات دلخــواه و گوناگــون، 
ــل  ــای اصی ــا و ارزش ه هنجاره
ترویــج  را  اســالمی  ایرانــی- 
حوزه هــای  دهــد.  توســعه  و 
ــت فرهنگــی  متنوعــی در مدیری
داوطلبانــه  هــای  فعالیــت  و 
دانشــگاه فعالیــت می کننــد کــه 
می شــوند.  تشــریح  ذیــل  در 

ــه  ــر مجموع ــای زی ــد ه واح
ــت : مدیری

1( انجمن های علمی دانشگاهیان
2( تشکل های اسالمی دانشگاهیان

3( خانه نشریات دانشگاهي
4( فعالیت های دینی و قرآنی

ــري  ــي و هن ــاي فرهنگ ــون ه 5( کان
ــگاهیان دانش

6( ارتباطات فرهنگی
آزاد  هــای  کرســی  دبیرخانــه   )7

ندیشــی ا
8( واحد فرهنگی خوابگاه ها

9( آمار، اطالعات و درگاه فرهنگی

انجمــن علمــی دانشــجویی امکانــی اســت بــرای تمریــن داوطلبانــه فعالیت هــای 
علمــی در قالــب کاِر گروهــی؛ دانشــجویان بــا اهــداف علمــی و تخصصــی گــرد 
ــق  ــج و تعمی ــن تروی ــی ضم ــای علم ــت در انجمن ه ــا فعالی ــد و ب ــم می آین ه
ــد.  ــم می آورن ــز فراه ــود را نی ــد خ ــه رش ــگاه ها، زمین ــی در دانش ــای علم فض
انجمــن علمــی ضمــن آن کــه امکانــی اســت بــرای تعمیــق و ترویــج علــم در 
ــرای پیاده ســازی آموخته هــا و مشــاهده نتایــج آن  فضــای دانشــگاه، فرصتــی ب

در عمــل نیــز هســت. 

واحد انجمن های علمی دانشگاهیان .1

.2

ــی  ــگاه فردوس ــجویی در دانش ــی دانش ــن علم ــر 70 انجم ــال حاض در ح
ــای  ــت ه ــی و فعالی ــت فرهنگ ــر مدیری ــر نظ ــه زی ــود دارد ک ــهد وج مش
داوطلبانــه  دانشــگاه مشــغول فعالیــت هســتند و از حمایــت هــای مــادی و 
معنــوی ایــن مدیریــت برخــوردار مــی باشــند. گفتنــی اســت انجمــن هــای 
ــه مشــارکت در  ــد ب ــه من علمــی دانشــجویی متشــکل از دانشــجویان عالق

ــا گــروه آموزشــی اســت. فعالیتهــای علمــی در یــک دانشــکده ی
ــا هــر رشــته دانشــگاهی یــک انجمــن علمــی  در هــر دانشــگاه، متناظــر ب
مــی توانــد تشــکیل شــود و مطابــق بــا آییــن نامــه تشــکیل انجمــن هــای 
ــته  ــی آن رش ــن علم ــو انجم ــته، عض ــر رش ــجویان ه ــام دانش ــی تم علم

ــی هســتند. تحصیل

بــي تردیــد وجــود تشــکل هــاي سیاســي و فرهنگــي در میــان دانشــجویان 
ــوده  ــجویي ب ــاي دانش ــت ه ــذاری حرک ــداري و تأثیرگ ــل پای ــي از عل یک
ــزاري  ــامل برگ ــگاهیان، ش ــالمي دانش ــاي اس ــکل ه ــت تش ــت. فعالی اس
ــاي  ــون آزاد، اردوه ــي، تریب ــي، فرهنگ ــي، اجتماع ــف سیاس ــم مختل مراس
ــیاري  ــي و بس ــاي سیاس ــري ه ــع گی ــریات، موض ــار نش ــي، انتش فرهنگ

ــد. ــر می باش ــاي دیگ ــت ه فعالی

واحد تشكل های اسالمی دانشگاهیان

تشــکل های اســالمي دانشــگاه فردوســی مشــهد ، در دو بخــش دانشــجویان 
و اعضــای هیــات علمــی شــامل مــوارد زیــر اســت: 

تشكل های دانشجویی:
• انجمن اسالمی دانشجویان 

• انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش 
• جامعه اسالمی دانشجویان 

تشكل های استادان:
• انجمن اسالمی مدرسین 

• جمعیت اسالمی اعضای هیات علمی 

ــال دانشــگاه،  از دیگــر نهادهــای فع
ــه بســیج دانشــجویی،  ــوان ب ــی ت م
ــدان و بســیج اســاتید  بســیج کارمن
ــاره  ــهد اش ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــاد  ــجویان جه ــازمان دانش ــرد. س ک
هــای  حــوزه  در  دانشــگاهی 
ــگاه  ــی در دانش ــی و اجتماع فرهنگ
مــی  فعالیــت  مشــهد  فردوســی 

ــد.  کنن
بــرای  تواننــد  مــی  عالقمنــدان 
آشــنایی بــا فعالیــت هــای هرکــدام 
از تشــکل هــا و عضویــت در آن، 

ــی و  ــت فرهنگ ــایت مدیری ــه س ب
ــگاه ــه دانش ــای داوطلبان فعالیت ه

 ، )fa r h a n g i . u m . a c . i r (
اســالمی  تشــکل های  بخــش 
نماینــد. دانشــگاهیان، مراجعــه 

آشنایی با 
مدیریت فرهنگـــــــــی و

فعالیت های داوطلبانـه

نشانـــــــــی
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ــی و  ــط آزاداندیش ــاختن محی ــه س ــرای نهادین ــگاه ب ــی دانش ــت فرهنگ مدیری
بیــان دیــدگاه هــا و همچنیــن تحقــق فضــای نقــد و گفتگــوی ســازنده ، رشــد 
و ارتقــای فکــری و فرهنگــی جامعــه دانشــجویی و تقویــت مهــارت هــای حرفــه 
ای و ارج نهــادن بــه فعالیــت هــای فرهنگــی دانشــجویان بــا راه انــدازی خانــه 
نشــریات دانشــگاهی از انتشــار و توســعه کمــی و کیفــی نشــریات دانشــگاهی 
بــه ویــژه در زمینــه هــای علمــی فرهنگــی و اعتقــادی در چارچــوب ضوابــط و 

مقــررات دانشــگاه حمایــت مــی کنــد. 
ــر  ــارت ب ــت و نظ ــاماندهی، حمای ــزی، س ــدف برنامه ری ــا ه ــه ب ــن مجموع ای
ــای  ــتا برنامه ه ــن راس ــه و در ای ــت پرداخت ــه فعالی ــجویی، ب ــریات دانش نش
ــنواره ها و  ــزاری جش ــی، برگ ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ ــی از جمل مختلف
تحلیــل محتــوا و نظــارت بــر نشــریات دانشــجویی را در دســتور کار خــود قــرار 
ــدوده  ــد در مح ــي توانن ــجویان م ــه دانش ــت کلی ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب داده اس

ــند. ــته باش ــي داش ــت مطبوعات ــط، فعالی ــت ضواب ــا رعای ــگاه و ب دانش
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فعالیت هــای قرآنــی در راســتاي تحقــق هــدف تقویــت بنیــه اســالمی 
اجتماعــي  و  فعالیت هــای علمــي، فرهنگــي  تمــام  دانشــگاهیان در رأس 
دانشــگاه فردوســي مشــهد مــی باشــد. واحــد قــرآن و عتــرت مدیریــت فرهنگي 
ــتمرار  ــجام و اس ــت انس ــب، جه ــای مناس ــاد زمینه ه ــا ایج ــد ب ــالش می کن ت
ــت  ــگاهیان، در تقوی ــای دانش ــتفاده از توانمندی ه ــي و اس ــای قرآن فعالیت ه
ــدی  ــه بهره من ــي در دانشــگاه بکوشــد و ب ــاالن قرآن ــن فع حــس مشــارکت بی
ــگاه،  ــي دانش ــي و فرهنگ ــعه علم ــت توس ــی در جه ــای قرآن ــتر از آموزه ه بیش

ــد.  کمــک کن
تمــام دانشــجویانی کــه تمایــل بــه مشــارکت در انجــام فعالیــت هــای قرآنــی 
ــی ، چــه در حــوزه تبلیغــی، چــه در حــوزه پژوهشــی و چــه در حــوزه  و دین
ــد  ــه واح ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــند، م ــته باش آموزشــی در دانشــگاه را داش
فعالیــت هــای قرآنــی و دینــی مدیریــت فرهنگــی یــا کانــون دانشــجویی قــرآن 
ــه طــرح هــای خــود از حمایــت و پشــتیبانی مــادی و معنــوی  و عتــرت و ارائ

ــه دانشــگاه بهــره منــد شــوند. مدیریــت فرهنگــی و فعالیــت هــای داوطلبان

فعالیت های قرآنی و دینی

ــی از  ــل عظیم ــه خی ــورد توج ــواره م ــری هم ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه کان
دانشــجویان عالقــه منــد بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری مــی باشــد. ایــن 
ــی  ــاور ایران ــای فعالیــت هایــی هســتند کــه فرهنــگ و ب ــون هــا قلــب پوی کان
اســالمی را زنــده نگــه داشــته و ســعی در اشــاعه آنهــا در میــان نســل جــوان و 
بــا انگیــزه دانشــجو دارد. کانــون هــای فرهنگــی و هنــری بــا فعالیــت هایــی کــه 
انجــام مــی دهنــد قصــد دارنــد روحیــه شــادابی و نشــاط را در بیــن دانشــجویان 
ــه  ــی و آموزشــی ب ــای علم ــت ه ــل و فعالی ــار تحصی ــا در کن گســترش داده ت

شــکوفایی هرچــه بیشــتر خــود و فضــای فرهنگــی دانشــگاه کمــک کننــد.

در حال حاضر 24کانون در دانشگاه فردوسي مشهد فعالیت دارند:

الف( کانون هاي عقیدتی و مذهبی
قرآن و عترت، مهدویت، نماز، امام رضا علیه السالم، حیات

 ب ( کانون هاي ادبی و هنري
شعر و ادب، موسیقي، تئاتر، فیلم و عکس، هنرهاي تجسمي

ج ( کانون هاي فرهنگی و اجتماعي
حــس هفتــم، دختــران ایــران، تــاک، ســرگرمی وســالمت،  ملــل ، نجــوم، هــالل 

احمــر، میثــاق بــا افالکیــان ،ســبز اندیشــان، همیــاران ســالمت روان

د( حوزه فرهنگ واندیشه 
رسانه، کتاب و اندیشه ، فرهنگ و ایرانشناسي 

کانون هاي فرهنگي، هنری و اجتماعی 
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ایــن واحــد بــه عنــوان یکــی از زیــر مجموعــه هــای مهــم مدیریــت فرهنگــی 
ــا را در  ــت ه ــه دانشــگاه حــوزه گســترده ای از فعالی و فعالیــت هــای داوطلبان
بــر مــی گیــرد. ارتباطــات و تعامــالت فرهنگــی بــا نهــاد هــا و  ســازمان هــای 
فرهنگــی اجتماعــی خــارج از دانشــگاه ،  اطــالع رســانی فعالیت هــای فرهنگی از 
طریــق ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی مدیریــت فرهنگــی ، باشــگاه خبرنگاران 
ــه همایــش هــا و  ــه خدمــات فرهنگــی ب دانشــگاه فردوســی ، پشــتیبانی و ارائ
جشــنواره هــا، ســتاد زیــارت شــامل ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاه و تشــرف 
بــه حــرم مطهــر رضــوی  و غنــی ســازی اوقــات فراغــت دانشــگاهیان از بخــش 

هــای مختلــف ایــن واحــد مــی باشــد .

ــول  ــه ح ــوی آزادان ــرای گفتگ ــت ب ــی اس ــی محفل ــای آزاد اندیش ــی ه کرس
ــی  ــی اصل ــی.  ویژگ ــی و علم ــی، فرهنگ ــری، سیاس ــف فک ــات مختل موضوع
کرســی هــای آزاد اندیشــی در دانشــگاه » محوریــت دانشــجویان در اظهارنظــر 

ــت. ــو اس ــی » در گفتگ ــای منطق ــت و فض ــت عقالنی و حاکمی
هــر محفلــی کــه در آن دانشــجویان بتواننــد حــول یــک موضــوع مشــخص بــا 
یکدیگــر در یــک فضــای آزاد، منطقــی و اخــالق مــدار گفتگــو کننــد مصداقــی 

از یــک کرســی آزاد اندیشــی اســت.
هــر کــدام از تشــکل های اســالمی دانشــگاهیان، گروه هــای علمــی و آموزشــی، 
ــی،  ــورا های صنف ــی و ش ــای فرهنگ ــجویی، کانون ه ــی دانش ــای علم انجمن ه
حداقــل ســه نفــر از دانشــجویان و هــر یــک از اعضــای هیــات علمــی منــوط بــه 
نداشــتن حکــم انضباطــی می تواننــد درخواســت برگــزاری کرســی آزاداندیشــی 

را بــه هیــأت ناظــر جهــت اخــذ مجــور برگــزاری ارایــه کننــد.

ارتباطات فـرهنگــی

دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی
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ــه ،  ــتراحت ، مطالع ــل اس ــجویان و مح ــه دوم دانش ــجویی خان ــراهای دانش س
عبــادت ، خودســازی و زندگــي فــردي و گروهــي دانشــجویان در یــک محیــط 
عمومــي اســت. از آنجــا کــه میــزان قابــل توجهــی از فعالیتهــای شــبانه روزي 
دانشــجویان خوابگاهــي در ایــن محیــط ســپري مــي شــود ، بنابرایــن فعالیــت 
ــي ســت و الزم  ــن زندگــي جمع ــک ای ــی جــزء الینف ــاي فرهنگــي  و فراغت ه
اســت کــه توجــه ویــژه اي بــه ایجــاد بســتر مناســب فعالیتهــاي فرهنگــي در 

ســراها  شــود.
ــه و  ــش روحی ــور افزای ــه منظ ــجویی ب ــراهای دانش ــی س ــد فرهنگ ــذا واح ل
نشــاط در میــان دانشــجویان ســاکن خوابــگاه و ایجــاد بســتری مناســب بــرای 
ــای  ــری از توانمندی ه ــراهای دانشــجویی، بهره گی ــی در س ــای فرهنگ فعالیت ه
ــب مشــارکت  دانشــجویان در پیشــبرد فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی، جل
ــا  دانشــجویان ســاکن ســراها و ایجــاد محیطــی صمیمــی و بانشــاط همســو ب
ــجویان را  ــی دانش ــای فرهنگ ــی، نیازه ــی و اجتماع ــت های کالن فرهنگ سیاس
شناســایی و بــا تصمیــم گیــری مناســب تحقــق ایــن اهــداف را پیگیــری مــی 

کنــد.

واحد فرهنگی سراهای دانشجویی

ــای  ــا و رویداده ــت ه ــتمر فعالی ــد مس ــن رص ــه دارد ضم ــد وظیف ــن واح ای
ــزارش  ــات و گ ــار، اطالع فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاه فردوســی مشــهد، آم
فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه را در ســامانه هــای اطالعاتــی 

ــد. ــت نمای ــوم ثب ــی وزارت عل ــگاه و  درگاه فرهنگ دانش
ــی و  ــزارش تفصیل ــاالنه گ ــور س ــه ط ــه دارد ب ــد وظیف ــن واح ــن ای ــم چنی ه
آمــاری برنامــه هــای مدیریــت فرهنگــی را بــا توجــه و اســتناددهی بــه 

راهبردهــای کالن دانشــگاه تهیــه و تدویــن کنــد. 

واحد آمار، اطالعات و درگاه فرهنگی
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ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه کان
دانشــگاه  در راســتاي غنــی ســازی 
ــش و  ــای دان ــت و ارتق ــات فراغ اوق
مهــارت هنــري دانشــگاهیان، در 
طــول ســال تحصیلــي کالس هــاي 
هنــري را در رشــته  هــاي مختلــف 

ــد.  برگــزار  مــي کن
در  هــا،  کالس  ایــن  ثبت نــام 
ــی،  ــال تحصیل ــر نیمس ــدای ه ابت
از  برخــی  شــود.  مــی  انجــام 
از:  عبارت انــد  هــا  کالس  ایــن 
نقاشــي،  خوشنویســي، طراحــي، 
کاریکاتــور،  مینیاتــور،  تذهیــب، 
مصنوعــات  مشــبک،  معــرق، 
و  میکــس  عکاســي،  چــرم، 
ــي،  ــرداري، کارگردان ــاژ، فیلمب مونت

بازیگــري. 
ــد جهــت  ــدان مــی توانن ــه من عالق
ثبــت نــام و اســتفاده از ایــن کالس 
هــای آموزشــی بــا مراجعــه بــه 
ــی و  ــای فرهنگ ــون ه ــع کان مجتم
هنــری از ایــن خدمــات بهــره منــد 

شــوند.

مجتمــع کانــون هــای فرهنگــی 
ــا هــدف  دانشــگاه در ســال 1381 ب
اماکــن  کیفــی  و  کمــی  توســعه 
تقویــت  و  دانشــگاه  فرهنگــی 
ــان  ــی در می ــای فرهنگ ــت ه فعالی
دانشــجویان در زمینــی بــه مســاحت 
3000 متــر مربــع، در دو طبقــه 
ســاخته شــد و مــورد بهــره بــرداری 

ــت. ــرار گرف ق
ایــن مجموعــه دارای یــک تــاالر 
ظرفیــت  بــه  مجهــز  اجتماعــات 
  10 از  بیــش  و  صندلــی   420
مســاحت  بــه  کارگاهــی  کالس 
250 مترمربــع اســت. دوره هــای 
ــای  ــوزه ه ــی درح ــی متنوع آموزش
فرهنگــی و هنــری درایــن مجموعــه 
کالس هــا و کارگاه هــا در طــی 
ســال تحصیلــی برگــزار مــی شــود.

همچنیــن فضــای نگارخانــه مجتمــع 
کانــون هــا در دو طبقــه، محلــی 
هنرمنــدان  آثــار  نمایــش  بــرای 
نقاشــی،  هــای  رشــته  شــامل 
و  دســتی  صنایــع  خوشنویســی، 

ــد. ــی باش ــره م غی

ایــن تــاالر در مجــاورت مجتمــع 
ــگاه،  ــی دانش ــای فرهنگ ــون ه کان
بــا ظرفیــت 420 صندلــی و بــا 
امکانــات نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاری مطلــوب یکــی از اصلــی 
اجتماعــات  هــای  ســالن  تریــن 
ــت.  ــهد اس ــی مش ــگاه فردوس دانش
تمامــی نهادهــا و تشــکل هــای 
رســمی دانشــگاه ، جهــت انجــام 
ــا  برنامــه هــای خــود مــی تواننــد ب
گرفتــن مجــوز از هیــات نظــارت 
و رزرو  تعییــن وقــت  و  دانشــگاه 
ــد  ــره من ــات آن به ــالن از امکان س

ــوند. ش
گفتنــی اســت ایــن ســالن در طــول 
ســال تحصیلــی میزبــان بســیاری از 
فعالیــت هــا، برنامــه هــا و جشــنواره 
هــای اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری 
ــه ای  در ســطوح دانشــگاهی، منطق

و ملــی اســت.

تاالر رودکــی 
مجتمع کانون های فرهنگی 

دانشگاه  آموزش های فرهنگی و هنری

ف ل
بب ذذ دط

ک
ن ر ر

م حفپ ح

وظیفــه اصلــي وبــگاه مدیریــت فرهنگــی بــه آدرسfarhangi.um.ac.ir  و 
صفحــات اختصاصــی مدیریــت در شــبکه هــای اجتماعــی، اطالع رســانی دقیــق 
ــزارش  ــه گ ــن تهی ــی و همچنی ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــگام رویداده ــه  هن و ب
ــا نهــاد  برگــزاری فعالیــت هایــی مــی باشــدکه توســط مدیریــت فرهنگــي و ی

هــا و تشــکل هــا دانشــجویی در ســطح دانشــگاه برگــزار مــی شــود.
ــارکت  ــکاری و مش ــی هم ــت فرهنگ ــگاه مدیری ــانی وب ــارز در بروزرس ــه ب وج
جمعــی  از دانشــجویان عالقــه منــد بــه حــوزه رســانه و اطــالع رســانی اســت 
ــگاران دانشــجو وظیفــه پوشــش و انعــکاس کلیــه  ــب باشــگاه خبرن کــه در قال
فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی را در ســطح پردیــس دانشــگاه بــر عهــده 

ــد.  دارن

ــه دانشــگاه  ــت فرهنگــی و فعالیــت هــای داوطلبان ــاه مدیری ــام کوت ســامانه پی
ــای  ــر از درگاه ه ــی دیگ ــام«، یک ــگ پی ــوان »فرهن ــا عن ــهد، ب ــی مش فردوس

ــد.  ــی باش ــزرگ دانشــگاه فردوســی مشــهد م ــواده ب ــا خان ارتباطــی ب
ــاط  ــانی و ارتب ــت اطالع رس ــک 30008333 جه ــماره پیام ــال حاضــر ش در ح

مــا بــا شــما اســت.

ــی و  ــت فرهنگ ــاني مدیری ــالع رس ــگاه اط پای
ــه  ــای داوطلبان ــت ه فعالی

سامانه فرهنگ پیام
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آمــــوزش مجـــازی و
یادگیری واقعی 
آمــــوزش مجـــازی و
یادگیری واقعی  وضعیــت ویــژه کرونایــی در 

چنــد مــاه گذشــته موجــب 
دانشــگاه ها  کــه  شــد 
و نیــز مــدارس، شــرایط 
خــاص و بــی نظیــری را 
ــد. این شــرایط  ــه کنن تجرب
را هیــچ کــدام از مســئولین 
ــود تجربه  در دوران کاری خ
ــن  ــه همی ــد و ب نكرده بودن
ــام  ــه انج ــر آنچ ــر ه خاط
ــه  ــری ک ــر تدبی ــد و ه ش
اندیشــیده شــد بســته بــه 
ــود  ــت موج ــل وضعی تحلی
حــال،  بــود.  آینــده  و 
بــرای  اســت  مناســب 
آنكــه خــود و آینــدگان 
بهــره کافــی از ایــن تجربــه 
ــی  ــا جای ــم، ت ــا ببری یكت
ــا  ــت ب ــر اس ــه امكان پذی ک
جزئیــات و دقــت نظــر آن را 
تحلیــل کنیــم. هــدف ایــن 
ــتا  ــن راس ــته در همی نوش
قــرار دارد. لــذا دربــاره 
کــه  مجــازی  آمــوزش 
بخشــی از تجربــه کرونایــی 
دانشــگاه ها بــود نــكات 
ــده  ــن نگارن ــه ذه ــل ب ذی

ــد: می رس

ــب  ــازی موج ــوزش مج ــر آم ــان دیگ ــه بی ــا ب ــوزش از راه دور ی آم
ــد  ــه ای جدی ــگاه تجرب ــران دانش ــتادان و مدی ــجویان، اس ــد دانش ش
از انتقــال و ارزیابــی دانــش داشــته باشــند. برخــی از ایــن کنشــگران 
ــی  ــر آن را منف ــی دیگ ــد و بخش ــر می دانن ــه را دلپذی ــن تجرب ای
ــم  ــه ه ــد ک ــاور دارن ــروه ب ــر دو گ ــه ه ــد. اگرچ ــی می کنن ارزیاب
ــه وجــود داشــته،  ــكات منفــی در ایــن تجرب نــكات مثبــت و هــم ن
امــا مهــم آن اســت کــه نــكات مثبــت را تقویــت کنیــم تــا مزایــای 
ــكات منفــی را حتــی  آن بیشــتر شــامل حــال کنشــگران شــود و ن

ــم. ــش دهی ــدور کاه المق

ابتــدا از نــکات منفــی ایــن تجربــه آغــاز می کنیــم. آنچــه کــه بخــش زیــادی 
ــد  ــوزش از راه دور می دانن ــص آم ــوان نق ــه عن ــوزش ب ــوزه آم ــگران ح از کنش
عــدم امــكان تعامــل رودررو و مبادلــه احســاس میــان دانشــجویان و 

نیــز میــان دانشــجویان و مــدرس اســت.
ــه  ــا ب ــاط تنه ــد و ارتب ــدرس دانشــجویان خــود را نمی دی ــی م ــه فعل  در تجرب
صــورت صوتــی وجــود داشــت. حتــی در برخــی از مــوارد بــه خاطــر اختــالل 
در ســرعت اینترنــت دانشــجویان نیــز تصویــر مــدرس را نمی دیدنــد و تنهــا بــا 
صــدا و اســالیدهای او ارتبــاط برقــرار می کردنــد. اســتادان از ایــن نکتــه گلــه 
ــه  ــا واقعــاً توجــه ب داشــتند کــه نمی داننــد در آن ســوی خــط دانشــجویان آی
ــد یــا خیــر. ایــن نکتــه موجــب می شــد اســتاد نتوانــد متناســب  مطالــب دارن
بــا حــال دانشــجویان و شــرایط کالس لحــن و مســیر تدریــس خــود را تغییــر 
دهــد. در واقــع در چنیــن وضعیتــی آنالیــن بــودن چنــدان مزیتــی نداشــت و 
ــه چنــد دانشــجوی فعــال  تعامــل میــان اســتاد و دانشــجو محــدود می شــد ب
کــه معمــوالً حــدود 10 درصــد دانشــجویان را تشــکیل می دهنــد. دانشــجویان 
نیــز در بســیاری از مــوارد صــرف صــدای اســتاد را چنــدان انگیزه بخــش بــرای 
ــوت  ــطح ص ــی در س ــاط حداقل ــن ارتب ــتند. همی ــب نمی دانس ــری مطال پیگی
ــی  ــد و حت ــس نکنن ــب ح ــر مطال ــز ب ــرای تمرک ــاری ب ــد فش ــب می ش موج
در زمــان گــوش دادن بــه مطالــب اســتاد بــه کارهــای دیگــری نیــز بپردازنــد.
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حــال ببینیــم ایــن نــكات را چگونــه می تــوان تفســیر و یــا 
ــا  ــتاد ب ــازی اس ــل مج ــدن تعام ــدود ش ــود. مح ــح نم ــًا تصحی احیان
دانشــجویان بــه صــوت بــه ضعــف زیرســاخت های ارتباطــی مربــوط 
ــطح  ــت در س ــری اینترن ــرعت و فراگی ــر س ــع اگ ــود. در واق می ش
کشــور ارتقــا یابــد ایــن امــكان وجــود خواهــد داشــت کــه اســتاد 
همزمــان تصویــر تمــام دانشــجویان را در کالس ببینــد و بتوانــد بــه 
تناســب بــا آنــان گفتگــو کنــد. بنابرایــن می تــوان قبــول کــرد کــه 
ــر  ــوزش تاثی ــت آم ــر کیفی ــوزه ب ــن ح ــاخت ها در ای ــف زیرس ضع

ــز دارد. ــری نی ــوی دیگ ــوع س ــن موض ــا ای ــته اند. ام ــی داش منف

ــه  ــه ب ــانی ک ــال کس ــدرس از ح ــق م ــالع دقی ــع اط ــاید توق ش
حرفهــای او گــوش می دهنــد بــه پیــش فــرض مــا از کالس و 
ــوط باشــد. در واقــع گرچــه رد نمی کنیــم کــه  تدریــس ســنتی مرب
اطالعــات طرفیــن از حــال یكدیگــر می توانــد بــر کیفیــت تدریــس 
تاثیــر مثبــت بگــذارد امــا مفــروض دانســتن چنیــن اطالعــی مربوط 
ــالت  ــدوده کالس و تعام ــوزش را درمح ــه آم ــی ک ــه نگاه ــود ب می ش

ــد. ــی می بین فیزیك

ــرای آمــوزش از راه دور ذکــر می شــود دشــواری در  محدودیــت دیگــری کــه ب
ارزیابــی اســت 

بــه ایــن معنــی کــه هــم دانشــجویان و هــم اســتادان احتمــاالً تصدیــق می کنند 
کــه آزمون هــای تســتی و تشــریحی از راه دور هنگامــی کــه نظارتــی بــر 
چگونگــی پاســخ دادن دانشــجو وجــود نــدارد، بــه ســادگی می تواننــد بــه عــدم 
ــد  ــگام پاســخگویی می توانن ــوند. دانشــجویان هن ــب آغشــته ش ــت و تقل صداق
ــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و یــا بــه منابــع  از دیگــران کمــک بگیرنــد، ب
ــاده  ــد پاســخ های از پیــش آم ــه ســادگی می توانن ــد. همچنیــن ب مراجعــه کنن
شــده ای را بــرای ســواالت احتمالــی آمــاده کننــد تــا در حیــن امتحــان صرفــاً 
ــام  ــرای نظ ــراد ب ــن ای ــد. ای ــرار دهن ــود ق ــل خ ــد و در مح ــی کنن ــا را کپ آنه
ــوزش  ــگاه ها و آم ــی در دانش ــت فعل ــت. وضعی ــهمگین اس ــیار س ــوزش بس آم
ــر،  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــد می کن ــزرگ را تایی ــش ب ــن چال ــرورش وجــود ای و پ
ضــروری  اســت در ایــن بــاره بــه شــکلی ویــژه اندیشــه ورزی شــود. بســیاری از 
ــد  ــش گرفته ان ــب در پی ــال تقل ــش احتم ــرای کاه ــی را ب ــتادان تکنیک های اس
ــتند.  ــان هس ــه یاری رس ــن زمین ــز در ای ــه ای نی ــتم های رایان ــه سیس ــه البت ک
بــه عنــوان مثــال تصادفــی نمــودن پاســخ ها و ترتیــب ســواالت در آزمون هــای 
تســتی، همچنیــن تصادفــی انتخــاب کــردن ســواالت تســتی از میــان ســواالت 
موجــود در یــک بانــک ســوال و محــدود کــردن زمــان پاســخگویی. امــا بــا وجود 

ــکان  ــات ام ــن مالحظ ــام ای تم
پاســخگویی بــه شــکل گروهــی 
دیگــران  از  گرفتــن  یــاری  و 
ــش از  ــن چال ــت. ای ــود اس موج
ــه  ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ای
ــد  ــک فراین ــار ی ــی، اعتب ارزیاب
آموزشــی شــمرده می شــود و 
مزایایــی کــه بــه دارنــده مــدرک 
ــتگی دارد  ــرد بس ــق می گی تعل
ــش او  ــه از دان ــیابی ک ــه ارزش ب

انجــام شــده اســت.
ــرایط  ــد در ش ــر می رس ــه نظ ب
کنونــی دربــاره ارزیابــی نیــز 
بایــد تجدیــد نظــر کــرد. آنچــه 
همــه مــا دربــاره ارزیابــی در 
ذهــن داریــم امتحــان حضــوری 
کتبــی اســت کــه قرن هــا در 
جریــان  آموزشــی  نظام هــای 
کــه  حالــی  .در  داشته اســت 
آمــوزش از راه دور در ذات خــود 

نوعــی داوطلبانگــی دارد. 

روزنه
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ــام  ــه نظ ــتادان ب ــیاری از اس ــجویان و بس ــه دانش ــری ک ــراد دیگ ای
ــت.  ــن آن اس ــی پایی ــد، بازده ــازی وارد می کنن ــوزش مج آم

ــم  ــری فراه ــرای یادگی ــه را ب ــی زمین ــدازه کاف ــه ان ــاط از راه دور ب ــی ارتب یعن
نمی کنــد. بــه نظــر می رســد ایــن مســئله دو ســو دارد: یــک ســو اســتادان کــه 
ــد.  ــه در کالس آماده کرده ان ــرای ارائ ــب  را ب ــود مطال ــگی خ ــه همیش در تجرب
اســتادان در دانشــگاه ســنتی مطالــب را در کالس عرضــه می کننــد و ســپس در 
اتــاق خــود بــرای پاســخگویی حضــور دارنــد. در ســوی دیگــر نیــز دانشــجویان 
ــه  اســتاد خــود  ــد و ب ــا را انجــام دهن ــد، تمرین ه ــه کنن ــد مطالع فرصــت دارن
نیــز مراجعــه کننــد تــا پاســخ ســواالت احتمالــی را بگیرنــد. پــس دانشــجویان 
در یادگیــری تــا حــدی بــه تکیه کــردن بــه اســتاد عــادت کردنــد. ایــن عــادت 
ــم  ــه ه ــن ک ــه ای ــت. نتیج ــازی اس ــوزش مج ــدی آم ــر ناکارآم ــوی دیگ س
دانشــجویان و هــم اســتادان الزم اســت خــود را بــا ویژگی هــای خــاص آمــوزش 
از راه دور تطبیــق دهنــد. از یــک ســو اســتادان بایــد مطالــب را روشــن، موجــز 
ــه  ــت ب ــروری اس ــز ض ــجویان نی ــر دانش ــوی دیگ ــد و از س ــه دهن ــا ارائ و گوی
نوعــی پختگــی در یادگیــری رسیده باشــند و آمــاده باشــند تــا بــا گــوش دادن، 

ــد. خوانــدن و انجــام دادن مســتقل مطالــب را بیاموزن

 .4
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حــال برســیم بــه مزایــای آمــوزش مجــازی یــا آمــوزش از راه دور. اولیــن نکتــه 

در ایــن زمینــه ســهولت دسترســی بــه مطالــب آموزشــی اســت. 

ــری  ــی و تصوی ــای صوت ــكل فایل ه ــه ش ــب ب ــه مطال ــی ک هنگام
ــی و  ــه مكان ــر فاصل ــد، دیگ ــرار گیرن ــت ق ــوند و در اینترن ــه ش تهی

ــد. ــاز بمان ــل ب ــی از تحصی ــود کس ــب نمی ش ــی موج زمان

ــرای  ــه ب ــرا ک ــد چ ــش می یاب ــیار کاه ــری بس ــای یادگی ــن هزینه ه  همچنی
حضــور در کالس یــک اســتاد الزم نیســت صدهــا کیلومتــر فاصلــه را پیمــود، در 
خوابــگاه یــا خانه هایــی ســاکن شــد و کار و شــغل روزانــه را تعطیــل نمــود. ایــن 
نکتــه از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه مخاطبــان آمــوزش را بســیار گســترش 
ــی  ــع کوچک ــه جم ــات آموزشــی دانشــگاه ب ــی خدم ــرایط فعل ــد. در ش می ده
محــدودی اســت. یعنــی کســانی کــه در آزمــون کنکــور قبــول شــده اند. روشــن 
اســت کــه بخــش بزرگــی ایــن جمــع نیــز بــه احتمــال زیــاد رشــته ای کــه در 
ــار در  ــی  اجب ــا نوع ــد ب ــود نمی دانن ــه اول خ ــد را عالق ــل می کنن آن تحصی
ــیار  ــگاه بس ــان آموزشی دانش ــن راندم ــد. اینچنی ــل می کنن ــته تحصی ــن رش ای
ــدان  ــه چن ــا کســانی مواجــه  هســتیم ک ــرا در دانشــگاه ب ــد؛ زی کاهــش می یاب
ــرون دانشــگاه  ــد و از ســوی دیگــر در بی ــب آموزشــی ندارن ــه مطال ــه ای ب عالق
ــب آموزشــی  ــه مطال ــا از دسترســی ب ــد ام ــه مندن ــه عالق کســانی هســتند ک
محروم انــد. پــس تهیــه فایلهــای صوتــی و تصویــری آموزشــی و قــرار دادن آنهــا 
ــه آنهــا زمینــه ای بســیار  در ســایت دانشــگاه و ایجــاد امــکان دسترســی آزاد ب
ــرای ارتقــای مســئولیت پذیری دانشــگاه در قبــال تمــام کســانی اســت  مهــم ب
کــه بــه یادگیــری عالقــه منــد هســتند؛ امــا بــه دالیــل مالــی یــا بعــد مکانــی 

امــکان حضــور در دانشــگاه را ندارنــد.
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نکتــه دیگــر اینکــه در فضــای آمــوزش از راه دور، دیگــر مجالــی بــرای مقدمــه 
ــد  ــر بای ــتاد درس ناگزی ــه اس ــد نیســت. بلک ــر مفی ــی و غی ــای طوالن پردازی ه
ــه  ــن از ابزارهــای فناوران ــد. همچنی ــان کن ــاه و واضــح بی ــب خــود را کوت مطال
ــره  ــب به ــد و جــذاب نمــودن مطال ــا آنچــه می گوی ــرای وضــوح بخشــیدن ب ب
ــت  ــب اولوی ــت مخاط ــه رضای ــود ک ــب می ش ــود موج ــه خ ــن نکت ــرد. ای بب
ــد  ــان کنن ــوری بی ــب را ط ــد مطال ــان مجبورن ــی مدرس ــد. یعن ــتری بیاب بیش
ــی در  ــد انقالب ــه می توان ــن نکت ــرای شــنونده جذابیــت داشــته باشــد. ای ــه ب ک
ــرای  ــا کنــد. درون کالس هــای درس فرصــت کافــی ب آمــوزش دانشــگاهی برپ
ــا در  ــود دارد؛ ام ــتند وج ــذاب نیس ــردی و ج ــدان کارب ــه چن ــی ک ــان نکات بی

ــی نیســت. ــن مجال ــر چنی ــوزش از راه دور دیگ ــاده شــده در آم ــب آم مطال

ــه آن اشــاره شــد، خــود ویژگــی بســیار  ــد قبــل ب ــودن کــه در بن ــردی ب کارب
مهمــی اســت. اگــر نــکات دو بنــد قبــل را بــا هــم ترکیــب کنیــم نتیجــه ایــن 
ــه  ــود کــه بخــش مهمــی از مســئولیت متخصصیــن در دانشــگاه ارائ خواهــد ب
ــا آن  ــه کســانی اســت کــه در زندگــی واقعــی ب ــردی ب ــکات آموزشــی و کارب ن
مشــکالت مواجــه هســتند. بــه عنــوان مثــال کشــاورزانی کــه درگیــر یــک آفــت 
هســتند می تواننــد از نــکات آموزشــی و کاربــردی یــک متخصــص دانشــگاهی 
کــه در قالــب یــک ویدیــوی کوتــاه تهیــه شــده بهــره ببرنــد. همچنیــن شــخصی 
کــه در رابطــه عاطفــی خــود دچــار بحــران شــده می توانــد ویدیوهــای 
متخصــص روانشناســی را تماشــا کنــد و از آن بهــره بگیــرد. توجــه کنیــد کــه 
در ایــن شــرایط فــرد صرفــاً بــه خاطــر نیــازی کــه واقعــا احســاس می کنــد بــه 
مطالــب درســی دانشــگاهی مراجعــه می کنــد. ایــن نــوع یادگیــری کــه از 
روی نیــاز اســت بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن نــوع یادگیــری اســت 
ــی و  ــای انتزاع ــتر از یادگیری ه ــیار بیش ــاالً بس ــی آن احتم و بازده

اجبــاری در درون کالس هــای درس اســت.
نتیجــه اینکــه آمــوزش مجــازی در دوران کرونــا تجربــه ای بی نظیــر بــود 
ــن  ــود آورد. ای ــه وج ــگاه ب ــئولیت پذیری دانش ــالت و مس ــی در رس و گشایش

رســالت هــم در بخــش آمــوزش 
و هــم در بخــش پژوهش اســت. 
ــش  ــه بخ ــا ب ــتار تنه ــن نوش ای
ســعی  و  پرداخــت  آمــوزش 
ــود  ــه بهب ــد ک ــان ده ــرد نش ک
و  فناورانــه  زیرســاخت های 
کنشــگران  تجربه انــدوزی 
دور  راه  از  آمــوزش  در  فعــال 
ابــزاری  بــه  را  آن  می توانــد 
شــدن  دموکراتیک تــر  بــرای 
آمــوزش بــدل کنــد. خــود ایــن 
ــه رشــد دانشــجویان  موضــوع ب
یادگیــری  فرآینــد  در 
ایــن  و  می کنــد  کمــک 
چنیــن آمــوزش در دانشــگاه 
مســئوالنه تر  و  هدفمندتــر 
ــه  ــر چ ــردد. اگ ــری می گ پیگی
ــه  ــم و توصی ــراط نداری قصــد اف
آمــوزش  کــه  نمی کنیــم 
ــه فضــای مجــازی  دانشــگاهی ب
قطعــاً  امــا  شــود،  محــدود 
آمــوزش  پســاکرونا  دوران  در 
از  مهمــی  بخــش  دور  راه  از 
بایــد  دانشــگاه  فعالیت هــای 

باشــد.

)دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
عضــو هیــأت علمــی گــروه آموزشــی علــوم 

مشــهد( فردوســی  دانشــگاه  اجتماعــی 

کــه  دیگــری  محدودیــت 
ــر  ــوزش از راه دور ذک ــرای آم ب
ــی  ــواری در ارزیاب ــود دش می ش
اســت. بــه ایــن معنــی کــه هــم 
دانشــجویان و هــم اســتادان 
می کننــد  تصدیــق  احتمــاالً 
و  تســتی  آزمون هــای  کــه 
تشــریحی از راه دور هنگامــی 
بــر چگونگــی  نظارتــی  کــه 
پاســخ دادن دانشــجو وجــود 
ــد  ــه ســادگی می توانن ــدارد، ب ن
بــه عــدم صداقــت و تقلــب 
دانشــجویان  شــوند.  آغشــته 
ــد  ــخگویی می توانن ــگام پاس هن
بگیرنــد،  کمــک  دیگــران  از 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
کننــد و یــا بــه منابــع مراجعــه 
ــادگی  ــه س ــن ب ــد. همچنی کنن
از  پاســخ های  می تواننــد 
پیــش آمــاده شــده ای را بــرای 
آمــاده  احتمالــی  ســواالت 
ــان  ــن امتح ــا در حی ــد ت کنن

ــد ــی کنن ــا را کپ ــاً آنه صرف
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نوۀ ندیده ام، سالم.
اینکــه تــو اکنــون در چــه ســن و چــه شــریطی ایــن نامه هــا را به خاطــر 
ــم. امــا ایــن روزهــا،  ــدازه ذاتــی ات، یافتــه ای نمی دان ــی بیــش از ان فضول
ــی از  ــدن در دریای ــرق ش ــال غ ــه در ح ــم ک ــاس می کن ــب احس عجی
تجربــه هســتم، و اگــر بــه نســل های بعــدی منتقلــش نکنــم، در رســالتم 

اجحــاف کــرده ام.
پیــش از هــر چیــز، الزم می دانــم بگویــم مــن کــه هنــوز زنــده ام، هیــچ. 
ولــی اگــر تــو هــم پــس از ســال ها ایــن نامه هــا را یافتــه ای، یعنــی تــو 
هــم زنــده هســتی، و ایــن یعنــی مــا کاًل خانوادگــی بــه ایــن کشــکی ها 
ــادف  ــا، تص ــقوط هواپیم ــدازی، س ــوزی، تیران ــذا آتش س ــم و ل نمی میری
ــا،  ــن کرون ــی ای ــی، و حت ــای جــاده ای، فشــارهای روان قطــار، رانندگی ه
ــی  ــرد. یعن ــد ک ــی خــالص نخواه ــن زندگ ــر ای ــا را از ش ــدام م ــچ ک هی
عمــاًل تــو خــودت مصــداق ایــن جملــه مشــهور هســتی کــه می گوینــد 

ــد! ــان می کن ــد، قوی ترم ــا را نکش ــه م ــزی ک چی
ــه  ــا چگون ــو، از جان ســختی م ــان ت ــخ زم ــای تاری ــم در کتاب ه  نمی دان
ــداد  ــا در تع ــا نه تنه ــه م ــاش ک ــدان و آگاه ب ــا ب ــد، ام ــد ش ــاد خواه ی
ــه در  ــی ک ــت آموزش ــر کیفی ــه ب ــود دارد، بلک ــام وج ــان ابه جان هایم

دانشــگاه دیده ایــم هــم شــبهه های بســیار وارد اســت.
ــر  ــع س ــه موق ــم و ب ــی بودی ــجویان خوب ــی دانش ــوری خیل ــن ج همی
و  خودمــان  را  مشــق هایمان  و  می شــدیم  حاضــر  کالس هایمــان 
ــه  ــاًل ب ــم اص ــر کالس ه ــم و س ــام می دادی ــه انج ــرف هزین ــدون ص ب
ــا هــم ٌدز شــیرینی زندگــی مــا  موبایل هایمــان ور نمی رفتیــم، ایــن کرون
را آن قــدر بــاال بــرد کــه از تلخــی اش حالمــان داشــت بــه هــم می خــورد.

ــدازه کــه موبایــل در کالس  ــه همــان ان ــود، می گفتــم ب ــه مــن ب اصــاًل ب
درس ممنــوع اســت، کالس درس هــم در موبایــل ممنــوع اســت.

 نامه های
زیر فرش

بــزرگان و اســتادان و مفاخــر 
ــر  ــا، اگ ــت م ــه و باابه ــر جذب پ
کــه  می دانســتند  روزهــا  آن 
در چنــد ســال آینــده چــه 
دانشــجو- روابــط  ســر  بــر 
نمی دانــم  می آیــد...  اســتاد 
ــره  ــا باألخ ــد، ام ــه می کردن چ
کــه  بگویــم  می خواهــم 
ــد«. ــم نمی کردن ــرش را ه »فك

ــی  ــكل آرمان ــه ش ــم ک نمی دان
نظــام آموزشــی دانشــگاه نســل 
ــا آن  ــت، ام ــه اس ــما چگون ش
آرمانی تریــن  در  مــا  روزهــا 

ــم... ــان بودی ــای خودم روزه

روزهــا »اگــر« کالس می داشــتیم، از خــواب بیــدار می شــدیم. بســته بــه اینکــه 
کالســمان بــه کــدام یــک از وعده هــای غذایــی روزانــه نزدیــک بــود، در معیــت 
ــر منــزل علیــه الســالم،  غــذای مــد نظــر در آن وعــده، در جــوار ملکوتــی کول
ــان وارد  ــا کامپیوترم ــل ی ــمان را در موبای ــک کالس ــدا، لین ــاد خ ــام و ی ــا ن ب
ــان.  ــه پایینم ــاِت همیش ــردن اطالع ــه باالب ــم ب ــروع می کردی ــم و ش می کردی
در آن بیــن اگــر ارائــه نداشــتیم، چنانچــه خــواب مــا را بــا خــود نمی بــرد، بــا 
ــان  ــای مجازی م ــتان صفحه ه ــم، از دوس ــه رح ــه صل ــه بهان ــت و ب ــوص نی خل
ــم  ــاده می کردی ــان را آم ــتیم، خودم ــه داش ــم ارائ ــر ه ــم، اگ ــر می گرفتی خب
ــذ  ــرش را روی کاغ ــه اکث ــی ک ــاره مطالب ــان درب ــوار روبه رویم ــرای دی ــه ب ک

ــم. ــرف بزنی ــیده ایم، ح ــط کش ــاب خ ــش در کت ــر جمالت ــا زی ــته ایم ی نوش
ــز آن  ــت، ج ــش می رف ــوب پی ــز خ ــه چی ــوالً هم ــی، معم ــتش را بخواه راس
ــه وی  ــان ب ــه ناگه ــتاد، ب ــک اس ــز ی ــان مغ ــته های پیام رس ــه رش ــی ک لحظات
دســتور می دادنــد کــه بــه هــر دلیلــی از دانشــجویانش ســؤال بپرســد و اصــرار 

ــارت کنــد. ــاه دانشــجو را نیــز زی داشــته باشــد کــه در آن لحظــه، روی م
هرچنــد ذکاوت اکتســابی دانشــجو حکــم می کــرد کــه همیشــه بهانــه ای بــرای 
فعــال نکــردن دوربینــش داشــته باشــد، امــا اســترس حاصــل از ایــن اتفــاق، و 
نیــاز بــه داشــتن باالتریــن ســرعت عمــل بــرای پوشــیدن لباســی در راســتای 
ــف  ــط، وص ــی محی ــای صوت ــردن آلودگی ه ــف ک ــگاهی و متوق ــئونات دانش ش

ناشــدنی اســت.
کالس هــای آفالیــن هــم داشــتیم. هرچنــد دیســیپلین کالس واقعــی را برایمــان 
ــر ســاعت از شــبانه روز،  ــکان اســتفاده از کالس در ه ــا آپشــِن ام نداشــتند، ام
چیــزی نبــود کــه مــا از دســتش بدهیــم و بــه راحتــی خودمــان را ملــزم کنیــم 
ــه آن  ــی را ب ــاعت دقیق ــی، س ــه کالس ــق برنام ــدا، طب ــای خ ــض رض ــه مح ک
ــت  ــه بخ ــا ک ــی، از آنج ــش را بخواه ــه حقیقت ــم. البت ــاص بدهی دروس اختص
ــودن زمــان ارســال تکالیــف،  ــار نبــود، امــکان محــدود ب ــا ی ــا م خیلــی هــم ب
ــازی  ــوزش مج ــامانه آم ــای س ــا را پ ــه زور م ــم ب ــتیم ه ــا نمی خواس ــر م اگ
ــترس  ــه اس ــن ک ــان، همی ــای آفالینم ــال، کالس ه ــه هرح ــا ب ــاند. ام می نش
ــود.  ــری ب ــاعت های بهت ــت، س ــی را نداش ــفاهی کذای ــؤال های ش ــال س احتم
ناشــکری نمی کنــم. آمــوزش آن روزهــا، اگــر بعدهــا برایمــان نــان و آب 
ــوری  ــن صب ــش بســیاری داشــت. همی ــا نق ــازی م ــا در توانمندس نداشــت، ام
ــام  ــا انج ــان ب ــت، همزم ــان پدربزرگ ــخنرانی های بی پای ــردن س ــل ک در تحم
کارهــای منــزل و بچــه داری و رســیدگی بــه دیگــر امــور، یــادگار آن روزهاســت. 
منتهــا آن روزهــا اســتادان مــا بــه اجبــار بایــد تــالش می کردنــد تــا به خاطــر 
ــه  ــر اینک ــاً به خاط ــب و خصوص ــتراک گذاری مطال ــم به اش ــت در حج محدودی
تمــام اعمــال و رفتــار صوتــی و تصویری شــان در کالس، ضبــط می شــد، 
ــد،  ــل بدهن ــا تحوی ــه م ــورد نظرشــان را گزینش شــده و فکرشــده ب ــب م مطال

ــفانه. ــت. متأس ــارغ اس ــا ف ــن محدودیت ه ــت از ای ــا پدربزرگ ام
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ــه اینکــه فکــر کنــی فقــط مــا توانمنــد شــدیم و آمــوزش فقــط یــک  حــاال ن
ســویه دارد. نــه. اصــاًل. اتفاقــاً آمــوزش مجــازی، بیــش از آنکــه مــا را توانمنــد 
ــی  ــان را. بعض ــط بعضی هایش ــه فق ــرد. البت ــد ک ــا را توانمن ــتادان م ــد، اس کن
دیگــر زیــر بــار توانمندی هــای جدیــد کمــر خــم کردنــد و گمــان بردنــد همــان 
ــه  ــن تجرب ــا او از پــس ای ــد ت ــرای خــود در نظــر بگیرن ــر کــه منشــی ای ب بهت

برآیــد و گفتنــد مــا را چــه بــه ایــن کارهــا.
ــر  ــرای همدیگ ــم، ب ــار بیایی ــی کن ــا آن روش آموزش ــا ب ــتادانمان ت ــا و اس م
خاطره هــا ســاختیم. پشــت صفحــه آخــر ایــن نامــه، تراشــه ای برایــت 
چســبانده ام کــه دارای گزیــده ای از تجربیــات آن روزهایمــان اســت. از روشــن 
ــد  ــه نبای ــی ک ــجو در مواقع ــا دانش ــتاد و ی ــن اس ــا دوربی ــون ی ــودن میکروف ب
ــواده  ــات اعضــای خان ــده از حی ــط ش ــا صــدای ضب ــه، ت ــود گرفت روشــن می  ب

ــس. ــن تدری ــتاد در حی اس
بــا ایــن اوصــاف و تفاســیر، شــاید بــه خــودت ببالــی کــه تکنولــوژی در ایــراِن 
آن روزهــا، بــه قــدری پیشــرفته بــوده کــه مــا بــه راحتــی کالس هــای حضــورِی 
اجباریمــان را بــه کالس هــای مجــازی اجبــاری تبدیــل کردیــم و حالــش را هــم 
ــه راحتــی کار پیــدا کردیــم  بردیــم و مدرکمــان را هــم گرفتیــم و بعــد هــم ب
ــال باطــل،  ــا زهــی خی ــه کار بســتیم. ام ــان ب ــان را در کارهایم ــش باالیم و دان

فرزنــدم!
ــور  ــک مانیت ــا ی ــل ی ــک موبای ــاد صفحــه ی ــت کالس درســی را در ابع در ذهن
تصــور کــن. ایــن کالس اســتادی دارد کــه در منزلــش نشســته اســت، تــو هــم 
به عنــوان دانشــجویش در منــزل نشســته ای، امــا همدیگــر را نمی بینیــد. یعنــی 
ــنوید؛  ــم نمی ش ــر را ه ــدای همدیگ ــه ص ــد، بلک ــر را نمی بینی ــا همدیگ نه تنه
ــم  ــر را ه ــاید همدیگ ــاال ش ــنوید. ح ــه می ش ــت، نصفه نیم ــن حال ــا در بهتری ی
ببینیــد، امــا گویــی تمــام مــدت داریــد بــا همدیگــر بــازی مجســمانه را انجــام 
ــا  ــه هســتید، خشــک می شــوید. تنه ــی ک ــو در هرحالت ــی یکه ــد؛ یعن می دهی
ــرار دارد؛ یعنــی  ــان ق ــو، ســاعتی اســت کــه جلویت نقطــه اشــتراک اســتاد و ت
ــاع را  ــن اوض ــد ای ــه بای ــود دقیق ــدت ن ــه م ــل ب ــد اق ــه ح ــد ک ــردو می دانی ه
تحمــل کنیــد. در نهایــت هــم تــو بایــد طــی امتحانــی کنترل نشــده و در معیــت 
ــی  ــه ســؤاالتی پاســخ بدهــی کــه جــزوه اش را آن اســتاد در تنهای دوســتان، ب
ــی از همــان تدریســش  ــش درس داده و ســپس در تنهای ــوار روبه روی ــرای دی ب
ــو در  ــم، ت ــر بگوی ــم واضح ت ــر بخواه ــتش اگ ــت. راس ــرده اس ــرح ک ــؤال ط س
ــر دو،  ــجو، ه ــتاد  و دانش ــه در آن اس ــی ک ــور کن ــی را تص ــد کالس ــع بای واق
ــه  ــد و آموخته هــای دانشــجویان آن کالس تنهــا ب مســخره پدرهــای همدیگران

ــم. ــر... بگذری ــف عم ــورد. حی ــان می خ ــای پدرهایش درد خواهره

آن روزهــا، مقاله هــا و گزارش هــای فراوانــی دربــاره وضعیــت آمــوزش مجــازی 
ــم  ــیاری ه ــخنرانی های بس ــد و س ــته می ش ــش نوش ــا و چالش های و فرصت ه
ایــراد می شــد. ضعف هــا و قوت هایــش بیــان می شــد و همــه پیش بینــی 
می کردنــد کــه در آینــده قــرار اســت دانشــگاه ها، نیمه حضــوری – نیمه مجــازی 
ــد بســیاری از  ــای مجــازی، می توان ــزاری کالس ه ــه برگ ــزار شــود، چــرا ک برگ
هزینه هــای دانشــگاهی را کاهــش دهــد. راســتش نــه اینکــه بخواهــم از اســاس 
ــه هــر حــال، آن روزهــا مــا به خاطــر قرنطینــه  ــکار کنــم. ب حرف هایشــان را ان
ــه ای صــرف  ــه دانشــگاه هزین ــد ب ــرای رفت وآم ــم و ب ــرون نمی رفتی ــه بی از خان
ــم و از مســمومیت های  ــذای ســلف دانشــگاه را هــم نمی خوردی ــم. غ نمی کردی
مربــوط بــه آن در امــان بودیــم. امــا تــا دلــت بخواهــد کیلوکیلــو پــول بــه خریــد 
بســته های اینترنتــی دادیــم و جــد و آبــاء دســت اندرکاران مســئولین موبوطــه 
را تــا نســل ها از نظــر مالــی تأمیــن کردیــم و هــرروز هــم بــا خودمــان زمزمــه 
ــد« و ایــن حرف هــا، کــه از ســوزش  کردیــم »بنــی آدم اعضــای یــک پیکــر ان

حاصــل از دور ریختــن پول هایمــان، بکاهیــم.
خالصه...

باألخــره کــه آن دوران کرونایــی از ســرمان گذشــت، 
ــا  ــه آن روزه ــم اینك ــی رغ ــت عل ــن و پدربزرگ و م
در شــهرهایی دور از هــم زندگــی می کردیــم و 
ــتیم،  ــقانه را نداش ــای عاش ــتن قراره ــكان گذاش ام
ــای  ــم در راه کالس ه ــان را ه ــداز آینده م کل پس ان
مجــازِی آمــوزش عالــی رایــگان، از کــف داده 
ــم  ــه ه ــم و ب ــا برآمدی ــس آن روزه ــم، از پ بودی
ــوی  ــن ت ــم همی ــه اش ه ــم و نتیج ــد ماندی متعه

ــتی. ــول هس فض

ــان  ــش، »جه ــج و ش ــرن پن ــاعر ق ــزی، ش ــول امیرمع ــه ق ب
ــش  ــد/ عالج ــرون آی ــران ب ــه از بح ــت ک ــد بیماری س مانن
ــه  ــد ک ــر«. باش ــود بهت ــی ش ــر لخت ــه مگ ــه اندیش ــن ب ک
ــع شــده  ــو رف ــرای نســل ت ــی ب ــوژی کذای ضعف هــای تکنول

باشــد.

قربانت، مادربزرگ

یگانه پوینده فر
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
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ــهٔ دوم  ــود. خان ــلوغ ب ــران ش ــعادت آباِد ته ــهٔ س آن روز خان
اســتاد آنجاســت. خانــهٔ اصلــی و قدیمــی در خیابــان میردامــاد 
اســت. خانــهٔ ســعادت  آبــاد کــه چــه عــرض کنــم، یــک بــازار 
ــاب  ــن ق ــزوه و چندی ــن و ج ــد  ده  کارت ــاب و چن ــامی از کت ش
عكــس بــزرگان فرهنــگ ایــران چــون مرحــوم ادیــب و اخــوان 
و ســایه و افشــار چنــد تــن دیگــر روی دیــوارش.  یــک میــز، 
ــت. ــده اس ــه ش ــا تعبی ــم آن البه اله ــپزخانه ای ه ــام و آش حم
اتفاقــًا در روز هــای آخــر اســفند بــود. تهــران آســمان بــراق و 

صافــی داشــت.
ــر رســیدم مثــل  ــود ســاعت ۹ صبــح آنجــا باشــم. دی ــرار ب ق
همیشــه. هنــوز هــم در پــادگان دیــر می رســم. منتهــا فرقــش 
ــار  ــنگین ب ــا س ــد از چند ت ــا بع ــاِن آنج ــه دژب ــت ک ــن اس ای
ــد  ــه می زن ــد. اضاف ــتقبالم نمی آی ــه اس ــتاد ب ــل اس ــم مث کردن
و بازداشــْت نگهبانی پنجشــنبه و جمعــه درخدمتشــان هســتم.

رسیدم پشت در. شوقی هم داشتم، یادم مانده هنوز. 
آخر کار، شوق دیدارم

سوی دیر مغان کشید عنان
صدای همهمه بلند بود. در باز شد.

چشم بد دور، خلوتی دیدم
روشن از نوِر حق، نه از نیران

پیری آنجا به آتش افروزی
به ادب گرد پیر ُمغبچگان

همه سیمینْ عذار و گلْ رخسار
همه شیرین ْزبان و تنْگ دهان

ــر  ــه فك ــروف ک ــن مع ــلواِر جی ــان ش ــا هم ــا ب ــِر م ــدم پی دی
ــره دارد و  ــا آن خاط ــم ب ــر ه ــان فروزانف ــم بدیع الّزم می کن
ــوی  ــدم ت ــا پری ــن ام ــوی در. م ــد جل ــرمه ای آمدن ــوری س پُلی
ــد بپــرم  بغلشــان. یــک لحظــه در خــودم احســاس کــردم بای
و دستشــان را ببوســم. معطلــش نكــردم. نمی دانــم چــرا یــک 
ــی  ــا یزدان ــی رض ــر ِ یک َخم ِکش ــبیه زی ــزی ش ــه یک چی لحظ

ــت. ــان بوداپس ــی جه ــد در قهرمان ش

 نفحاِت
ُانس
 نفحاِت
ُانس

زیــِر  همــان  تــوی 
از  مــن  یک َخم کشــی 
دیــدم  شــفیعی،  اســتاد 
چــون  ســالخورده  اســتاد 
ــنّ ِ  ــدِل ف ــه ب ــتی گیرانی ک کش
می خواهنــد  را  زیر کشــی 
ــان  ــی نش ــًا بدن ــد، دفعت بزنن
دادنــد. دســت را کشــیدند 
ــم  ــاز ه ــتند. ب ــرون. نگذاش بی
کردیــم.  بغــل  را  همدیگــر 
فكــر کنــم تمــام حــرف و 
ســخنان بــزرگان دور میــز 
گسســتم.  و  قطــع  هــم  را 
ــین.  ــا بش ــد آنج ــتاد گفتن اس
کنــار صندلــی خودشــان بــود. 
ــود.  از خجالــت ســرم پاییــن ب
قلبــم تنــد مــی زد. یــک چــای 
لیوانــی جلویــم گذاشــته شــد. 
بــاال را نــگاه نــکvردم خیلــی؛ 
نكنــد کســی آنجــا مــن را 
ــه  ــس را ب ــد. مجل ــداز کن وران
ــتاد  ــودم. اس ــه ب ــم ریخت ه
ــتری  ــكوت بیش ــتند س نگذاش
برقــرار شــود. بــه دکتــر ایــرج 

گفتنــد: پارســی نژاد 
بله، اینطوری شد خالصه.

اســتاد  معمــوالً  جمعه هــا 
شــفیعی مهمــان دارد؛ معمــوالً 
البتــه. شــاید هــم چنــد هفتــه 
کســی دق البــاب نكنــد. ریــز و 
درشــت. از اســتاد و دانشــجوی 
ــا  ــد ت ــد بگیری ــم و جدی قدی
ــد،  ــر، هنرمن ــتمدار، وزی سیاس
همه جــور  گــدا.  و  پادشــاه 
ــه  ــری ب ــا س ــان جمعه ه مهم
هــر  بــه  می زننــد  اســتاد 
ــا هماهنگــی  ــه ای؛ البتــه ب بهان

ــان.  ــد ایش و صالحدی
بحــث راجــع بــه اتمــام کتــاب 

ــود.  ــاء ب تذکرة االولی
ــی  ــفیعی روی صندل ــتاد ش اس
ــی،  ــِز پذیرای ــی پشــت می چوب
ــد  ــته بودن ــی نشس ــک َکت ی
ــک  ــود ی ــت خ ــا دو دس و ب
ــان  ــتِی صندلی ش ــمت پش س
بودنــد.  کــرده  حلقــه  را 
ــتاد  ــتن اس ــوهٔ نشس ــن نح ای
کــه  کســانی  را  شــفیعی 
درس  پــای  سه شــنبه ها 
ــران  ــگاه ته ــان در دانش ایش
ــا  ــد. آنج ــینند دیده ان می نش
بــه یاکریم هــای روی چنــار 

ــرهٔ کالس ۴۴۲ طبقهٔ  آن وِر پنج
چهــارم دانشــكدهٔ ادبیــات 
نــگاه  تهــران  دانشــگاه 
ــان  ــن و زم ــد و از زمی می کنن
اینجــا  می زننــد،  حــرف 
ــت  ــوی کم پش ــه م ــتند ب داش
ــی نژاد  ــرج پارس ــفید ای و س
چشــم می دوختنــد. دکتــر 
ایــرج پارســی نژاد پرســید: 
خــب، باألخــره کاِر تذکــره 

ــد؟ ــام ش تم
ــه،  ــد: بل ــم فرمودن ــتاد ه اس
تمــام شــد. چهــل ســال 
عمــرم را گذاشــتم پایــش. 

ــره. ــد باالخ ــام ش تم
ادامه دادند:

طــی  در  اســت   عجیــب 
چندیــن  تذکــره  روی  کار 
هــم  را  غلط هایــی  مــورد 
غلط  هــا  گرفتــم.  عّطــار  از 
آن  نبــود.  خــودش  بــرای 
ــذ ی  ــه مأخ ــی ک نسخه نویس
نوشــته بــود و عطــار بایــد بــه 
ــتباه  ــرد، اش ــه می ک آن مراجع
مأخــذش  در  بــود.  کــرده 
اشــتباه کــرده بــود. در صــرف 
و نحــو عربــی و ترجمه هــا 
اشــتباه کــرده بــود. مــن 
ــردم،  ــدا ک ــم پی ــا را ه آن ه

ذکــر کــردم.
آفریــِن جمــع بلنــد شــد. 
ــودی  ــتم خ ــم خواس ــن ه م
ــم:  ــته گفت ــم آهس ــان ده نش
احســنت! و ســری تــكان دادم. 

ــم  ــم اول ِ کار بگوی می خواه
ــر  ــتم ه ــن نخواس ــه م ک
احساســات  شــده  طــور 
ــن  ــودم را در ای ــخصی خ ش
ندهــم.  نشــان  ســیاهه 
شــاید بعــداً کــه مویــم 
ــان  ــر قرب ــد کمت ــفید ش س
صدقــهٔ کســی بــروم و کمتر 
احساســی حــرف بزنــم. 
مغــز را بچســبم و پوســت را 
بهــر دیگــران بگــذارم. امــا 
ــی  ــد و دان ــه افت ــان ک چن
جوانــی  همیــن اقتضائــات را 
ــاید  ــی، ش ــاید خام دارد. ش
عشــق بــه قهرمــان داشــتن 
را  واقعیت هــا  یــا شــاید 
ندیــدن یــا زیــاد از حــدش 
ــر  ــدن. ه ــیه ها را دی حاش
جوانــی  طــوری  کســی 
می کنــد دیگــر. دیگــران 
ــرا  ــا چ ــد. م ــی کردن جوان

ــم؟ نكنی
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صحبــت چرخیــد. رســید بــه نیمــا و مهــدی حمیــدی شــیرازی. همــه  افــراد 
دور میــز از جملــه اســتاد تأییــد کردنــد اگــر اســتاد حمیــدی شــیرازی بــه 
ــی  ــرد، چــه بســا منزلت ــد، کار خــودش را می ک ــا نمی پیچی ــای نیم ــر و پ پ
بــس رفیع تــر و شــریف تر در اذهــان می داشــت. مــن داشــتم چــای 
لیوانــی می نوشــیدم. از زیــر عینــک هــم همــه را می پاییــدم. چــای لیوانــی 
ــوردم  ــتر می خ ــوان بیش ــا لی ــود. دو ت ــرده ب ــاز ک ــم را ب ــتاد یخ ــه اس خان
ــتاد آن  ــث. اس ــردم در بح ــم می ک ــان داری ه ــاید می ــد ش ــم می پری عقل
ــد: در نظــر داشــته  ــی پســندیدم. فرمودن ــد کــه خیل ــه ال اشــاره  ای کردن الب
باشــید حمیــدی و شــاعراِن هم قطــار او عقیــده داشــتند کــه مظهریـّـت زبــاِن 
ــعر های  ــن ش ــتند. ای ــا هس ــی و این ه ــظ و فردوس ــعدی و حاف ــی س فارس
ــان  ــد. زب ــا نمی افزای ــِت م ــتحکام ملّی ــر اس ــزی ب ــا چی ــی روزنامه ه بندتُنبان
فارســی را فاســد می کنــد. زبــان فارســی تنهــا چیزی ســت کــه اقــوام را بــه 

ــر. ــد و الغی ــل می کن ــم وص ه
بعد در تکمیل صحبت دکتر جزایری اضافه کردند:

نــه، حمیــدی ]مهــدی حمیــدی شــاعر[ آدِم صــادق و شــریفی بــود. در کار 
خــودش بی شــیله پیله ترین فــرِد روزگاِر خــودش بــود. در کار خــودش 

ــود. ــد ب ــاً بی مانن واقع
بعد، ایرج پارسی  نژاد گفت:

آقای دکتر جزایری! چند بیتی از حمیدِی مرحوم بخوانید برای ما. 
ــدم در هــر بیــت، اســتاد ســری  ــد. دی ــه خوان ــری هــم بالفاصل دکتــر جزای
ــه صندلی شــان زده  ــه ب ــی تکی ــک َکت ــوز همان جــور ی ــد. هن ــکان می ده ت

بودنــد. 
امشب به یاِد او بگردم جای او

گویم سخن با منزل و مأوای او
مانند شاعر های عهد بادیه

با یاد او از اشک شویم جای او
ــردم  ــاور نمی ک ــود. ب ــته ب ــن نشس ــار م ــک کن ــس مح ــدس مؤس ــم ق خان
ــاده و صمیمــی باشــند.  ــم افت ــن خان ــر کار ای ــاد عظیــم و پ مؤســس آن بنی
ــا  ــه موالن چه قــدر هــم اســتاد را دوســت داشــتند. چنــد جملــه ای راجــع ب

ــا. ــواِن م ــِل ج ــای نس ــان و دغدغه ه ــد و کتابش گفتن
اشــتیاق  و  سه شــنبه ها  بــه  حــرف  شــد  چــه  نمی دانــم 
جوان هــا بــه ایــن جلســات کشــید. دیــدم صــدای اســتاد باالتــر 

ــد. ــوض ش ــم ع ــی ه ــان روی صندل ــت. ژستش رف

حاال بلند تر از قبل گفتند:
ندارنــد.  گناهــی  بچه هــا 
دارنــد،  اســتعداد  بچه هــا 
ــن  ــدا م ــه خ ــد. ب ــوق دارن ش
خجالــت می کشــم روز هــای 
مــی روم  کــه  سه شــنبه 
زمیــن  روی  دانشــكده؛ 
حرفــی  مــن  می نشــینند. 
ــتم،  ــی نیس ــن کس ــدارم. م ن
چیــزی  نیســتم،  آدمــی 
شهرســتان های  از  نیســتم. 
اطــراف بــا پنــج ســاعت شــش 
ســاعت رانندگــی می آینــد 
ــک  ــینند ی ــن می نش روی زمی
ــان مــن گــوش  مزخرفــی از زب

ــد. کنن
ایــن شــوق و نیــاز بــه یادگیــری در 
ــا کــم نشــده  ــه تنه نســل جــوان ن
بلکــه قطعــاً افــزوده شــده. مشــکل 
ــئولین  ــا و مس ــزی دولت ه برنامه ری
اســت کــه آنهــا بایــد اصــل اول 

ــران باشــد و نیســت.  برایشــان ای
ــد  ــی بلن ــت« را خیل ــن »و نیس ای
شــدند.  خالــی  انــگار  گفتنــد. 
حرفشــان تمــام شــد و ســکوتی 

هــم در خانــه برقــرار شــد. 
ظهــر شــد. مهمان هــا بلنــد شــدند 
برونــد. بــاز هــم خانــه همهمــه شــد.  
بیــن مهمان هــا نــوه استادشــان 
ادیــب یــادم هســت کــه ازدواج 
ــت  ــش خدم ــا خانم ــود، ب ــرده ب ک
عکــس  بــود.  رســیده  اســتاد 

گرفتنــد . یــادگاری 

اســتاد فــوراً رفتنــد جلــوی در بــرای بدرقــهٔ مهمان هــا. بــه آن هــم رضایــت 
ندادنــد. تــوی راهــرو دِر آسانســور را گرفتــه بودنــد. داد زدنــد:

ایرج! بیا دیگه در بسته شد. 
ــوی  ــرود ت ــود ب ــارج ش ــه خ ــی نژاد از خان ــرج پارس ــود ای ــر ب ــتاد منتظ اس

ــور.  آسانس
ــو بشــین حــاال ســؤالی  ــد: ت ــم. دستیارشــان گفتن ــن نشســتم ســر جای م

هــم بپــرس.
ــی  ــک چــای لیوان ــاره ی ــه ســاکت شــد. دوب ــا خان ــِن مهمان ه ــد از رفت بع
ــوع  ــه موض ــع ب ــی راج ــن مطالب ــیدیم. م ــز سرکش ــار می ــم در کن ــا ه ب
ــگ  ــی کم رن ــای لیوان ــی چ ــش خاص ــا آرام ــان ب ــم. ایش ــه ام گفت پایان نام
بــا قنــد ســر می کشــیدند و نکاتــی را بــه مــن می گفتنــد. دیــدم صحبــت 
ــد؛  ــرف بزنن ــم ح ــاز ه ــم ب ــه کن ــم چ ــود. گفت ــام می ش ــتاد دارد تم اس
نگوینــد خــب، بلنــد شــو بــرو خانــه ات. نگاهــی بــه پنجــرهٔ بــزرگ پذیرایــی 
ــدا  ــهٔ پیازچــال پی ــرأس توچــال و گردن ــزرگ از خط ال ــاب ب ــک ق کــردم. ی
ــود. فــوراً  ــه ایــن کوهســتان داده ب ــود. رگه هــای بــرف ابهــت بیشــتری ب ب

ــد؟ ــال نمی روی ــر توچ ــتاد دیگ ــرهٔ قشــنگی. اس ــه منظ ــم چ گفت
بــا حســرتی گفتنــد: نــه! تــا افشــار ]ایــرج[ زنــده بــود خیلــی مــا بــا طبیعت 
و کــوه و دشــت و ســفر مأنــوس بودیــم. بعــد از فــوت افشــار خیلــی چیــز 

شــد. خیلــی... 
ــم  ــته باش ــر کالس نداش ــی اگ گاه
ــن از  ــه، م ــار هفت ــه، چه ــه هفت س

ــم.  ــرون نمی آی ــاق بی ــن ات ای
بــه  کشــید  صحبــت 
فهمیــده  مــن.  دوچرخه ســواری 
بودنــد بــا دوچرخــه ســفر می کنــم. 
گفتنــد پســر جــان! ایــن دوچرخــه 
کــه ســوار می شــوی و آنجاهــا کــه 
مــی روی خــب خطرنــاک اســت، 

بــاش! مراقــب 
توجیهــی  آمــدم  تــا  مــن 
قصــهٔ  ببافــم  علتــی  و  بســازم 
پیــش  را  دوچرخه سواری شــان 

. ند کشــید
ــتاد  ــواری اس ــن قصــهٔ دوچرخه س ای
خیلــی  تمــام.  و  می گویــم  را 
درازه گویــی کــردم. مطالــب دیگــری 
ــد و  ــم ش ــر فراه ــی دیگ ــر مجال اگ
ــاید  ــم. ش ــود می نویس ــه ای ب حوصل
ــایهٔ  ــِخ در س ــی از تاری ــا بخش این ه
ــاید  ــود. ش ــا ش ــر م ــات معاص ادبی
ــا  ــد؛ ی ــته باش ــی نداش ــم اهمیت ه
ــد  ــن باش ــن همی ــال م ــاید مج ش

ــق او ورزم. ــان عش ــه پنه ک
بحــث دوچرخــه کــه شــد محمدرضا 
طــور  بــه  کدکنــی  شــفیعی 
محسوســی پرانرژی تــر حــرف زد. 
یــاِد روز هــای جوانــی کمی ُشــل اش 
کــرد. انــگار دوچرخــه بردتشــان بــه 
ــتان و  ــوِد انگلس ــای مه آل پیاده راه ه
باریکه راه هــای محوطــهٔ اکســفورد و 

شــب های کتابخانــه.
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راســتش انــگار بــه قــول نجــف دریابنــدری خشــت های زندگــی آدم 
همیــن لحظــات و آدم هــا و تصاویــر اســت. همین هاســت کــه مــا را 

ــی شــفیعی می نویســد:  ــد. جای از محنــت زندگــی کــردن می رهان
زندگانی چیست؟ لفظ مهملی

گر بماند خالی از معنای تو
عمر از کف رایگانی می رود

کودکی رفت و جوانی می رود ۱
پرسیدم استاد شما هم دوچرخه  سواری می کردید؟

گفتند: حاال گوش کن!
انگار خودشان خوششان آمده بود از این بحث. 

ادامه دادند:
قصهٔ دوچرخه سواری من را باید یک رمان از رویش بنویسند.

ــه  ــدرم می ترســید. چــون یــک بچــه داشــت. اســتاد چایشــان ت پ
کشــیده بــود و حــاال بــا پشــت دو آرنــج روی میــز شیشــه ای خــم 

شــده بودنــد. 
ــدرم می ترســید از دوچرخــه بیفتــم بمیــرم. هیــچ  ــد: پ ادامــه دادن
ــم  ــردم و رفت ــع ک ــم را جم ــردم. پول های ــر کاری ک ــود. ه ــی نب راض
تــوی خیابــان خانه مــان قیمــت کــردم و از بعضی هــا خیلــی 
ــه  ــی ک ــره وقت ــداد. باألخ ــازه ن ــم اج ــاز ه ــدرم ب ــد. پ ــم آم خوش
ــون  ــد! چ ــه چرخه خری ــن س ــرای م ــت ب ــردم رف ــرار ک ــی اص خیل
کــه نیفتــم. مــن زدم زیــر خنــده. دیــدم اســتاد و آقا همایــون و دو 
ــش دادم.  ــدم. ک ــتر خندی ــد بیش ــد می خندن ــم دارن ــر ه ــر دیگ نف
ــود؟  ــالتان ب ــد س ــر چن ــه چرخه؟! مگ ــع س ــتاد آن موق ــم اس گفت
گفتنــد: هفــت هشــت ســالگی ام بــود و باألخــره دوچرخــه نخریــد. 
ــا  ــن رض ــه ای ــما ب ــود ش ــه ب ــم گفت ــب ه ــوم ادی ــتادم مرح ــه اس ب
ــان  ــب ایش ــوم ادی ــِر کالِس درِس مرح ــرد. س ــه نخ ــد دوچرخ بگویی
اســم مــن را نبــرد امــا رو بــه همــه گفــت: اگــر بدانــم کســی از شــما 

ســوار دوچرخــه شــده...
بــاز هــم خندیدیــم. جملــهٔ اســتاد هــم ناقــص مانــد. خانــهٔ مــا تــوی 
ــا  ــی ام ــه ماشــین تویــش نمی رفــت. در روی ــود ک کوچــهٔ باریكــی ب
داشــت. یــک بن بســت ده  پانــزده متــری. پــدرم گفتــه بــود: تــوی 

همیــن کوچــه!

1– از محمدرضا شفیعی کدکنی ست.
2–از متنبی ست:

اوقات به تو خوش گشت
گویی که تو

لبخندی بر لبان روزگاری

ــهٔ  ــه چرخه[ در فاصل ــان س ــدم ]هم ــوار می ش ــه س ــوی کوچ ــن ت  م
ده پانــزده متــری !

خســته شــده بودنــد. منتظــر بودیــم ناهــار برســد. تجربــهٔ 
غذاخــوردن کنــار ایشــان هــم شــاید بعــداً خواندنــی شــد و نوشــتم. 
ــد و وزن  ــتگاری  گفتن ــد. از خواس ــتون گفتن ــتاد آن روز از پرینس اس
ــت.  ــی اش گذش ــكوب و حواش ــه مس ــم ب ــاعتی ه ــک س ــان. ی کمش
صحبــت مفصلــی از جزئیــات خانه شــان در روســتای کدکــن و 
ــل  ــره نق ــا خاط ــان آنج ــالت مردم ــد. از تعام ــیر خوارگی کردن ش

ــری. ــر درِد دیگ ــای پ ــد و حرف ه کردن
آن روز جمعــه، در روز هــای آخــر اســفند کام مــن از زندگــی لبریــز 
ــردم  ــرت ک ــودم را پ ــد. خ ــزا وزی ــک و روح اف ــیمی خن ــد. نس ش
ــه  ــدم و معامل ــش ش ــه در معرض ــود ک ــی ب ــاِت اُنس ــش. نَفح البه الی

ــود ــه فرم ــردم ک را ب
اّن فی ایّام دهرکم نفحات؛ اَلٰا َفَتَعّرضوا لَها!

ــد.  ــده ش ــا، چی ــر ام ــر پرمالت ت ــک رِج دیگ ــی ی ــوار زندگ دی
خشــت های زندگــی آدم مگــر چیســت؟ همیــن انســان های دور و ور 
ــی  ــگ لیوان آدم. همیــن یــک کتــی نشســتن ها، همیــن چــای کمرن
ــهٔ  ــن خان ــا و همی ــعر خواندن ه ــیدن ها و ش ــن نوش ــد، همی ــا قن ب
اســتاد رفتن هــا تــا بلكــه محنــت ایــن زندگــی، ایــن لفــِظ بیهــوده، 
ــد آن وســط ها. کیــف  ــر شــود. شــاید اســتاد لبخنــدی بزن تاب آور ت
ــت: ــه گف ــذرد ک ــوده تر بگ ــان آس ــا برایم ــط ها و دنی ــم آن وس کنی

لََقد َحُسَنت بَِک األَوقاُت َحّتی
َکَأنََّک في َفِم الَدهِر اِبِتساُم

ــه  ــنبه ها ک ــود. سه ش ــام ش ــی تم ــای لعنت ــن کرون ــد دارم ای  امی
ــر  ــار دیگ ــود. ب ــرار ش ــتند برق ــرش هس ــاالنم منتظ ــی از هم س خیل
بــه ســعادت آباد بــروم. ایــن دوزِخ درونــی ام را لختــی ســرد و ســبز 

ــت.  ــن انسان هاس ــت ای ــق؛ صحب ــبز عش ــاغ س ــم. ب کن

میوه ای شیرین تر از تو ِکی دهد
»باِغ سبِز عشق کو بی منتهاست«

ُکن خموش این دوزخ از گفتاِر سبز
کان زمّرد دافِع این اژدهاست

سید محمد مهدی آقامیری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی



2627

فکــرش را هــم نمی کــردم دنیــا بــه 
ایــن روز بیفتــد.کالس پنجــم بــودم، 

ملیحــه از مــن پرســید:
 »می خوای چه کاره بشی؟«.

گفتم: »دکتر«.
 گفت: »خب دکتر چی؟«

 گفتم »هرچی که سخت تره« 
امتحــان رزیدنتــی داشــتم، ســیما از 

مــن پرســید:
»چه رشته ای میزنی؟«

 گفتم »اورژانس«
ــارت  ــس؟! االن معی ــت: »اورژان گف

ــو؟« ــه ت ــاب چی ــرای انتخ ب
خــوردن...  درد  »بــه  گفتــم   
هیچ کــس  کــه  روزی  می خــوام 
و  باشــم  الزم  هنــوز  نبــود،  الزم 
ــال اگــه جنــگ  ــه درد بخــورم، مث ب
بشــه، اگــه ویرونــی بشــه، کشــتار و 

ــه...« ــال بش ب
سیما گفت: »دیوانه ای؟! «

گفتم »نه...«
ــر  ــکی ه ــال پزش ــت س ــۀ هف هم
چیــزی کــه حتــی الزم نبــود را یــاد 
ــردم  ــر می ک ــن فک ــه ای ــم و ب  گرفت
ــود،  ــگ بش ــک روز جن ــر ی ــه اگ ک

بتوانــم از پــس همــه چیــز بربیایــم. 
ــگ  ــردم جن ــم نمی ک ــرش را ه فک

ــوی خــود بیمارســتان!  ــد ت بیای
کــه  ســربازهایی  کودکــی  از 
نــگاه  را  جنــگ  می رفتنــد 
لباس هــای  کلــی  می کــردم 
خــاص می پوشــیدند و بعــد هــم 
می کردنــد،  تن شــان  گلولــه 
ــد...  ــان می ش ــدر گرم ش ــا چق خدای
تشــنگی چقــدر ســخت بــود آن 

جنــوب. گرمــای  در  هــم 
بــود،  ســخت  جبهــه  چقــدر 
هرلحظــه ممکــن بــود تیــری بیایــد 
ــان و  ــب هرکدام ش ــه قل ــورد ب و بخ
دیگــر نباشــند؛ بــه همیــن راحتــی 
جلــوی  دوستان شــان  اینکــه   ...
ــد  ــر می خورن ــان تی ــم خودش چش
و بــه زمیــن مــی افتنــد چقــدر بــد 

ــود...  ب
این همــه  بــود  ســخت  چقــدر 
عزیزترین هایشــان،  از  دور  مــدت 

خانــواده. از  دور 
ــا و ...  ــردم ، قضاوت ه ــای م حرف ه

چقــدر ناگــوار ...
ــخ  ــردم تاری ــم نمی ک ــرش را ه فک
ــود،  ــرار ش ــرد تک ــه ناجوانم اینگون

انقــدر زود، انقــدر بی رحــم. 
پوشــیدیم،  ســخت  لباس هــای 
زدیــم،  ماســک  بســتیم،  زره 
اغلــب  حتــی  جنــگ.  رفتیــم 
ســاعت ها نمی شــد آب بخوریــم، 
زره هــای  تــوی  می پوســیدیم 

جنــگ 
چشــم مان  جلــوی  دوســتان مان 
بــه زمیــن مــی افتادنــد، اشــک 

از یادداشت های
یک شاعر پزشک 

می ریختیــم و ادامــه می دادیــم ...
هــزار تهمــت و نــاروا شــنیدیم، 
خســته شــدیم، مردیــم، امــا ادامــه 
ــت و  ــه داش ــگ ادام ــت... جن داش

رفتنــد.  خیلی هــا 
ــن  ــه های ام ــه در گوش ــی ک آن های
قایــم شــده بودنــد، یــک روز بیــرون 
ــده بودیــد،  می آینــد، اگــر شــما مان
ــم،  بگوییــد خیلــی صدای شــان زدی
خیلــی کمــک خواســتیم، نیامدنــد...
ســالم  هایمــان  خانــواده  بــه 
ــد  ــا اب ــان ت ــد دل م برســانید، بگویی
ــون  ــد چ ــد، بگویی ــان می مان تنگش

بودیــم  عاشق شــان 
بی آغوش و بوسه رفتیم جنگ...

را  حرف هایــم  بگوییــد  بهشــان 
شــعرهایی  و  نامه هــا  همــان  در 
ــتراحت ها  ــان اس ــه می ــد ک بخوانن
توانــی  و  بــود  فرصتــی  اگــر 

. . . شــتم می نو
 بلکــه آرامــم کنــد ایــن همــه درد، 

ایــن همــه دلتنگــی...
تــازه می مفهمــم یــک عمرســت 
زندگــی  مــرگ  بــا  دارم  کــه 
می کنــم و آدم هــا را از او فــراری 
نکنــی  گمــان  ولــی  می دهــم، 
خــودم مــرده ام، مــن هنــوز زنــده ام، 
بــرای  هنــوز  می جنگــم،  هنــوز 
ــم دارم...  ــان مره ــای بی درم درد ه

دارم... کلمــه 
ــی کــه  ــرای روزهای ــوز هســتم ب هن
ــا هــم اگــر  هیچ کــس نیســت... از پ

بیفتــم، از نوشــتن نخواهــم مانــد 
ــرای  ــی، ب ــرای رهای ــم... ب می نویس

ــالمتی... ــرای س آزادی، ب

دکتر بی بی سمانه رضایی
)متخصص اورژانس، شاعـر و مترجم(

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکـی مشهد

 مرهم

 مصاحبه با دکتر
فریده مهدوی دامغانی

گپ

پیــش از مصاحبــه، بزرگــی نــام پرکارتریــن بانــوی مترجــم ایــران در ســرم می چرخــد؛ فکــر می کنــم 
ــان  ــدری مهرب ــه ق ــود، ب ــاز می ش ــه آغ ــان ک ــا هم صحبتی م ــا او. ام ــت ب ــد صحب ــخت باش ــاید س ش

اســت و پــر انــرژی حــرف می زنــد کــه دوســت نــدارم گفتگــو تمــام شــود.
کافــی اســت نــام دکتــر فریــده مهــدوی دامغانــی را در مرورگرهــا جســتجو کنیــد تــا بــا طومــار بســیار 
جوایــز داخلــی و بیــن المللــی اش مواجــه شــوید. آنجاســت کــه هم صحبتــی بــا او تنهــا ایــن مصــرع 

صائــب را در ذهــن مــرور می کنــد:
 می رود منزل به منزل جاده با افتادگی!

بــرای پرســش نخســت دوســت دارم بدانــم ادراک شــما از موفقیــت و شــادکامی بــه عنــوان یــک زن 
مســلمان ایرانــی چیســت؟

ــاس آن  ــر اس ــت را ب ــپس موفقی ــعادت و س ــف س ــوان تعری ــاید بت ــم. ش ــن الّرحی ــم اهلل الّرحم   بس
چــه افالطــون فرمــوده بــود تقدیــم داشــت: »زیســتن بــر اســاس علمــی کــه نیکبختــی را بــه انســان 
می آمــوزد معنایــی نــدارد. حتــی جمــع آوری و اندوختــن تمــام علــوم عالــم هســتی بــه صــورت یکجــا 
نیــز نخواهــد توانســت آن ســعادت اصلــی و اولیــه را بــه ارمغــان بیــاورد. یگانــه چیــزی کــه می توانــد 
ــم تمیــز دادن خیــر از شــر و شــر از خیــر  ــه کنــد، عل ــرای انســان هدی آن ســعادت و شــادکامی را ب
اســت...« )اقتبــاس از »مناظــره« در بــاب حکمــت(. بَربــی ُدر ویلــی نیــز کــه یکــی از نویســندگان بزرگ 
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ــود )و  ــم ب ــرن نوزده ــه در ق فرانس
ــل  ــتم حداق ــیار آرزو داش ــن بس م
بــه  را  او  رمان هــای  از  یکــی 
فارســی ترجمــه کنــم.( فرمــوده 
بــود: »لــذت، ســعادِت نادانــان و 
ــت.«  ــگان اس ــذِت فرزان ــعادت، ل س
ــدۀ  ــوده، عقی ــن دو فرم ــار ای در کن
بنــدۀ کمتریــن نیــز ایــن اســت 
ــن  ــادکامی در ای ــعادت و ش ــه س ک
خالصــه می شــود کــه انســان، از 
ــود  ــی خ ــیر زندگ ــاز مس ــان آغ هم
بــه خوبــی دریابــد و بدانــد کــه 
و  اســت  چیــزی  چــه  خواســتار 
ــد.  ــال کن ــد دنب ــی را بای ــه هدف چ
ــی،  ــیر زندگ ــودن مس ــن پیم بنابرای
ــی و  ــا ایــن آگاهــی و بینــش درون ب
ــه آن چــه عمیقــأ  تحقق بخشــیدن ب
ــه  ــن ب ــرای م ــی دارم ب ــت م دوس
ــای ســعادت و موفقیــت اســت. معن

ــا  ــه را ب ــن ســه نظری ــر ای ــاید اگ ش
هــم و در کنــار هــم تلفیــق کنیــم، 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــف م ــه آن تعری ب
یابیــم. طبعــأ بــرای منــی کــه یــک 
ــم  ــتم و دین ــلمان هس ــی مس ایران
ــر  ــرن حاض ــه در ق ــا ک ــا آن ج را ت
باشــد  ممکــن  برایــم  می توانــد 
ایــن ســعادت  رعایــت می کنــم، 
مــی توانــد از ابعــادی بیشــتر معنوی 
تــا  باشــد  برخــوردار  عرفانــی  و 
چیزهــای دیگــر. اگــر انســان دارای 

اعقتــادات دینــی و معنــوی باشــد و 
بکوشــد بــر اســاس قوانیــن نــه تنهــا 
زمینــی بلکــه مــاورای زمینــی و نیــز 
ســتایش آمیِز  و  اخالقــی  قوانیــن 
جامعــۀ جهانــی و نــه صرفــأ ایرانــی 
ــی  ــاس قرن ــر اس ــز ب ــرقی و نی و ش
می کنــد،  زندگــی  آن  در  کــه 
رفتــاری شایســته و اخــالق گرایانــه 
باشــد،  داشــته  پرورانــه  نیــک  و 
تعریــِف ایــن شــادکامی، از معنایــی 
معنــای  بــه  گســترده،  و  گنــگ 
دقیق تــر، واضح تــر و محدودتــری 
تغییــر شــکل پیــدا می کنــد. در 
ــدر  ــودن آن ق ــلمان« ب ــع، »مس واق
ــد  ــی بتوان ــه آدم ــت ک ــم نیس مه
از »ایمــان« و »یقینــی باطنــی« 
تنهــا  ایــن  و  باشــد  برخــوردار 
ــدا  ــداق پی ــالم مص ــن اس ــرای دی ب
ــان  ــرای تمــام ادی ــد بلکــه ب نمی کن
جهــان الزم و ضــروری اســت. زیــرا 
بنــا بــه فرمــودۀ حضــرت علــی 
ــلمان  ــلمان، مس ــالم، »مس علیه الس
ــزکاری  ــوی و پرهی ــر تق نیســت، اگ
ــان  ــه هم ــد.« ب ــودش نباش در وج
ــرت  ــودۀ حض ــه فرم ــا ب ــدازه، بن ان
اگــر  علیه الســالم،  صــادق  امــام 
مســلمانی تمــام آن چــه را کــه 
ــر اســاس شــریعت  موظــف اســت ب
دیــن خــود بــه انجــام برســاند، 
انجــام دهــد، آن هنــگام عنــوان 

خــود  بــر  را  »مؤمــن«  رســمِی 
خواهــد داشــت، امــا اگــر مســلمانی 
ــن  ــک از قوانی ــچ ی ــه هی ــد ک باش
ــروی  ــود را پی ــن خ ــریعت دی و ش
»زبــان«  بــا  تنهــا  و  نمی کنــد 
مســلمان اســت و بــس، چنیــن 
ــن«  ــای »مؤم ــوان زیب ــردی از عن ف
برخــوردار نخواهــد شــد و بــاز ایــن 
نیــز بــرای هــر دیــن و آیینــی 
ــن رو،  ــد. از ای ــدا می کن مصــداق پی
ــرای  ــادکامی ب ــعادت و ش ــل س اص
ــر  ــی و مفتخ ــی ایران ــه زن ــی ک من
ــتم، در  ــالم هس ــه اس ــرف ب ــه تش ب
ــم  ــه بتوان ــن خالصــه می شــود ک ای
نخســت، ایمانــم را بــا اعمــال و 
ــه ای  ــرای جامع ــدارم، ب ــردار و پن ک
می کنــم  زندگــی  آن  در  کــه 
تکامــل و ارتقــاء ببخشــم و دوم، 
ــردم  ــا م ــه تنه ــزاری ن ــه خدمتگ ب
ســرزمینم بلکــه جامعــۀ بشــری 
اقــدام بــورزم و همزمــان، بــر اســاس 
ــدون  ــی و ب ــادات درون ــن اعتق همی
آن کــه هرگــز قضاوتــی از زمیــن و 
ــه  ــم ب ــان های اطراف ــا انس ــان ی زم
ــه پیشــبرِد هــدف  انجــام رســانم، ب
ــر  ــه خاط ــه ب ــه ای ک ــی و اولی اصل
ــرا  ــال م ــان و متع ــدای مهرب آن، خ
بــه ایــن عالــم زمینــی آورده  اســت 
بکوشــم و تــالش ورزم انشــاءاهلل.

ــر  ــد؟ اگ ــرار کنی ــادل برق ــان تع ــوه زندگی ت ــن وج ــتید بی ــما توانس - ش
ــته اید؟ ــکاری داش ــه راه ــد، چ ــق بودی موف

ــی ام بســتگی  ــات روحــی و اخالق ــا خصوصی ــی کــه ب ــا آنجای ــه ت ــه، البت بل
ــود در  ــدف خ ــان از ه ــه انس ــگام ک ــن، آن هن ــر م ــه نظ ــرد. ب ــدا می ک پی
ــأ  ــود دقیق ــب و روح خ ــای قل ــود و در ژرفن ــع و آگاه می ش ــی مطل زندگ
می دانــد کــه خواســتار دنبــال کــردن چــه مســیر، کار، اندیشــه و اعتقــادی 
ــر  ــش ظاه ــش روی ــه در پی ــی ک ــت، گزینه های ــی اش اس ــی زمین در زندگ
خواهــد شــد، از شــکل منســجم تر، دقیق تــر و محدودتــری برخــوردار 
ــۀ  ــک نکت ــوان ی ــه عن ــر« را ب ــت »محدودت ــن جــا، صف ــن ای می شــود و م
مثبــت در نظــر می گیــرم نــه منفــی. زیــرا مادامــی کــه گزینــه هــای بــی 
شــمار و متفاوتــی در پیــش روی انســان و در ذهــن او وجــود داشته باشــد، 
فــرد نخواهــد توانســت بــه هــدِف اصلــی خــود برســد و کار مثمــر ثمــری را 
بــه درســتی تحقــق بخشــد. ایــن در خصوصیــات، ویژگی هــا و منــِش عالــم 
هســتی جــای دارد. اگــر گزینه هــای شــما مشــخص و محــدود باشــد، راه 
پیشــرفت شــما بازتــر و بهتــر خواهــد بــود و شــما بــا اطالعــات دقیق تــری 
بــه جلــو گام برخواهیــد داشــت. امــا مادامــی کــه همــه چیــز حالتــی مبهــم 
و گســترده و »عمومــی« داشــته باشــد، شــما نیــز در نوعــی بــی تکلیفــی، 
ــرای  ــرد. ب ــد ب ــر خواهی ــه س ــوی ب ــی و معن ــام ذهن ــد و ابه ــک و تردی ش
همیــن، چــه خــوب اســت اگــر جوانــان عزیــز ایــن نســل، نخســت بکوشــند 
ــرای خــود  ــا را ب ــد، ســپس آن ه ــی خــود را بیابن ــی زندگ ــای اصل گزینه ه
برشــمارند و از هــدف آمدنشــان بــه ایــن عالــم خاکــی مطلع شــوند و ســپس 
بــه تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف و رؤیاهــای خــود اقــدام ورزنــد. و طبعــأ 
ــل  ــای قاب ــتگی ها و تالش ه ــود گذش ــا و از خ ــیر، ایثارگری ه ــن مس در ای
ــی  ــن تالش های ــم چنی ــأ ه ــت. و دقیق ــد داش ــود خواه ــز وج ــاری نی انتظ
بــرای تکامــل روح بشــری الزم و ضــروری اســت. زیــرا بــه فرمایــش تمــام 
اندیشــمندان عالــم از هــر دیــن و آیینــی، عالــم خاکــی تنهــا یــک مدرســۀ 
ــماری را در آن  ــی ش ــوی ب ــد دروس معن ــا بای ــت و م ــش نیس ــی بی زمین
ــه  ــن ب ــد هــم خواســتار دســت یافت ــن انســان نمــی توان ــم. بنابرای بیاموزی
اهــداف اصلــی خــود در زندگــی باشــد و هــم بــا نوعــی از هــم گســیختگی 
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ــی  ــی و برف ــی توفان ــا حت ــی و ی باران
ــم تماشــا  را از پشــت پنجره هــای اتاق
ــع،  ــم. در واق ــا می کن ــردم و تماش ک
ــا و  ــاب زیب ــو آفت ــر پرت ــاد در زی زی
عالم تــاب ایــن ســیارۀ جالــِب زمینــی 
بــه ســر نبــرده ام و یگانــه شــور و 
عشــق و عالقــه ام در ایــن خالصــه 
می شــد )و خالصــه می شــود( کــه 
افــکاری قدیمــی یــا نــو، کالســیک یــا 
ــی،  ــاورای زمین ــا م ــی ی ــدرن، زمین م
یــا  عرفانــی  منثــور،  یــا  منظــوم 
ــی  ــر مذهب ــا غی ــی ی ــی، مذهب منطق
را بــه خواننــدگان عزیــزم، از هــر 
ــر  ــا ه ــرزمینی و ب ــهر و س ــن و ش س
ــد  ــه دارن ــده ای ک ــاد و عقی ــوع اعتق ن

ــم دارم. ــتاقانه تقدی ــه و مش خاضعان
بخش هــای  از  کــه  آنجایــی  از   -
ــون  ــه مت ــما ترجم ــت ش ــم فعالی مه
دینــي بــه زبان هــاي دیگــر اســت 
ــه در  ــت ک ــوال اس ــای س ــم ج برای
فهرســت متــون ترجمــه شــدۀ دینــی 
شــما کتــاب »نهــج البالغــه« را نمــی 

ــم.   بینی
مــن در ســال 1389 »نامــه هــای 
بــه  را  علیه الســالم  امیرالمؤمنیــن« 

ــار در  ــتین ب ــن نخس ــی(. ای ــه المصطف ــاپ جامع ــردم )چ ــه ک ــه ترجم فرانس
ــدام  ــرت اق ــای« آن حض ــۀ »نامه ه ــه ترجم ــط ب ــی فق ــه کس ــود ک ــان ب جه

می ورزیــد. 
در ســال 1396 هــم »گزیــده ای از نهــج البالغــه« )بنیــاد نهــج البالغــه( را بــه 
ــش  ــت و خواه ــه درخواس ــا ب ــده و بن ــن گزی ــردم. در ای ــه ک ــوی ترجم فرانس
درگیری هــا،  جنگ هــا،  از  یــک  هیــچ  از  نمی بایســت  خطبه هــا  خــودم، 
ــخن  ــد س ــال ش ــه زور اعم ــرت )ع( ب ــه آن حض ــه ب ــختی هایی ک ــا و س ظلم ه
بگوینــد. بلکــه خطبه هایــی بودنــد کــه تنهــا از مهربانی هــا، عطوفــت، دادگــری 
ــه  ــس.  ب ــد و ب ــخن می گفتن ــالم س ــی علیه الس ــۀ مولی الموال ــۀ عارفان و روحی
غیــر از آن، کتاب هایــی همچــون »اصــول کافــی«، »تحــف العقــول«، »بهشــت 
ــا،  ــا، خطبه ه ــا، زیارتنامه ه ــام دعاه ــد )ره( و تم ــیخ مفی ــاد« ش ــی« »ارش کاف
ــاط  ــر آن چــه در ارتب ــروف شــیعی و خالصــه ه ــای مع ســخنرانی ها، قصیده ه
ــم  ــروردگار مهربان ــاری پ ــه ی ــان می رســد را ب ــه ذهنت ــات شــیعی« ب ــا »ادبی ب
بــه زبان هــای فرانســوی ، انگلیســی و گاهــی نیــز ایتالیایــی ترجمــه کــرده ام. در 
واقــع، چنــد روز پیــش، در مقالــه ای کــه قــرار اســت بــه امیــد خــدا بــه زودی 
در کتابــی تخصصــی منتشــر شــود، الزم بــود کــه تعــداد کتــب شــیعی ترجمــه 
شــده ام را نیــز می نوشــتم. بنابرایــن پــس از ســال ها، اقــدام بــه شــمارش آن هــا 
کــردم و دریافتــم کــه تاکنــون 383 متــن شــیعی را بــه آن ســه زبــان ترجمــه 
ــی( و  ــه فرانســوی و ایتالیای ــۀ ســجادیه را ب ــۀ مبارک ــه صحیف ــرده ام )از جمل ک
ــی از  ــم یک ــاکرم. االن ه ــأ ش ــت عمیق ــن باب ــم را از ای ــه و مهربان ــدای یگان خ
کتاب هــای مهــم شــیخ الطائفــه: شــیخ طوســی )ره( را در دســت ترجمــه دارم 
و بــه زودی نیــز قصــد دارم ســومین صحیفــۀ مبارکــۀ ســجادیه ام را کــه ایــن 
ــه و  ــال ترجم ــد متع ــد خداون ــه امی ــود انشــاهلل ب ــد ب ــه انگلیســی خواه ــار ب ب

تقدیــم خوانندگانــم کنــم.

و اهمــال و سســتی در اعمــال و 
کــردار و افــکار خــود درگیــر باشــد. 
کار  آغــاز  همــان  از  مــن،  خــوِد 
ــه  ــم ب ــر بخواه ــه اگ ــتم ک می دانس
ــدل  ــایی مب ــوب و کوش ــم خ مترج
ــادی  ــاعات کاری زی ــد س ــوم، بای ش
را پشــت میــزم ســپری کنــم و 
ــوم.  ــل ش ــادی را متحم ــالش زی ت
بنابرایــن بــرای مــن دیگــر فرصتــی 
ــی  ــواع کارهای ــام دادن ان ــرای انج ب
روی  از  دیگــر  انســان های  کــه 
بیــکاری، بی هدفــی یــا تمایــالت 
انجــام می رســانند  بــه  شــخصی 
نمــی توانســت وجــود داشــته باشــد. 
ســاعات  بیش تــر  مــن  واقــع  در 
عمــرم را در خانــه و در کنــار اعضای 
خانــواده ام و در فضــای آرام اتــاق 
ــاد دارم  ــه ی ــپری کرده ام و ب کارم س
کــه ســال ها پیــش، بــه خبرنــگاری 
ــگاری  ــه خبرن ــی و ســپس ب ایتالیای
ایرانــی کــه همــان ســوال را از مــن 
ــن  ــه م ــردم ک ــرض ک ــود ع کرده ب
ســال ها  و  ســال ها  و  ســال ها 
ــمان  ــروزه...(، آس ــم ام ــوز ه )و هن
ــری و  ــا آســمان اب ــی ی ــی و آفتاب آب
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- عالیق ادبی خودتان را برایمان بگویید.
ــای  ــیفتۀ کتاب ه ــان ش ــن همچن ــه م ــم ک ــرض کن ــد ع ــب باش ــاید جال ش
ــا  ــۀ آن ه ــز از مطالع ــیا هســتم و هرگ ــا آس ــا ی ــتۀ اروپ ــرون گذش ــیک ق کالس
ــان  ــت انس ــه الزم اس ــر آن چ ــیک، ه ــار کالس ــرا در آث ــوم! زی ــته نمی ش خس
دربــارۀ احساســات و عواطــف خــوب و بــد بشــری بیامــوزد یــا برعکــس از آن هــا 
ــه الی  ــن، در الب ــکل ممک ــن ش ــن و ادبی تری ــه هنرمندانه تری ــرد، ب ــه بگی فاصل
ــه  ــار کالســیک ب ــا مطالعــۀ آث ــار نگاشــته شده اســت. انســان ب صفحــات آن آث
راســتی می توانــد بــه بســیاری از دروس مهــم زندگــی دســت پیدا کند و 
ــودن  ــذر ب ــودن و زودگ ــدار ب ــی و ناپای ــم خاک ــن عال ــق ای ــیاری از حقای از بس
ــیر  ــا س ــدن آن ه ــز از خوان ــه هرگ ــی ک ــا کتاب های ــد. ام ــدا کن ــی پی آن آگاه
ــه  ــی ب ــان انگلیس ــه در زب ــت ک ــی اس ــی و پلیس ــای جنای ــوم، کتاب ه نمی ش
ــوز  ــروف اســت.  هن ــز« مع ــا »میســِتری بوک ــن« ی ــو فیکِش ــوان »دی تِکتی عن
ــا آن کــه نیــم قــرن از عمــرم در ایــن عالــم خاکــی ســپری شده اســت،  هــم ب
نویســندگان اول و آخــر مــن همــواره آگاتــا کریســتی، نایــو مــارچ، ُدُرتــی ســه 
ــی کــه در  ــا بانوان ــر و ُجِزفیــن تِــی هســتند. یعنــی همان ــه یِ ــرز، ُجرِجــت ِه یِ
ــد!  »دوران طالیــی« آفرینــش داســتان های جنایــی و پلیســی، بهترین هــا بودن
ــا  ــفی هان ــن، ُس ــُکال آپُت ــی هاُرویتــس و نی ــی آنتون ــروزه، داســتان های جنای ام
ــخصیت  ــچ ش ــز هی ــی دارم و هرگ ــت م ــیار دوس ــز بس ــن را نی ــن گری و َکتری
داســتانی ای را بــه ماننــد »هرکــول پــوآرو« در ایــن نــوع آثــار دوســت 
ــیار  ــم بس ــی ه ــی و چین ــی و ژاپن ــرۀ جنوب ــندگان ُک ــار نویس ــی دارم! از آث نم
خوشــم می آیــد و طبعــأ تمــام نویســندگانی کــه کتاب هــای مــاورای طبیعــی و 
عرفانــی می نگارنــد. بــه همــان انــدازه، همچنــان معتقــدم کــه یکــی از بهتریــن 
و مهربان تریــن نویســندگان قــرن پیشــین کــه شــهرتش آن طــور کــه بایــد و 
شــاید زیــاد نبــوده اســت، بانــوی نازنیــن:  لوســی ُمــد ُمنــت ُگمــری اســت کــه 
ســال ها پیــش، بــرای نخســتین بــار در ایــران، افتخــار ترجمــۀ بهتریــن اثــر او را 
کــه همانــا »آن شــرلی از مزرعــۀ ســبز« بــود را یافتــم. و طبعــأ هنــوز هــم کــه 
هنــوز اســت، دانتــه، ویکتــور هوگــو و لئــو تولســتوی، مهم تریــن نویســندگاِن 
زندگــی مــن هســتند. پــس از آن ســه بزرگــوار، بالــزاک، داستایُفســکی ، تاِمــس 
هــاردی، خواهــران برونتــه، اَلکســاندر دومــای پــدر،  خواهــران برونتــه، میشــل 

ــرم. ــام بب ــم ن ــی را می توان ــت بنُزن ــو و ژولی ِزواک

- در ســینمای ایــران و جهــان عالقــه منــدی خــاص یــا ســبک 
خاّصــی را دنبــال مــی کنیــد؟

ــری  ــق هن ــه عالئ ــدرم در شــکل بخشــیدن ب ــم پ ــراِت مه ــر از تأثی یکــی دیگ
مــن در دوران کودکــی و نوجوانــی، بــردن مــن و خواهــر و بــرادر و مــادرم بــه 
ــا از همــان اول کودکــی، عاشــق  ــود. م ســینما و تماشــای فیلم هــای جهــان ب
فیلــم و ســینما بودیــم و مــن نیــز بــه نوبــۀ خویــش، همیــن عشــق و عالقــه را 
ــد  ــی و جدی ــای قدیم ــۀ فیلم ه ــن هم ــال داده ام. م ــدم انتق ــه فرزن ــر س ــه ه ب
ــرم. فیلم هــای دهــۀ چهــل  ــی ب ــذت م ــا ل ــم و از آن ه ــان را تماشــا می کن جه
ــینمای  ــورد س ــی دارم. در م ــت م ــأ دوس ــالدی را عمیق ــصت می ــاه و ش و پنج
جهــان، فیلم هــای فرانســوی و انگلیســی را بســیار دوســت مــی دارم، چــون در 
آن کشــورها رشــد و پــرورش یافتــم و همچنــان احســاس نزدیکــی عمیقــی بــا 
فرهنــگ، آداب و رســوم و نــوع تفکــر آن دو کشــور دارم. همینطــور هــم فیلــم 
هــای هالیــوود، ســریال های کــرۀ جنوبــی و چیــن را بســیار دوســت مــی دارم. 
ــده  ــدل ش ــا مب ــی از بهترین ه ــه یک ــی ب ــرۀ جنوب ــینمای ک ــن، س ــر م ــه نظ ب

اســت. 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــه متأس ــم ک ــرض کن ــد ع ــران بای ــینمای ای ــا س ــاط ب در ارتب
ــران وجــود دارد،  موضوعــات محــدود و مشــخصی کــه امــروزه در ســینمای ای
دیگــر زیــاد بــه تماشــای فیلم هــای ایرانــی راغــب نیســتم. بــه همــان انــدازه، 
از فیلــم هــای اندوهبــار ایرانــی یــا آن هایــی کــه از مشــکالت ســیاه و ســخت 
ــی، آن  ــاد شمس ــۀ هفت ــه در ده ــم. البت ــد روی گردان ــخن می گوین ــه س جامع
هنــگام کــه فرزندانــم هنــوز کوچــک بودنــد، بــه صــورت مرتــب و هفتگــی بــه 
ــم.  ــران می رفتی ــی ســینمای ای ــی آن دوران طالی ــدن فیلم هــای بســیار عال دی
ــار« هــم  ــد ب ــم و »چن ــاد خســرو شــکیبایی را می دیدی تمــام فیلم هــای زنده ی
ــن  ــی از بهتری ــای فیلم ــه تماش ــگاه ب ــن و همســرم گه ــروزه، م ــم. ام می دیدی
ــز پرســتویی می نشــینیم  ــای پروی ــاب آق ــی جن ــران یعن ــن دوران ای ــتارۀ ای س
ــن  ــم مهم تری ــور ه ــن ط ــم، همی ــان می بری ــی ایش ــر از هنرنمای ــی واف و لذت
ــم و هــر فیلمــی  ــای شــهاب حســینی را دوســت می داری ــاب آق فیلم هــای جن
هــم کــه از آقایــان مجیــد مجیــدی و اصغــر فرهــادی باشــد را بــا اشــتیاق تمــام 

ــم.  ــا می کنی تماش
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- از مشــهد برایمــان بگوییــد؛ جایگاهــش بــرای شــما چگونــه 
اســت؟

ــتگی  ــه و وابس ــق، عالق ــه آن عش ــل ب ــه دو دلی ــه ب ــت ک ــهری اس ــهد ش مش
عمیــق دارم. نخســت آن کــه حــرم امــن و زیبــا و باشــکوه ولــی نعمــت همــۀ مــا 
ایرانیــان، ســلطان خراســان و آقــا و موالیمــان حضــرت علــی بــن موســی الّرضــا 
علیــه الســالم در ایــن شــهر واقــع اســت و مــن از دورانــی کــه چشــم بــه ایــن 
ــارت و  ــرای زی ــم، همــواره ب ــم آشــنایی یافت ــای اطراف ــا دنی ــم گشــودم و ب عال
ــی  ــم. مــن حت ــه مشــهد ســفر می کردی ــوف علیه الســالم ب ــام رئ پای بوســی ام
بــه خاطــر دارم کــه در نوبتــی، در دوران دبســتانم در فرانســه، مــادر مرحومــم 
ــح آن حضــرت  ــوی معطــر ضری ــگ ب ــان دلتن ــدند و آن چن ــار ش ــان بیم ناگه
ــم  ــران آمدی ــه ای ــرای ده روز ب ــا شــدیم و ب ــان ســوار هواپیم ــه ناگه شــدند ک
ــه  ــی ک ــپس هنگام ــدیم و س ــرف می ش ــرت مش ــرم آن حض ــه ح ــر روز ب و ه
مــادرم شــفای عاجــل خــود را از آن امــام مهربــان دریافــت کردنــد، دیگــر بــار 
بــه فرانســه بازگشــتیم. در واقــع، حضــور همیشــه گــرم و مهربــان حضــرت امــام 
رضــا علیــه الســالم در مشــهد بــه صــورت خــاص و در ایــران زمیــن بــه صــورت 
ــی را در روح و  ــت خاّص ــان و امنی ــی و اطمین ــاس دلگرم ــواره احس ــام، هم ع
جانــم ایجــاد می کنــد و دلــم بــه ایــن گــرم اســت کــه امــام رضــای عزیزمــان 
علیــه الســالم در همیــن خــاک و بــوم حضــور دارنــد. گهــگاه، آن هنــگام کــه 
ــر عکــس، احســاس  ــا ب از عالــم و آدم خســته می شــوم یــا دلتنــگ می شــوم ی
خــوب و خوشــایندی در وجــودم دارم، بــا همســر عزیــزم )و گاه نیــز بــا فرزندانــم 
آن هنــگام کــه گرفتــار دانشگاه  هایشــان نباشــند( توفیــق تشــرف بــه مشــهد و 
پای بوســی آن حضــرت را پیــدا می کنیــم و در ســال، چندیــن و چنــد بــار بــه 
ــزم  ــدرم عزی ــودن پ ــت دیگــر آن، »مشــهدی« ب ــم. عل ــا می آیی ــن شــهر زیب ای
ــت اهلل(  ــور )آی ــوم مغف ــم، مرح ــز و نازنین ــیار عزی ــّد بس ــه ج ــن ک ــت و ای اس
حــاج شــیخ محمــد کاظــم مهــدوی دامغانــی )ره(  در حــرِم ولــی نعمتمــان در 
خــواب ابــدی بــه ســر می برنــد و مــن هــر وقــت دلتنــگ می شــوم بــه زیــارت 
مــزار ایشــان و نیــز مــزار مرحــوم مغفــور ســید ابوالحســن حافظیــان )ره( کــه از 
دوســتان بســیار عزیــز مرحــوم جــّدم و پــدرم بودنــد مــی روم. بعــد هــم طبعــأ 
تمــام خویشــاوندان پــدری ام در ایــن شــهر زیبــا اقامــت دارنــد )و تنهــا تنــی 
چنــد از پســرعموهای عزیــزم کــه صاحــب علــم و تقــوا و فضیلــت هســتند، بــا 

فرزندانشــان، در شــهر مقــدس قــم ســاکن هســتند(.

ــه  ــهری ک ــا ش ــن تنه بنابرای
ــأ  ــأ و حقیقت ــران عمیق در ای
دوســت مــی دارم و بــه آن 
شــهر  مــی ورزم،  عشــق 
ــران  ــه ته ــت و ن ــهد اس مش

ــت.  ــن اس ــه زادگاه م ک

ــرای  ــی ب ــی پیام ــدوی دامغان ــده مه ــد فری ــرار باش ــر ق - اگ
ــام  ــتد آن پی ــهد بفرس ــی مش ــگاه فردوس ــگاهیان دانش دانش

ــت؟ چیس
اســتغفرهلل! مــن کــه باشــم...؟ یکــی قطــره بــاران ز ابــری چکیــد/ خجــل شــد 
چــو پهنــای دریــا بدیــد/ کــه جایــی کــه دریاســت مــن کیســتم؟/ گــر او هســت، 
حقــا کــه مــن نیســتم... از ایــن کــه عنایــت فرمودیــد و درُ نخســتین شــمارۀ 
ــم  ــان تقدی ــده خواســتید کــه مطالبــی را خدمتت ــان از بن ــا و وزینت ــۀ زیب مجل

کنــم بســیار سپاســگزار و ممنونــم. 
ــگاه  ــم در دانش ــل عل ــه تحصی ــه ب ــی ک ــوی عزیزان ــگاه از س ــته، گه در گذش
فردوســی مشــهد مشــغول بودنــد دلگرمــی هــا و تشــویقات فراوانــی بــه صــورت 

ــردم. ــت می ک ــز دریاف ــت آمی ــا و محب ــی زیب ــه های ــا و نام ــام ه پی
و امــا فرمودیــد ســخنی عــرض کنــم. بــه نظــرم در دنیــای امــروزی کــه بــا انواع 
چالش هــای عظیــم و گوناگــون همــراه شده اســت و در ایــن دوران کنونــی کــه 
ــه کــه مــا  ــی دغدغــه، آن گون ــه شــکلی راحــت و آســوده و آرام و ب زیســتن، ب
ــان ممکــن  ــی، آن چن ــا مدت ــا از آن در ذهــن داشــتیم، شــاید ت ــری زیب تصوی
نباشــد و نیــز بــه دلیــل وجــود انــواع مشــکالت گوناگونــی کــه گریبانگیــر نــژاد 

بشــری شــده اســت،

یگانــه خواهــش بنــده از عزیــزان فرهیختــه ام در ایــن دوران جدیــد 
ایــن اســت کــه همــواره بكوشــند کــه علی رغــم تمــام بدی هــای 
ــونت  ــوی خش ــه س ــش ب ــش از پی ــه بی ــم ک ــن عال ــود در ای موج
و ناهماهنگــی پیــش مــی رود، مهربــان و نیک پــرور باشــند و 
همــواره از وجــدان خــود کــه بهتریــن قاضــی عــادل و دادگــر بــرای 
آنــان اســت یــاری بگیرنــد تــا بهتریــن رفتارهــا و برخوردهــا را در 

اجتمــاع از خــود آشــكار و نمایــان ســازند
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و بکوشــند بــر خــالف جریــاِن تنــِد بــدی هــا، ســختی ها، ناراحتی هــا و 
مصائــب گام بردارنــد و همچــون موســایی کــه از میــان امــواج خروشــان دریایــی 
ــر و  ــت صب ــا نهای ــون، ب ــکالت گوناگ ــان مش ــت، از می ــته گذش ــم گسس از ه
شــکیبایی و نیــز مثبت گرایــی و تــوکل بــه خــدای عالــم و یقینــی باطنــی کــه 
ــت اعتمــاد  ــا نهای ــز ب ــد شــد و نی ــروز خواهن ــق و پی همــواره در کارشــان موف
ــت  ــت صمیمی ــا نهای ــد. و همیشــه ب ــی خــود گام بردارن ــای درون ــه قابلیت ه ب
ــد  ــی خواهن ــران م ــه آن چــه دیگ ــت بکوشــند »خودشــان« باشــند، ن و صداق
ــه آن اعتقــاد راســخ  ــر اســاس آن چــه »هســتند« و ب ــان »باشــند« و ب کــه آن
ــه  ــیری ک ــز در مس ــد و هرگ ــان را بگیرن ــم زندگی ش ــات مه ــد« تصمیم »دارن
ــی ارزش،  ــه هایی ب ــا و اندیش ــا کاره ــان را ب ــد، وقتش ــش گام بر می دارن ــه پی ب
پــوچ، نومیدانــه و بــا خصوصیــات بــی ارزش تــر و نازیباتــری همچــون حســادت، 
بخــل، بــی اعتمــادی، منفــی گرایــی، مال گرایــی و غــرور و تکبــر و پوچ گرایــی 
بــه هــدر ندهنــد. بدان ســان نیــز هرگــز بــه قضــاوت دیگــران یــا مقایســۀ خــود 
بــا دیگــران نپردازنــد. زیــرا هــر انســانی، درســت بــه ماننــد خالــق و آفریــدگار 
خــود، ماهیتــی یگانــه و متمایــز از دیگــران دارد و هیــچ انســانی، شــبیه هیــچ 
ــی  ــود، هویت ــد خ ــه بای ــد. بلک ــم باش ــد ه ــت و نمی توان ــری نیس ــان دیگ انس
ــا  ــه م ــن ک ــد. و همی ــتن بیافرین ــتایش آمیز از خویش ــاخص و س ــد و ش جدی
ــای  ــوی آب ه ــات« در آن س ــاحِل نج ــه »س ــان را ب ــیم زورق زندگی م بکوش
عالــم هســتی برســانیم، خــود بــرای ایــن عالــم زمینــی کافــی اســت و نیــازی 
نیســت کــه مــا بــه کارهــای دیگــران توجــه ابــراز بداریــم. زیــرا ایــن کار، مــا 
را از هــدف اصلــی زندگــی مــان یقینــا بــاز خواهــد داشــت. و یقینــأ مــا هیــچ 
ــان  ــای زندگی م ــانس ها و اقبال ه ــه از ش ــتیم ک ــن نیس ــتار ای ــان خواس کدامم
ــوع،  ــدواری، خض ــان، امی ــس ایم ــم. پ ــت بدهی ــا را از دس ــم و آن ه ــاز بمانی ب
ــد  ــی بای ــت گرای ــرویی و مثب ــتی، خوش ــری، راس ــاف، دادگ ــکیبایی، انص ش

ــااهلل. ــد، انش ــی باش ــا در زندگ ــی م ــای اصل ویژگی ه
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چهره به چهرهچهره به چهره
عضــو بازنشســته گروه زبــان و ادبیات انگلییس
دکرت خلیل قایض زاده

و اولین مدیر فرهنیگ دانشــگاه فردویس مشــهد

ــم ســؤاالت را آمــاده  راســتش را بگوی
ــه  ــا حضــوری، مــورد ب ــودم ت کــرده ب
مــورد پاســخی برایشــان بیابــم. امــا او 
کمــی آشــفته احــوال اســت و هــر از 
ــش را  ــته کالم ــرفه ای رش ــی س گاه

ــد. ــع می کن قط
تلفنــی  صــورت  بــه  را  گفتگــو 
و  ســالم  از  بعــد  می پذیــرد. 
پرســیدم  ناگهــان  احوال پرســی، 
گفــت:  بــود؟  زبــان  شــما  رشــته 
خبــر  بــی  مــن  و  شــد!«  »زبــان 
مدیــر  اولیــن  زندگــی  داســتان  از 
فرهنگــی دانشــگاه، ســکوت کــردم تــا 

دهــد.  ادامــه  را  جملــه اش 
ــل  ــه دلی ــم ب ــن دیپل ــد از گرفت  بع

ــاری دســتگیر شــده  ــوده و چندب فعالیت هــای سیاســی، تحــت تعقیــب ســاواک ب
ــت سیاســی،  ــرای فعالی ــل تنگ شــدن فضــا ب ــه دلی ــه خــودش، ب ــه گفت اســت. ب
ــل،  ــرای تحصی ــل قاضــی زاده ب ــد. خلی ــرک می کن ــکا ت ــد آمری ــه مقص ــران را ب ای
مهندســی مکانیــک را برمی گزینــد و در ایالــت لوئیزیانــا هم زمــان بــا درس، 
ــه عهــده می گیــرد.  ــادا را ب مســئولیت انجمــن اســالمی دانشــجویان آمریــکا و کان
ــای  ــردد و واحده ــران بازمی گ ــه ای ــالب اســالمی ب ــوع انق ــا وق ــد ب ــک ســال بع ی
ــادان منتقــل می کنــد. پــس از گذشــت  ــه دانشــگاه نفــت آب دانشــگاهی خــود را ب
ــهریور  ــراق در ش ــران و ع ــگ ای ــروع جن ــا ش ــادان، و ب ــل در آب ــاه از تحصی 6 م
ــی  ــال 1361، او ط ــی رود. در س ــگ م ــه جن ــه جبه ــود، ب ــاب خ ــه انتخ 1359، ب
فرماندهــی گــردان در عملیــات فتــح المبیــن بــه دلیــل اصابــت تیــر، دســت چــپ، 
ــد.  ــت می ده ــم هایش را از دس ــود و چش ــروح می ش ــش مج ــت و قلب ــای راس پ
ــدم،  ــوش آم ــه  ه ــی ب ــده ام. وقت ــهید ش ــردم ش ــال می ک ــد: »خی ــودش می گوی خ

ــود«. ــان گذشــته ب ــی زم خیل
ــده  ــام ش ــادی انج ــی زی ــای جراح ــی او عمل ه ــدن بینای ــرای بازگردان ــران ب در ای
ــا کمــک بنیــاد شــهید وقــت،  ــد. بعــد از مدتــی، ب اســت، امــا موفقیت آمیــز نبودن
ــا  ــان، ب ــه آلم ــفر ب ــل از س ــود و دو روز قب ــزام می ش ــان اع ــه آلم ــان ب ــرای درم ب
امــام خمینــی )ره( مالقاتــی خصوصــی دارد. خــودش می گویــد: »بــه امــام گفتــم 
روی چشــمانم دســت بکــش و برایــم دعــا کــن کــه بعــد از عمــل، بتوانــم دوبــاره 
ــدن دوره  درمــان در کشــور آلمــان، برگشــت  ــه جبهــه برگــردم«. حاصــل گذران ب

بینایــی یکــی از چشــمانش بــا عینکــی ذره بینــی و بســیار قــوی بــوده اســت.
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پــس از بازگشــت بــه ایــران، بــه دلیــل تعطیــل بــودن دانشــگاه ها به خاطــر 
ــه انجــام فعالیت هــای فرهنگــی در خــارج از دانشــگاه  انقــالب فرهنگــی، ب
ــرای  ــه دلیــل مشــکلی کــه ب ــاز شــدن دانشــگاه ها، ب می پــردازد. پــس از ب
ــه  ــد، ب ــا می کن ــی را ره ــته فن ــود، رش ــده ب ــود آم ــه وج ــمانش ب چش
ــان و ادبیــات انگلیســی  ــد و در رشــته زب دانشــگاه فردوســی مشــهد می آی
ــی  ــی و کارشناس ــس از دوره کارشناس ــود. پ ــل می ش ــه تحصی ــغول ب مش
ــات  ــا تخصــص مطالع ــته زبان شناســی ب ــری را در رش ــد، مقطــع دکت ارش
ــروه  ــی گ ــأت علم ــو هی ــوان عض ــت به عن ــد و در نهای ــه می گذران ترجم

ــود. ــه می ش ــی پذیرفت ــگاه فردوس ــی دانش انگلیس
ــت  ــس وق ــت ریی ــا درخواس ــال 1378 ب ــی زاده، در س ــل قاض ــر خلی دکت
دانشــگاه فردوســی مشــهد، دکتــر عبدالرضــا باقــری، بــه ســمت اولیــن مدیر 

فرهنگــی دانشــگاه فردوســی مشــهد منصــوب می شــود.
ــدون پیشــینه، همیشــه ســخت  ــای ب ــا جان!کاره ــد: »باب خــودش می گوی
اســت. نهــادی را از صفــر پایه گــذاری کــردن، جــذب کــردن افــراد، تدویــن 
اســاس نامه و آیین نامــه و... کارهایــی نبــود کــه بــه راحتــی بتــوان از 

پسشــان برآمــد«.
ــا  ــش در آن روزه ــالش همکاران ــدام از ت ــد و  م ــی می کش ــس عمیق نف
می گویــد و اینکــه بعــد از یــک ســال فعالیــت مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، ایــن دانشــگاه در بیــن 62 دانشــگاه کشــور، مقــام اول را 

کســب کــرد.
او هنــوز بعــد از 21 ســال اســامی همــکاران خــود در آن دوران را بــه خوبــی 
بــه خاطــر دارد و نفــر بــه نفــر نــام می¬بــرد »آقــای برفــرازی، آقــای دانایی، 
خانــم نجاتــی، خانــم ســلطانی.« بــه اســم »آقــا ســید« کــه می رســد، مــن 
ــم  ــر می کن ــراد فک ــن اف ــا ای ــم ب ــترک و خاطرات ــای مش ــه تجربه ه ــم ب ه
ــه،  ــد؟ »بل ــزی بودی ــازمان مرک ــا س ــم. آن روزه ــه می ده ــو را ادام و گفتگ

هنــوز چیــزی بــه اســم ســوله نبــود. پیــش دکتــر باقــری رفتــم و گفتــم

ــه  ــم ک ــاختمانی می خواهی ــا س  م
ــرای فعالیت هــا و کارهــای  محلــی ب
فرهنگــی دانشــجویان باشــد. مــا 
ــد  ــان گفتن ــم. ایش ــوله میخواهی س
ــم! گفتــم کافی ســت  ــات نداری امکان
بدهیــد.  را  آهنــش  مــن  بــه 
هزینه هایــش  و  امکانــات  بقیــه 
در  وزیــر می گیــرم.  معــاون  از  را 
ــا  ــدم چندت ــار دی ــدی از گلبه بازدی
ــده و از  ــا ش ــتفاده ره ــوله بالاس س
دکتــر باقــری درخواســت کــردم 
آهن هــای آن هــا را بــه دانشــگاه 
انتقــال دهند. بعد از دو ســال ســوله  
تکمیــل شد«.می پرســم در زمــان 
ــت  ــه دوس ــوده ک ــت کاری ب مدیری

داشــته باشــید انجــام بدهیــد و بــه 
هــر دلیلــی نشــده و هنــوز هــم بــه 

ــه!  ــا ن ــد ی ــر می کنی آن فک
ــد  ــد و می گوی ــر می کن ــی فک  کم
ــم می خواســت رابطــه  »همیشــه دل
از  دانشــجویان  و  اســتادان  بیــن 
حالت فیزیکــی و مکانیکــی دربیاید. 
گاهــی اســتادان بــه خوابگاه هــا ســر 
بزننــد و بــا دانشــجویان رفاقــت 
لحظــه ای  آن  در  تعامــل  کننــد. 
اتفــاق می افتــد کــه اســتادان از 
ــای دانشــجویان  مســائل و دغدغه ه
ــه  ــی ک ــوند. مــن تــا جای آگاه ش
انجــام  را  کار  ایــن  می توانســتم 
مــی دادم. اتاقــی بــه نــام اتــاق 
ــر  ــا در نظ ــی را در خوابگاه ه فرهنگ
گرفتــه بودیــم تــا ارتبــاط بیــن 
ــد«. ــرار بمان ــا برق ــجوها و م دانش

برایــم جالــب اســت بدانــم چــه 
مدیریــت  بــه  نســبت  نگاهــی 
وجــود  زمــان  آن  در  فرهنگــی 

داشــت.

پــس در ســه چهــار ســالی کــه مــن در مدیریــت فرهنگــی 
ــم  ــوت کردی ــت را دع ــا اصال ــیقی ب ــای موس ــودم، گروه ه ب
نــه گروه هــای جلــف و ســبک، فیلم هایــی کــه جایــزه 
جشــنواره های اســکار یــا فجــر گرفتــه  بودنــد اکــران 
 کردیــم و یــا تئاترهــای دانشــجویی برگــزار  کردیــم. از خــود 
دانشــجویان دعــوت می کردیــم کــه بــرای دانشــجویان 
ــود؛  ــاد ب ــا زی ــتقبال از آن برنامه ه ــد. اس ــرا کنن ــه اج برنام
مثــال! در برنامه هایــی ســالن 22 بهمــن جــای ســوزن 

ــود.  ــن نب انداخت
ادامــه می دهــد و از نــگاه اعضــای هیــأت علمــی نســبت بــه 
فعالیت هــای دانشــجویان در اولیــن دوره مدیریــت فرهنگــی 

ــد. هــم ســخن می گوی
فعالیت هــای  از  اوایــل  نیســت،  پنهــان  از خــدا کــه   «
ــت  ــه فعالی ــد ک ــد بودن ــتند و معتق ــه داش ــجویان گل دانش
فرهنگــی دانشــجو، وقــت و فرصــت او بــرای درس خوانــدن 
بــرای  محلــی  دانشــگاه  کــه  صورتــی  در  می گیــرد،  را 
درس خوانــدن اســت. امــا پاســخ مــن بــه آن هــا ایــن بــود کــه 
دانشــجو در کنــار درس خوانــدن، نیــاز بــه کســب مهــارت و 

ــد  ــخ می ده ــد پاس ــا لبخن ب
می کردنــد  تصــور  »افــراد 
مــا آمدیــم کــه مرکــز لهــو و 
ــدام  ــم و م ــت کنی ــب درس لع
و  کنیــم  خواننــده دعــوت 
ــگاه  ــم! ن ــش کنی ــم پخ فیل
ــت  ــود داش ــم وج ــری ه دیگ
مــا  می پنداشــتند  کــه 
مــداح  دائمــًا  می خواهیــم 
مــن  امــا  کنیــم!  دعــوت 
ــودم. ــه ب ــه راه میان ــد ب معتق
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توانایــی نیــز دارد و فعالیت هــای 
مناســب  بســتری  فرهنگــی، 
ــر اســت.  ــن ام ــرای تحقــق ای ب
در صــورت حــذف فعالیت هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی، شــاید 
فرصــت درس خوانــدن بیشــتری 
بــرای یــک دانشــجو فراهــم 
شــود، امــا حقیقــت ایــن اســت 
کــه دوران دانشــجویی او صرفــاً 
ــذرد.  ــات می گ ــظ اطالع ــا حف ب
ــتادان  ــی از اس ــه، برخ رفته رفت
نیــز بــا ایــن طــرز فکــر، همــراه 

شــدند.«
راســتش، دلــم نیامــد بــه او 
بگویــم هنــوز هــم فقــط همــان 
ــت 21  ــد از گذش ــی« بع »برخ
ســال بــا ایــن طــرز فکــر همــراه 

هســتند!
آن  بــه  اگــر  می پرســم  او  از 
دوران برگردیــد، کــدام یــک 
تکــرار  را  فعالیت هایتــان  از 

؟ نمی کنیــد
پــس از قــدری ســکوت و تأمل، 
ســختی  »ســؤال  می گویــد 
ــا  ــب آن کاره ــون اغل ــت چ اس
ــال  ــوان مث ــا به عن ــود. ام الزم ب
ــا  ــزاری همایش ه ــار برگ ــر ب زی
فرمایشــی  برنامه هــای  یــا 
نمــی روم. یــادم می آیــد کــه 
ــرار  ــه اص ــم، ب در دوره مدیریت
ــن،  ــل م ــالف می ــی، برخ برخ
کردیــم  برگــزار  همایشــی 
داشــت  هزینــه ای کالن  کــه 
و پیش بینــی مــن ایــن بــود 
کــه دانشــجویان از آن اســتقبال 

نکننــد. از اتفــاق، در نهایــت تنهــا چهــار یــا پنــج نفــر شــرکت کنندگان 
ــود  ــن ب ــن ای ــر م ــد. نظ ــری بودن ــالن 400 نف ــک س ــش در ی آن همای
کــه بایــد در برگــزاری کارهــای فرهنگــی، دانشــجو ســهم اصلــی داشــته 

ــیم.« ــته باش ــی داش ــی و نظارت ــش حمایت ــا نق ــا تنه ــد و م باش
حــرف از بهتریــن خاطــره و لحظه هــای آن دوران شــد کــه آهــی 
می کشــد و می گویــد »می دانــی، لحظــه لحظــۀ آن روزهــا همــه 
ــجویی آن  ــت های دانش ــم از نشس ــن خاطرات ــا بهتری ــود. ام ــره ب خاط

دوران و گفت وگوهایــی اســت کــه بــا دانشــجویان داشــتم«.
اصالــت  و  شــیرینی  بــه  می کنــم؛  حســادت  دانشــجویان  آن  بــه 
لحظه هایــی کــه هنــوز بعــد از 21 ســال ایــن چنیــن ماندگارانــد.

ــن  ــد. »از همی ــی می گوی ــه فرهنگ ــدس و جبه ــاع مق ــباهت دف  از ش
ــور در  ــم و حض ــروع کردی ــان را ش ــت هایم ــی فعالی ــای فرهنگ جبهه ه
انجمن هــای اســالمی باعــث شــد، تجربه هــا و مهارت هایــی را بــه 
دســت آوریــم کــه بعدهــا در  جبهــه بــرای مدیریــت مســائل، از آن هــا 

ــم.« کمــک بگیری

برایــم مهــم بــود کــه  بدانــم کــدام دورۀ زندگــی اش را بیشــتر دوســت 
دارد، امــا راســتش را بخواهیــد از حــال و هــوای نویســندۀ از ربابیــه تــا 

رایــن، پاســخ را حــدس مــی زدم.
»تجربــه زندگــی و تحصیــل در خــارج از کشــور، جبهــه و دانشــگاه، هــر 
کــدام تاثیــرات خــاص خــود را داشــتند. امــا بــه لحــاظ خودســازی، ســه 
ــرا در اواخــر ســال های جبهــه،  چهــار ســال اول حضــورم در جبهــه. زی
ــرای  ــاز و درجــه ب ــرای نشــان دادن خــود و کســب امتی ــا ب برخــی تنه
جــذب در فــالن اداره بــه جبهــه می آمدنــد. امــا ســه چهــار ســال اول، 

ــود.« ــا نب ــن صحبت ه اصــاًل از ای
ــم  ــس می کن ــا ح ــد، ام ــه می ده ــو را ادام ــه گفتگ ــا حوصل ــد ب هرچن
ــه دانشــگاهیان  ــا پیامــی ب کمــی خســته اش کــرده ام؛ از او می خواهــم ب

ــان ببریــم. ــه پای مصاحبــه را ب

زهراساالری
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

ــتادان و  ــه اس ــت ک ــن اس ــن ای ــام م ــد »پی  می گوی
مســئوالن دانشــگاهی، دانشــجو را فرزنــد خودشــان 
ــان  ــد خودش ــرای فرزن ــه ب ــقی ک ــا عش ــد؛ و ب بدانن
ــا  ــد ت ــرورش دهن ــه ای پ ــه گون ــان را ب ــد، آن قائل ان
ــر  ــه از نظ ــو ورود و دانش آموخت ــجوی ن ــن دانش بی

ــد.« ــته  باش ــود داش ــی وج ــش تفاوت ــش و بین دان

هنرکده
ــا تعجــب نگاهــم می کنــد، واقعــا   ب

نمی شناســیش؟
بی خیــال می گویم:نــه حتــی تــا 
ــنیدم. ــم نش ــمش رو ه ــال اس به ح

حدقــه  از  بیشــتر  چشــمانش 
درمی آیــد و می گوید:دیگــه واقعــا 
ــه حــال  ــه فکــری ب ــرو ی به نظــرم ب
ــاک دل رو  ــن علیرضــا پ خــودت بک
کــه نمی شناســی او بنــده خــدا 
پژوهشــگر بــه اون معروفــی رو هــم 

ختی. نمی شــنا
+شرمســار شــدم دیگــه الزم نیســت 
ــاال  ــب ح ــی خ ــم کن ــدر متنبه انق
ــه؟ اهــل کجاســت؟  تخصصــش چی
حــرص  کــه  همچنــان 
می گوید:کارتونیســت  می خــورد 
همــۀ  معروفیه،انــدازۀ 
ــو هــم جایزه هــای  نشــناختن های ت
ــده و  ــده ش ــی برن ــزرگ بین الملل ب

مشــهدیه!  بدونــی  جالبــه 
+مشهدی؟

-بله...
ــا  ــمتم ت ــرد س ــی اش را می گی گوش
ــاک دل  ــا پ ــازی علیرض ــۀ مج صفح
ــر اســت  ــد. صفحــه پ را نشــانم ده
تــو تصویــر می بینــی  از حــرف، 
ــان  ــر کدام ش ــه ه ــری ک ــا تصاوی ام
ــان  ــرف در دل خودش ــی از ح دنیای
دارنــد. ماننــد ایــن روزهــا کــه همــه 
ــروس بی امــان  ــن وی چیــز حــول ای
اخیــری  پســت های  می چرخــد، 
کــه بــه اشــتراک گذاشــته اســت از 

ــد.  ــت می کن ــا صحب کرون
خالقیتــش قریــب بــه یــک ســاعت 
ــد.  ــدگار می کن ــه مان ــرا در صفح م
بــا خــودم فکــر می کنــم چنــد نفــر 
ــر  ــن او را نمی شناســند اگ ــد م مانن
اهــل شــهر دیگــری بــود شــاید ایــن 

نشــناختن روا بــود امــا او اهــل 
ــهری  ــی هم ش ــت جوان ــهد اس مش

ــن.  خــود م
همــه  ایــن  می گیــرم  تصمیــم 
نشــناختنش را کمــی جبــران کنــم 
ــاک دل  ــال علیرضــا پ ــه دنب ــس ب پ
می گــردم  معــروف  کارتونیســت 
کاریکاتــورش  هــر  کــه  کســی 

ــت.  ــور اس ــی مص کتاب
دهــه شــصتی اســت آغــاز ایــن دهه 
زادۀ   ،1360 اوســت  تولــد  ســال 
ــۀ  ــا مجل ــه نامــۀ گل آق مشــهد. هفت
بــوده  آن هــا  خانــوادۀ  محبــوب 
ــیاری از دوران  ــای بس ــت روزه اس
کودکــی و نوجوانــی اش بــا خوانــدن 
می گــذرد. گل آقــا  بررســی  و 
کاریکاتورهــای آقایــان پاک شــیر، 
را  او  ضیایــی  رفیــع  محمــد 
عالقمنــد و کنجــکاو بــه ایــن حرفــه 
ــم  ــورش ه ــن کاریکات ــد. اولی می کن
نشــریۀ  در  راهنمایــی  دوران  در 
ــود.  ــاپ می ش ــا چ ــای گل آق بچه ه
بــه تدریــج بــا نشــریاتی مثــل 
ــود  ــنا می ش ــور آش ــران کاریکات ته
ــز  ــا نی ــۀ توان ــه نام ــی در هفت و حت
ــوان  ــه عن ــش ب ــار کارهای دو ســه ب
چــاپ  شهرســتانی  کارتونیســت 

. می شــود
به صــورت   1373 ســال  در 
در مطبوعــات  را  کارش  حرفــه ای 
در  آثــارش  و  می کنــد  آغــاز 
اعتمــاد،  جام جــم،  روزنامه هــای 
نشــریاتی  و  خط خطــی   نشــریه 
ــهدی  ــه مش ــد بچ ــهد مانن در مش
نشــریه  و  می رســد  چــاپ  بــه 
ســتون آزاد باعــث بیشــتر شــناخته 
کنــون  تــا  می شــود.  او  شــدن 
ــت و در  ــرده اس ــیاری ب ــز بس جوای

هنرکده
ــش  ــم کاریکاتورهای ــر ه ــن اواخ ای
بــا موضــوع کرونــا مــورد توجــه 
بســیاری در کل جهــان قــرار گرفتــه 
اســت. او خــودش بهتریــن کارتونــی 
ــا  ــی ب ــت را کارتون ــیده اس ــه کش ک
ــن  ــد ای ــرات می دان ــوع مهاج موض
ــت  ــی اس ــر آکواریوم ــون تصوی کارت
ــال  ــق مهاجــران درآن درح ــه قای ک
غــرق شــدن اســت و مهاجــران 
ــد درعمــق  ــا دارن ــالی ماهی ه درالب
آب پاییــن می رونــد ولــی مــردم 
اروپــا دارنــد آنهــا را نــگاه می کننــد. 
جوایــز  پــاک دل  علیرضــا 
بســیاری  داخلــی  و  بین المللــی 
و  مهم تریــن  امــا  اســت  بــرده 
خاطره انگیز تریــن جایــزه بــرای او 
دریافــت »جایــزۀ بــزرگ« جشــنوارۀ 
معتبــر و جهانــی ورد پــرس کارتــون 
در شــهر لیسســبون کشــور پرتغــال 

اســت.  در ســال 2017 
ــاک دل  ــای پ ــی آق ــر کم ــاال دیگ ح
ــر  ــودم فک ــا خ ــا ب ــم ام را می شناس
شــناختن  تنهــا  مگــر  می کنــم 
اســت  کافــی  به نــام  چهره هــای 
ــد از  ــم می گوی ــس ذهن ــی پ صدای
ــت  ــر اس ــان بهت ــال نشناختن ش اص
ــر  ــد اگ ــم می گوی ــی در دل و صدای
ایــن  حــق  و  نکنــی  دیــن  ادای 
شــناختن را بــه جــا نیــاوری خیلــی 
از شــناختن ها بدتــر از نشــناختن 

ــت... اس

فاطمه پرهیزگار
)کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات 
فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد(
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مجتمع کانون های فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد
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پنجشــنبه ۱0 محــرم ســنه ۱3۱0 هجــری قمــری- چــون عاشــورا بــود 
ــد. مختصــر  صبــح فرســتادم دو نفــر روضه خــوان از آشــتیان آوردن
ــر  ــم. عص ــه رفت ــد درب  خان ــم. بع ــادر نمودی ــی در چ ــر مصیبت ذک
ــتوفی الممالک را  ــای مس ــم. عمارت  ه ــتیان رفت ــۀ آش ــای قصب تماش
دیــدم خــراب و ویــران شــده. البتــه در ایــن عمــارت پنجــاه هــزار 
ــدر  ــاق پ ــه اج ــت ک ــل نیس ــر قاب ــن پس ــده و ای ــرج ش ــان  خ توم
ــت  ــردی اس ــتیان پیرم ــه در آش ــودم ک ــنیده ب ــد. ش ــن کن را روش
ــد  ــن مجته ــرزا  حس ــا   می ــدر آق ــوی پ ــد و عم ــه مال محم ــوم ب موس
آشــتیانی اســت. صــدو بیســت ســال دارد. بــه خانــۀ او رفتم.پســرش 
میــرزا اســماعیل نــام کــه از همــه اوالدش کوچک تــر اســت. پنجــاه 
ــت.  ــا را پذیرف ــت. م ــد اس ــتوفی ولیعه ــاوز دارد و مس ــال متج س
ــوش  ــا و از گ ــم نا بین ــا آورد. از چش ــش م ــت پی ــه زحم ــدرش ب پ
کــر اســت. امــا بنیــۀ خوبــی دارد و مشــاعرش بــه  هیــچ  وجــه عیــب 
نكــرده. از ایشــان پنــدی خواســتم. ایــن تفصیــل بــه مــن گفــت کــه 
ــه مخالفیــن دیــن لعنــت کــن.  از معاندیــن غافــل مشــو. همیشــه ب
در عبــادت کوتاهــی نكــن. دســت از دامــان محمــد )ص( و آل محمــد 
)ص( نكــش. خــدا را بشــناس و یكتــا بــدان و مالحظــه کــن کــه دنیــا 

ــد: ــن خوان ــرای م ــعر را ب ــن ش ــذرد، و ای ــور می گ چط

صندوقچه
خاطرات 

اعتماد السلـــــــــــــطنه 

دنیا نیرزد آنكه پریشان کنی دلی     زنهار بد مكن که نكرده است عاقلی

خالصــه خــودش می گفــت کــه یكصدوبیســت ســال و دو مــاه دارد. 
ــن  ــه ای ــرای اینك ــت. ب ــده نیس ــی از فای ــخاص خال ــن اش ــدن ای دی
ــدا  ــدا خ ــون خ ــده. چ ــره دی ــون و غی ــا و طاع ــن وب ــخص چندی ش
ــال نترســید و تــوکل  ــد از ب ــده اســت. پــس بای نخواســته بمیــرد زن

ــه منــزل آمــدم. ــۀ پیرمــرد ب ــه خــدا کــرد. از خان ب

کتابــی حــاوی یادداشــت¬های روزانــه محمدحســن خــان اعتمادالســلطنه ) دولتمــرد دوره 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار(، از وقایــع سیاســی و اجتماعــی ســال¬های 1292 تــا 1313.
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چنــد روز اســتراحت، برنامه ریــزی را 
شــروع کردیــم و بــرای روزهایــی که 
ــرای  ــان بیشــتری ب دانشــجویان زم
ــغول  ــتند، مش ــردن داش ــی ک زندگ
ــا هــم  ــه چیــدن برنامــه شــدیم ت ب
ــند و  ــته باش ــتری داش ــد بیش رش
هــم از دورانــی کــه نمی شــد هیــچ 
ــوردن  ــر از خ ــری غی ــتفاده دیگ اس
ــرده  ــره ای ب ــرد، به ــدن ک و خوابی

باشــند.
فیلــم،  معرفــی  اول،  مرحلــه  در 
کتــاب و مســتند را در صفحــات 
البتــه  کردیــم،  شــروع  مجــازی 
در  داشــتیم  ســعی  آن  کنــار  در 
جلســات مجــازی درون تشــکیالتی  
ــه  ــتری ب ــه بیش ــم توج ــکل ه تش
از  باشــیم،  داشــته  مــوارد  ایــن 
همیــن جهــت اســکایپ، بــه پاتــوق 
ــل  ــا تبدی ــه انجمنی ه ــت روزان ثاب
مختلــف،  جلســات  بــا  و  شــد 

ارتباطمــان را حفــظ کردیــم.

کارستان
 حیات مجموعه های دانشجویی
 دانشگاه فــــــردوســــــی مشهـــــد در

دوره شــــیــــــوع کــــرونا

ــاید  ــال 1398 ش ــاه س ــفند م  اس
ســال های  زمســتان  ســردترین 
تشــکل های  بــرای  اخیــر 
می شــد.  محســوب  دانشــجویی 
ســرمای ســوزان کرونــا بســیاری از 
جوانه هــای درخــت فعالیت هــای 
دانشــگاه را ســوزاند و تقریبــا در 
ــا را  ــی فعالیت ه ــه اول، تمام مرحل
متوقــف کــرد. از خــدا کــه پنهــان 
نیســت، از شــما چــه پنهــان، ظهــر 
ــه  ــفند ک ــارم اس ــنبه چه روز یکش
خبــر تعطیلــی کالس هــا بــه مــدت 
یــک هفتــه پخــش شــد، خــود مــا 
هــم خوشــحال شــدیم و بــرای 
کنســل شــدن امتحانــات میان تــرم 

ــم. ــکن زدی ــا، بش و کوئیزه

امــا در روزهــای بعــد بــا اطمینــان از 
تمدیــد تعطیلــی، شــرایط  مثــل روز 
اول جــذاب و دوســت داشــتنی نبود. 
بعــد از کنســل شــدن امتحان هــا، ن 

نوبــت بــه لغــو برنامه هایــی رســید 
ــفند  ــرای اس ــل ب ــاه قب ــه از م ک
داشــتیم و هرآنچــه رشــته بودیــم، 
شــاید  اســفندماه  شــد.  پنبــه 
بــرای  ســال  برهــه  مهم تریــن 
انجمــن اســالمی محســوب شــود. 
برنامه ریزی هــای  براســاس 
فعالیت هــای  معمــوال  ســاالنه، 
ــل اســت  تشــکلمان بیشــتر از قب
هــم  مــاه  پایانــی  نیمــه  در  و 
برنامــه اردوی ســاالنه تهــران-

ــال  ــم. امس ــزار می کنی ــم را برگ ق
هــم بــرای اکثــر روزهــای اســفند، 
ــار  ــم و ب ــرده بودی ــزی ک برنامه ری
بــرای مســافرت  را هــم  ســفر 
شــیرین پایانــی بســته بودیــم 
کــه کرونــا همــه چیــز را بــه هــم 

ــت. ریخ

انجمن اسالمی دانشجویان

طعم تلخ لغو شدن

در شــرایطی کــه برنامه هــا و اردوی 
ســاالنه کنســل شــده بــود و نحــوه 
برگــزاری کالس هــا هــم در هالــه ای 
از ابهــام قــرار داشــت، همــه تصــور 
داشــتند کــه تــب فعالیت هــای 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــا بازگش ــم ت ــا ه م
دانشــگاه و دفترهایمــان بخوابــد؛ 
امــا بیمــاری عجیــب بی تفــاوت 
ــا در  ــه تقریب ــور ک ــه ام ــودن ب نب
ــود،  ــده می ش ــا دی ــه انجمنی ه هم
اجــازه نــداد بــی کار بمانیــم. بعــد از 

مزیت ساخت ارزش افزوده

نیكان، بدون توقف
کوچکــی  جرقه هــای  کنــار  در 
ــور  ــردن موت ــن ک ــرای روش ــه ب ک
در  و  می زدیــم  انجمــن  مجــازی 
روزهایــی کــه کســی جــرأت خــروج 
ــا،  ــول کرون ــه را نداشــت و غ از خان
ــد،  ــهر می چرخی ــای ش در خیابان ه
اعضــای فعــال انجمــن، بــا فعالیــت 
ــن  ــکان انجم ــه نی ــدی در خیری ج

رضا رزاقی
دانشجوی شیمی 
کاربـردی ورودی 
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و  نــوروزی  تعطیــالت  اتمــام  بــا 
ــار  ــگاه ها، این ب ــاره دانش ــی دوب تعطیل
ــم و  ــتارت زدی ــل اس ــر از قب ــوی ت ق
بــا خلــق نــوع جدیــدی از برنامه هــای 
مختلفــی  الیو هــای  دانشــجویی، 
کردیــم.  برگــزار  انجمن تــاک  در  را 
برنامه هــای  از  نوعــی  انجمن تــاک 
هاردتــاک محســوب می شــود کــه 
ــی  در آن ســعی داشــتیم گفت وگوهای
ــه مجــری  چالشــی داشــته باشــیم ک
حالت هــای  از  بی پرواتــر  برنامــه، 
جذابیــت،  و  شــود  ظاهــر  عــادی 
صراحــت و همچنیــن بازدهــی برنامــه 
را بــاال بــرد. البتــه هنوز برای رســیدن 
بــه مطلــوب، راه زیــادی باقــی مانــده؛ 
امــا شــروع ایــن نــوع از برنامه هــا 
ــه  ــد بســتر جدیــدی نســبت ب می توان
ــجویی  ــای دانش ــر برنامه ه ــواع دیگ ان
ــا ســخنرانی هســتند،  ــره ی ــه مناظ ک

ــد. ــاد کن ایج
بیــش  جلســات،  ایــن  نتیجــه 
گفت وگــوی  ســاعت  بیســت  از 
ــو  ــای الی ــه در فض ــت ک ــازی اس مج
اینســتاگرام برگــزار شــد. مجموعــه ای 
کــه حــاال فیلــم اکثــر بخش هــای آن 
در صفحــات اینســتاگرامی و تلگرامــی 
انجمــن اســالمی بارگــذاری شــده 

ــد  ــد جدی ــاک، فرزن انجمن ت
تشــكل

ــه  ــت ماهان اســالمی، توانســتند حمای
خــود را بــا بســته معیشــتی ویژه تــر از 
گذشــته از خانواده هــای حاشــیه شــهر 
ادامــه دهنــد و بــا توزیــع ایــن بســته 
ــش،  ــت پوش ــای تح ــان خانواده ه می
ــن  ــار تامی ــنگینی ب ــد س ــعی کردن س
معیشــت خانــواده هــای ضعیــف را تــا 
حــدی کم تــر کننــد. ایــن برنامــه 
ماهانــه  صــورت  بــه  حمایــت،  و 
مشــارکت  بــا  و  می شــود  انجــام 
ــتم،  ــهیم هس ــم س ــن ه ــرح م در ط
ــت  ــان دوس ــه خودت ــداری ک ــر مق ه
ــت  ــن فعالی ــد در ای ــد، می توانی داری

ــد. ــرکت کنی ش
ــش  ــا بی ــر ب ــادل نظ ــه تب و در آن ب
از 15 شــخصیت برجســته علمــی، 
ــای  ــی در زمینه ه ــی و اجتماع سیاس
مختلــف پرداختــه شــده اســت. ســعی 
داشــتیم در ایــن سلســله جلســات 
ــر  ــه اکث ــه دارد، ب ــان ادام ــه همچن ک
ــجویان  ــم دانش ــذاب و مه ــائل ج مس
و  تاثیرگــذار  قشــر  عنــوان  بــه 
بــا  بپردازیــم و  روشــنفکر جامعــه 
تدویــن و بارگــذاری آن در فضــای 
ــرای اســتفاده  مجــازی، محصــول را ب
قــرار  عمــوم  اختیــار  در  همگانــی 
ــد از پیــج  ــا بازدی دهیــم. می توانیــد ب
anjoman_talk@مجموعــه 
جدیــدی از برنامه هــای دانشــجویی 

ــد. ــال کنی را دنب

ــعی  ــوارد، س ــن م ــه ای ــار هم در کن
هــم  را  رفاقت هایمــان  داشــتیم 
ــدد  ــات متع ــا جلس ــم و ب ــظ کنی حف
ــا رعایــت  مجــازی و یــا در مــواردی ب
پاتوق هــای  فیزیکــی  فاصله گــذاری 
حضوریمــان را هــم حفــظ کنیــم 
دانشــجویی  فعالیــت  طــراوت  تــا 
همچنــان باقــی بمانــد. امیدواریــم بــا 
اتمــام اپیدمــی ویــروس کرونــا، نتایــج 
مجــازی،  فعالیت هــای  و  جلســات 
واقعیــت  در  گذشــته  از  بیشــتر 

فعالیــت دانشــجویی دیــده شــود.

همچنان امیدوار
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     بــا شــیوع ویــروس ناشــناخته و جدیــد کرونــا، کشــور عزیزمــان وارد گونــه 
متفاوتــی از زندگــی اجتماعــی شــد کــه تجربــه جدیــدی را بــرای تمامــی افــراد 

و اقشــار جامعــه بــه دنبــال داشــت.
جامعــۀ دانشــگاهی نیــز راه گریــزی نداشــت؛ بــا گســترده تر شــدن ایــن بیماری، 
دانشــگاه ها بــه تعطیلــی کشــیده شــد و ارتبــاط دانشــجویان بــا اســتادان، ادارات 
ــازه ای شــد کــه نیازمنــد بهره گیــری هرچــه بهتــر از  و تشــکل ها وارد فصــل ت

ــوژی بود. تکنول
انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد، مجموعــه ای کــه در 
ــار  ــای پرب ــا برنامه ه ــف، ب ــل تمــام دانشــجویان رشــته های مختل ــدت تحصی م
ــان توانمنــد  ــا هــدف رشــد و پیشــرفت هرچــه بیشــتر جوان و پرشــمار خــود ب
کشــور در کنــار آنــان حضــور داشــت، بــه یــاری مســئوالن و اســتادان مشــاور، 
در ایــام تعطیلــی دانشــگاه بــا تغییــر بســتر برگــزاری برنامه هــا از حضــوری بــه 

ــا حداکثــر تــوان و انــرژی بــه فعالیت هــای خــود ادامــه داد. مجــازی ب

انجمن های علمی دانشجویان

وحید کیخای مقدم
مهندســی  آموختــه  دانــش 
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کارگاه هــای  مجــازی،  مســابقات 
وبینارهــا،  مجــازی،  آموزشــی 
بازدیدهــای مجــازی، مصاحبه هــای 
ــای  ــار کلیپ ه ــه و انتش ــال تجرب انتق
آموزشــی متعــدد، تنهــا بخشــی از 
فعالیت هــای انجمن هــای علمــی در 

ایــن ایــام بــه شــمار می رونــد.
بــودن  نامشــخص  بــه  توجــه  بــا 
ــایی  ــا و بازگش ــاری کرون ــان بیم پای
انجمن هــای  ســازمان ها،  و  ادارات 
علمــی دانشــجویی دانشــگاه فردوســی 
ــا  ــا ب مشــهد وظیفــه خــود دانســت ت
تدبیــری نویــن، محیطــی ایمــن و 
ــدان،  ــرای کارمن ــده ب ــی ش ضدعفون
دانشــجویان  و  مراجعه کننــدگان 

آورد. فراهــم 
ــا ایجــاد گــروه فنــی  در ایــن راســتا ب
مهندســی نادیــن، متشــکل از فعــاالن 
دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 

بــه  اقــدام  مهندســی،  دانشــکده 
دســتگاه های  تولیــد  و  طراحــی 
در  هوشــمند  ضدعفونی کننــده 
گیت هــای  نمــود.  مختلــف  انــواع 
و  هوشــمند  ضدعفونی کننــده 
ــک  ــده اتوماتی ــتگاه ضدعفونی کنن دس
ــن  ــوالت ای ــن محص ــت، مهم تری دس
گــروه توانمنــد دانشــجویی اســت 
ــی  ــای علم ــت انجمن ه ــا حمای ــه ب ک
دانشــجویی و مدیریــت فرهنگــی و 
دانشــگاه  داوطلبانــه  فعالیت هــای 
فردوســی مشــهد، پــس از ســاخت 
تولیــد  مرحلــۀ  وارد  اولیــه  نمونــه 
ــه  ــده اند ک ــازی ش ــوه و تجاری س انب
پــس از تولیــد در نقــاط پرخطــر و بــا 
ــگاه  ــتر دانش ــی بیش ــک جمعیت ترافی
ــی  ــم آمادگ ــن تی ــده اند. ای ــب ش نص
تولیــد دســتگاه ها در تعــداد زیــاد 
و عرضــه محصــوالت بــه خــارج از 

ــود.  ــخت می ش ــد، کار س ــان می آی ــه می ــه ب ــری ک ــرف از روایت گ     ح
ــا باشــد! ــی آفرینی ه ــت از حماســه ها و زیبای ــه روای مخصوصــاً آنجــا ک

کــه  را  مجاهدت هــا  و  مجاهــدان  روایت گــر  قلــم،  اهــل  شــهید 
می شناســید. گفتــن از ایــن روز هــا و حــال و هــوای آن، ایشــان را 
ــد »کاش  ــان گفته ان ــر عزیزم ــه رهب ــه ک ــان گون ــت هم ــد. درس می طلب
ــا را  ــا کرون ــه ب ــاد مقابل ــه جه ــند ک ــی باش ــهید آوین ــد ش ــرادی مانن اف

ــد«. ــت کنن روای
این سطرها گامی کوچک برای نیل به اهداف این سخن است.

آن زمــان کــه شــهید بزرگــوار اســالم، شــهید مرتضــی آوینــی، داســتان 
ــدن  ــر، مان ــد، جهاداصغ ــت می کردن ــه را روای ــب های جبه ــا و ش روزه
ــا خــط  ــروز ام ــود. ام ــا ب ــاع از مرزه ــرای دف ــا، ب ــدم جبهه ه در خــط مق
جبهــه، مرزهــای ســالمت اســت و آن ســنگر های خاکــی، جــای خــود را 

ــد. ــه مراکــز بهداشــت و درمــان و کارگاه هــای تولیــدی داده ان ب
ــن آب و خــاک، در آن دوران  ــور ای ــان غی ــردان و زن ــه م همــان طــور ک
ــم  ــال ه ــان وم ــاع از ج ــه دف ــد و ب ــه آفریدن ــف حماس ــرق مختل ــه ط ب
نوعشــان پرداختنــد، درایــن ایــام هــم مــردم سلحشــور کشــور عزیزمــان، 
ــا آســیب ها بســته اند.  ــر ایســتادگی و مقاومــت و مقابلــه ب کمــر همــت ب
درایــن میــان، قشــر دانشــجو بــه عنــوان یــک بــازوی مهــم و حیاتــی، در 
ــهدا  ــد ش ــای بلن ــه آرمان ه ــیدن ب ــق بخش ــا و تحق ــداری از ارزش ه پاس
ــۀ  ــن کارخان ــری داشــته  اســت و دانشــگاه، ای ــام شــهدا، نقــش موث و ام
انسان ســاز و مهــد علــم، امــروز هــم بــا حفــظ جایــگاه خــاص خــود، در 

ــی دارد. ــدم بر م ــا  ق ــا کرون ــه ب ــاد مقابل مســیر جه

دانشــگاه را نیــز دارد.
دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای 
ــواره  ــهد هم ــی مش ــگاه فردوس دانش
آمــادۀ حمایــت از ایده هــا و طرح هــای 
نوآورانــه و کارآمــد دانشــجویان بــوده 
ــرا و  ــا اج ــردازی ت ــۀ ایده پ و از مرحل
ــوان در  ــر ت ــا حداکث ــازی، ب تجاری س

ــود. ــد ب ــار دانشــجویان خواه کن
بــه امیــد پایــان هرچــه ســریع تر 
دوبــارۀ  دیــدار  و  بیمــاری  ایــن 
پرانــرژی  و  ســرحال  دانشــجویان 

مشــهد فردوســی  دانشــگاه 

بسیج دانشجویی
»الحمدهلل الذی رزقنا الجهاد فی سبیل االسالم«

مائده عباسی
دانشجوی حسابداری ورودی 1397
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 نســل تربیت شــده در دامــان مــادران عاشــورایی، اینــک بــا تمــام تــوان به 
میــدان آمده انــد وعلی رغــم وجــود خطــرات بســیار، بــه رســم انســانیت، 
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــالش می کنن ــان ت ــات هم نوعانش ــظ حی در راه حف
گــواه بخشــی از اقدامــات بســیج دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد و 

فعالیت هــای ایــن مجموعــه بــه شــرح زیــر هســتیم.
در ایــام اخیــر مــا شــاهد تولید20هــزار عــدد ماســک بهداشــتی، 26هــزار 
بســته غذایــی بــا عنــوان »ســفره های همدلــی« در مــاه مبــارک رمضــان، 
آماده ســازی پک هــای غذایی-بهداشــتی و پخــش آن در میــان مســتحقان 
ــده  ــوءتغذیه ش ــار س ــه دچ ــی ک ــه مادران ــانی ب ــرای کمک رس ــدام ب و اق
ــرای  ــد، بوده ایــم. همــکاری بســیج و جامعــه اســالمی دانشــجویان ب بودن
آماده ســازی بســته های رزق معنــوی والدت امــام حســن مجتبــی علیــه 
الســالم و همچنیــن تولیــد تعــداد زیــادی شــیلد بهداشــتی بــا همــکاری 
ــگاه  ــیج دانش ــهد و بس ــکی مش ــکده پزش ــجویان دانش ــی از دانش جمع
فردوســی مشــهد قابــل توجــه اســت.تالش جوانــان والیت مــدار و دلســوز 
ــردد ســطح شــهر  ــای پرت ــردن بخش ه ــی ک ــرای پاک ســازی وضدعفون ب
ســتودنی اســت. این هــا قطــره ای از رود عظیــم محبــت و همدلــی اســت 
کــه بــه جریــان افتــاده  اســت. آنچــه در پــس ایــن تالش هــا نهفتــه  اســت 
و محــور عملیــات جوانــان اســت، جوشــش محبــت و گســترش آن اســت 
ــود.  ــده می ش ــات« نامی ــش مواس ــان »پوی ــر عزیزم ــان رهب ــه در بی ک
ــنی  ــه روش ــر را ب ــن تعبی ــی ای ــیر عمل ــروز، تفس ــدان ام ــر مجاه تصاوی
بــه نمایــش می گــذارد. بــه راســتی آنــان هســتند کــه معنــای حیــات و 

حیات بخشــی را دریافتــه و بــدان دســت یافته اند.
ایــن جوانــان مومــن متعهــد، قانــون پــرواز را کــه دویــدن از روی خطرهــا 
اســت، در مکتــب شــهدا آموختــه و در میــدان جهــاد بــرای رســیدن بــه 

ــد. آســمان گــرد هــم آمده ان
ــدای  ــنودی خ ــال، خش ــن اعم ــه ای ــد کارنام ــر تأیی ــه مه ــت ک امیداس
متعــال، لبخنــد رضایــت ولــی زمــان، حضــرت مهــدی عجــل اهلل تعالــی 

ــد. ــری باش ــه بش ــت جامع ــالمتی و عافی ــریف، و س ــه الش فرج

     بــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان ســاختارهای موجــود دســتخوش 
تغییــرات وســیعی گشــت. ایــن تحــوالت ســاختاری ایــران را نیــز در بــر 
گرفــت. تعطیلــی نمــاز جمعــه، اماکــن متبرکــه، فعالیت هــای اقتصــادی 
و... شــاید هیــچ یــک از مــا فکــر  نمی کردیــم روزی تعطیلــی دانشــگاه را 

بــرای چنــد مــاه ببینیــم.
کرونــا طیــف وســیعی از کســب و کارهــا را بــه تعطیلــی کشــاند و 
ــاد  ــان ایج ــه جه ــردم در هم ــرای م ــی را ب ــادی مضاعف ــکالت اقتص مش
کــرد. قربانیــان اقتصــادی آن بــه مــرور در حــال آشــکار شــدن هســتند؛ 
ــب  ــه مرات ــم، ب ــن مه ــی ای ــه آســیب های اجتماع ــد دانســت ک ــی بای ول

ــود. ــد ب ــی آن خواهن ــان جان ــش از قربانی بی

احتمــال بــروز ایــن مشــکالت در 
ایــران باعــث شــد تــا تشــکل های 
دانشــجویی و حــوزوی مثــل همیشــه 
بــرای حــل مســأله ورود کننــد و 
دانشــجویان بــه خصــوص فعــاالن 
تشــکلی، گامــی بــرای کمــک بــه 
ــن  معیشــت مســتضعف جامعــه در ای
شــرایط بردارنــد. البتــه بیانــات مقــام 
ــش  ــر رزمای ــی ب ــری مبن معظــم رهب
مواســات و همدلــی و کمــک مؤمنانــه 
نیــز انگیــزه ای مضاعــف ایجــاد کــرد. 
در همیــن راســتا جامعــه  اســالمی 
ــد  ــدد برآم ــاد( درص ــجویان )ج دانش
ــن  ــا کمــک دانشــجویان و خیری ــا ب ت

اقــدام بــه تهیــه و توزیــع بســته های معیشــتی بیــن خانواده هــای نیازمنــد شناسایی شــده کنــد.
در گام اول رزمایــش، جــاد فردوســی موفــق بــه تهیــه و توزیــع 100 بســته معیشــتی شــامل مــرغ، برنــج، ماکارونــی، 
ــون و مــواد ضدعفونی کننــده شــد. در قــدم  ــات، پنیــر، روغــن، خرمــا، شــکر، چــای، مایــع ظرفشــویی، صاب حبوب
بعــدی پــس از تأمیــن برنــج و مــواد اولیــه متناســب بــا مبلــغ جمــع آوری شــده، اقــدام بــه پخــت 1000 پــرس 
ــه،  ــه تهی ــدام ب ــه بعــد اق ــد کــرد. در مرحل ــع بیــن خانواده هــای نیازمن افطــاری در محــل ســلف پردیــس و توزی
ــالم  ــه الس ــهدا علی ــجویی سیدالش ــأت دانش ــکاری هی ــا هم ــر ب ــتی دیگ ــته معیش ــع 500 بس ــته بندی و توزی بس
شــد. در گام چهــارم بــا همــکاری بنیــاد احســان 500 بســته معیشــتی دیگــر نیــز بســته بندی و توزیــع شــد. در 
ــی ، 1100 بســته معیشــتی و  ــه رزمایــش همدل مجمــوع جامعــه اســالمی دانشــجویان توفیــق یافــت در 4 مرحل
1000 پــرس غــذای گــرم را بیــن خانواده هــای نیازمنــد حاشــیه شــهر مشــهد و روســتاهای اطــراف مشــهد توزیــع 

ــد. ــم زن ــن حــوزه را بیــن تشــکل های دانشــجویی کشــور رق ــر در ای ــی کم نظی ــد و اتفاق کن
یکــی از مناســبت های مهــم ایــن ایــام میــالد امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف بــود کــه بــا توجــه بــه 

شــرایط موجــود، جشــن بــا بخش هــای متنــوع در قالــب گــروه تلگرامــی برگــزار شــد. 
بــا  اینســتاگرامی  زنــده  پخــش 
ــن  ــادی و همچنی ــای اقتص موضوع ه
ــبت روز  ــه مناس ــطین ب ــوع فلس موض
قــدس از دیگــر برنامه هــا در ایــن 
مــدت بــود. مســابقه گروهــی بــا 
ــاه  ــز در م ــی نی ــت کتاب خوان محوری

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــارک رمض مب
امیــد اســت هــر چــه زودتــر بــا 
ــن  ــرای ای ــان ب ــدن راه درم ــدا ش پی
ــت  ــاهد بازگش ــوس، ش ــاری منح بیم
دانشــجویان بــه دانشــگاه و همچنیــن 
ــیم. ــگاه باش ــه دانش ــت در عرص فعالی
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ــه  ــات شــگفت انگیزی ک ــود اتفاق ــا وج ــا، ب ــۀ م ــک از نســل های جامع      هری
ــدگار از  ــی مان ــرده  اســت، خاطرات ــراز و نشــیبش تجربه ک ــخ پرف در طــول تاری
یــک یــا چنــد رویــداد ویــژه دارنــد کــه گاهــی ایــن خاطــرات، ســال های ســال، 

ذهــن و زندگــی آنــان را بــه خــود مشــغول داشــته  اســت.
شــاید بــرای نســل مــن کــه در دنیــای امــروز، حیــات دانشــجویی و 
ــه می کنــد، چنــد مــاه اخیــر، یعنــی دوران فراگیــری  دانش آمــوزی اش را تجرب

ــد. ــژه باش ــای وی ــن رویداده ــی از همی ــا، یک ــیوع کرون و ش
شــروع ایــن دوره بــرای مــن، تداعی گــر ســاعت برنــارد بــود. برنامــه ای 
خاطره انگیــز کــه در آن کودکــی ماجراجــو، زمــان را به وســیله  ســاعتی جادویــی 

ــد. ــتش بازگردان ــیر درس ــه مس ــتی را ب ــداد نادرس ــا رخ ــرد ت ــف می ک متوق
ــا را  ــی م ــرش ذهن ــی پذی ــای توانای ــیبش، مرزه ــراز و نش ــه ف ــالی ک در س
ــرای  ــاگاه زمــان را متوقــف کــرد و ب ــه ن ــود، ویــروس covid_19 ب درنوردیــده ب
مــا فرصتــی اســتثنائی بــرای بازاندیشــی و تغییــر در رویــه  روزمــره  زندگیمــان، 
ــگاه،  ــه دانش ــی از جمل ــای اجتماع ــه در محیط ه ــه و چ ــط خان ــه در محی چ

فراهــم کــرد.
ــی کــه حضــور فیزیکــی در فعالیت هــای جمعــی، بخشــی  ــرای فعــاالن کانون ب
ناگسســتنی از تجربــه  فعالیــت فرهنگیشــان بــود، کرونــا در نــگاه نخســت، نقطــه  
ــزار  ــه برگ ــر هفت ــه ه ــددی ک ــات متع ــپردن جلس ــی س ــه فراموش ــان و ب پای
ــا در  ــه ماه ه ــی ک ــنواره های بزرگ ــا و جش ــیاری از رویداده ــا بس ــد، ی می ش

ــید. ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــش بودی ــم آوردن مقدمات ــال فراه ح
ــان  ــوالت پای ــر و تح ــرای تغیی ــود را ب ــا خ ــه م ــرایطی ک ــا در ش ــای کرون پ
ــواده   ــه جمــع خان ــازه ب ــم و منتظــر ورود چهره هــای ت دوره آمــاده کــرده بودی
کانونــی بودیــم، بــه زندگیمــان بــاز شــد و دســتمان را بــرای مدتــی از اتفاقاتــی 
ــی نکشــید  ــا خوشــبختانه طول ــرد. ام ــاه ک ــه انتظــارش را می کشــیدیم کوت ک
ــازی و  ــی مج ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ــای بی بدیل ــن ظرفیت ه ــه یم ــه ب ک
ــد و از  ــم آورده بودن ــان فراه ــل برایم ــا قب ــی، از مدت ه ــاخت های ارتباط زیرس
ــو در مســیر  ــی ن ــا راه های ــد ت ــه کمکمــان آم ــم ب ــگاه داشــته بودی نظــر دور ن
ــی  ــد از تعطیل ــی بع ــدت کوتاه ــه م ــوری ک ــم. به ط ــان برداری ــق اهدافم تحق
ــترده ای  ــوج گس ــی، م ــای قبل ــدن برنامه ریزی ه ــگاه و ملغی ش ــتۀ دانش ناخواس
از فعالیت هــای خالقانــه از ســوی کانون هــای مختلــف فرهنگــی، هنــری، 

دینــی و اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد طراحــی و اجــرا شــد.
شــاید الــزام بــه برگــزاری مجــازی رویدادهــا، در ابتــدا دشــوار به نظــر می رســید 
امــا بــه دلیــل برخــی مالحظــات و همچنیــن فراهــم آمــدن ظرفیت هــای تــازه 
از جملــه امــکان برقــراری ارتبــاط و برگــزاری جلســات بــا اســتادان و مهمانانــی 
ــا  ــتند، ب ــگاه نداش ــای دانش ــور در برنامه ه ــکان حض ــی ام ــر دلیل ــه ه ــه ب ک

رها حلم زاده
دانشجوی روانشناسی ورودی1397

      
صــرف وقــت و هزینــۀ کمتــر، تنــوع و 
ــای  ــه برنامه ه ــی ب ــل توجه ــر قاب تکث

کانونــی بخشــید.
در کنــار ایــن فعالیت هــا نبایــد از 
ــر  ــته تقدی ــه  و شایس ــالش صادقان ت
دانشــجویان کانونــی، بــا مدیریــت 
ــداوم  ــرای ت ــم، ب ــس هفت ــون ح کان
و تزایــد فعالیت هــای خیرخواهانــه 
جامعــه ی  از  خــارج  و  داخــل  در 

دانشــگاهی، غافــل شــد.
ایــن فعالیت هــا شــاید در مقیــاس 
ــوه  ــک جل ــی کوچ ــا مل ــهری و ی ش
ــوی  ــا از س ــام آن ه ــا انج ــد، ام کنن
دانشــجویانی کــه در ایــن شــرایط، 
ــه  ــازه ای ک ــغله های ت ــود مش ــا وج ب
ــه زندگــی شــخصی و تحصیلیشــان  ب
ســخاوتمندانه  بــود،  شــده  اضافــه 
ــتند را  ــوان داش ــه در ت ــه ک ــر آنچ ه
ــه  ــد، ب ــل آورده بودن ــدان عم ــه می ب
دوچنــدان  ارزشــی  فعالیت هــا  آن  

. می بخشــد
ــد  ــه  چن ــن تجرب ــه ای ــروز ب ــر ام اگ
داشــته  منصفانــه  نگاهــی  ماهــه 
کــه  گفــت  می تــوان  باشــیم، 
علی رغــم مصائــب فــراوان ایجادشــده، 
ــع  ــدر وس ــه ق ــجویی، ب ــاالن دانش فع
شایســته   تــالش  و  کوشــیده اند 
تقدیرشــان، مانــع از ســکون و انفعــال 

اســت. دانشــگاه شــده  فرهنگــی 
ــود  ــا وج ــیر و ب ــن تفاس ــام ای ــا تم ب
ــتاوردهای  ــا و دس ــه ی جذابیت ه هم
بــه  مــا  همــه   امیــد  دوره،  ایــن 
گشــایش دوبــاره قلمــرو فیزیکــی 
شــکل گیری  امــکان  و  دانشــگاه 
جمع هــای دانشــجویی و برگــزاری 
ــت. ــگاه اس ــای دانش ــا در فض برنامه ه
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 اخبار شــاخص
هنگـــــــــــی فر
 اخبار شــاخص
هنگـــــــــــی فر

برگــزاری طــرح بــزرگ »خضــراء« بــه مناســبت 
مــاه مبــارک رمضــان

ــم و  ــازی و تعلی ــگ س ــأله فرهن مس
تربیــت اخالقی-دینــی بــا بهره گیــری 
ــت بســیار  ــی اهمی ــای قرآن از آموزه ه
باالیــی دارد و نقــش آفرینــی دانشــگاه 
و  دانش پذیــران  تربیت یافتگــِی  در 
دانشــجویان، از اهــداف غایی و مطلوب 
ــی  ــی و قرآن ــور دین ــد ام ــی واح نهای
فعالیت هــای  و  فرهنگــی  مدیریــت 
داوطلبانــه دانشــگاه فردوســی مشــهد 

قلمــداد می شــود.
طــرح بــزرگ »خضــراء« بــه مناســبت 
جملــه  از  رمضــان  مبــارک  مــاه 
واحــد  ایــن  شــاخص  برنامه هــای 
ــه دلیــل شــرایط خــاص  اســت کــه ب
ــال  ــا، امس ــاری کرون ــیوع بیم دروه ش
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــرای آن ب اج
فاصله گذاری هــای الزم  و  بهداشــتی 
معارفــی  و  آوایــی  رشــته های  در 
ــص  ــه مخت ــن برنام ــد. ای ــزار ش برگ
ــی  ــگاه فردوس ــزرگ دانش ــواده ب خان
مشــهد بــود و بــا حضــور دانشــجویان، 
ــواده  ــی و خان ــأت علم ــان، هی کارکن
ــد.  ــزار ش ــزان برگ ــن عزی ــرم ای محت
ایــن طــرح در دو بخــش آوایــی و 
ــی  ــزار شــد؛ بخــش آوای ــی برگ معارف

ســوره،  حفــظ  رشــته های  شــامل 
ــی در  ــا ابداع ــدی ی ــی تقلی فرازخوان
دو گــروه قرائــت و ترتیــل )ویــژه 
ــب  ــات منتخ ــرای قطع ــرادران(، اج ب
ــرای  ــه(،  اج ــت )5 قطع ــش قرائ بخ
ــل )5  ــش ترتی ــب بخ ــات منتخ قطع
قطعــه(، بخــش آزاد و جمع خوانــی 
خانوادگــی بــود و بخــش معارفــی 
تفســیر  پیامکــی  مســابقه  شــامل 
ــازی و  ــای مج ــه در فض ــود ک ــور ب ن
ــزار شــد. از  ــه صــورت پیامکــی برگ ب
ــرای  ــرح اج ــن ط ــته ای ــکات برجس ن
ــار توســط  ــن ب ــرای اولی ــی ب فرازخوان
شــرکت کنندگان  خانــواده  اعضــای 
بــود. از مجمــوع آثــار رســیده بــه 
دبیرخانــه طــرح در بخــش آوایــی 
حفــظ  بخــش  در  اثــر   8 تعــداد 
ــظ  ــش حف ــر در بخ ــاالن، 3 اث خردس
نوجوانــان، 5 اثــر در بخــش حفــظ 
بخــش  در  اثــر   1 بزرگســاالن، 
بخــش  در  اثــر   6 و  جمع خوانــی 
ــز  ــده شــدند و جوای ــی برگزی فرازخوان
نفیســی بــه رســم یادبــود به برنــدگان 
اهــدا شــد. در بخــش معارفــی نیــز از 
16 نفــر از شــرکت کنندگان تقدیــر 

ــد. ش

ــی  ــگاه فردوس ــی دانش ــای علم ــی انجمن ه افتخارآفرین
ــت« ــی »حرک ــنواره  بین الملل ــن جش ــهد در دوازدهمی مش

ــور  ــا حض ــال ب ــاه امس ــرداد م ــت، م ــی حرک ــنواره بین الملل ــن جش دوازدهمی
ــن در  ــورت آنالی ــه ص ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــور غالم منص

ــد. ــزار ش ــرا برگ ــگاه الزه دانش
جشــنواره بین المللــی حرکــت، رویــدادی علمــی اســت کــه بــه صــورت ســاالنه 
و بــا برنامه ریــزی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، همــکاری 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور و حمایــت و مشــارکت نهاد هــای 
مختلــف دولتــی و غیردولتــی برگــزار می شــود. هــدف از ایــن رویــداد، رقابــت و 
ارائــه دســتاورد های برتــر علمــی دانشــجویان داخــل و خــارج از کشــور اســت.
ــورت  ــه ص ــا ب ــری کرون ــه همه گی ــه ب ــا توج ــه ب ــنواره ک ــن دوره از جش در ای
ــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه های کشــور  ــزار شــد، انجمــن ه مجــازی برگ
در بخش هــای انجمــن برتــر، مســابقه و فعالیــت خالقانــه، نشــریه، کارآفرینــی، 
ــا یکدیگــر رقابــت کردنــد. 1548 اثــر علمــی  اختــراع، کتــاب و بخــش ویــژه ب
ــش  ــز در بخ ــور نی ــر از 127 کش ــزار اث ــن 30 ه ــگاه و همچنی از 100 دانش
بین المللــی بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد و 250 نفــر از اعضــای هیــات 

ــد.  ــار را داوری کردن ــن آث ــگاه ها ای ــی دانش علم
نمایشــگاه آثــار و دســتاوردهای دانشــگاه های کشــور در قالــب یــک نمایشــگاه 

مجــازی و ســه بعــدی در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفــت.
پــس از اعــالم نتایــج داوری، دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه عنــوان یکــی از 5 
ــای  ــای انجمن ه ــتیبانی از فعالیت ه ــت و پش ــه حمای ــر در زمین ــگاه برت دانش
علمــی معرفــی و انجمن هــای علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز در 

ــدند. ــه  ش ــز رتب ــی حائ ــای مختلف بخش ه



5859

انجمن علمی دانشجویی ریاضی : 
رتبه دوم در بخش مسابقات

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی :
رتبه سوم در بخش انجمن برتر

 انجمن علمی دانشجویی محیط زیست :
 رتبه سوم در بخش فعالیت خالقانه

انجمن علمی دانشجویی هوافضا :
 شایسته تقدیر در بخش فعالیت خالقانه

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مكانیک : 
 شایسته تقدیر در بخش مسابقات

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مكانیک :
شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی :
 شایسته تقدیر در بخش نشریه

انجمن علمی دانشجویی حقوق : 
شایسته تقدیر در بخش مسابقه

انجمن علمی دانشجویی معماری و شهرسازی :
شایسته تقدیر در بخش نشریه

افتخارآفرینــی کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و اجتماعــی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد در هشــتمین جشــنواره بین المللــی »رویــش«

جشــنواره  هشــتمین  اختتامیــه 
مــاه  مــرداد  بین المللی»رویــش«، 
بیمــاری  شــیوع  دلیــل  بــه   ،1399
کرونــا بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه 
شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد. در 
ایــن دوره از جشــنواره، 87 دانشــگاه 
هنــری،  فرهنگــی،  کانــون   5380 و 
ــی مشــارکت داشــتند  ــی و اجتماع دین
ســوی  از  اثــر  و  فعالیــت   16400 و 
ــنواره  ــن دوره جش ــه ای ــجویان ب دانش
ارســال شــد. بیــش از 700 ایــده در 
ایــن دوره ثبــت شــد و 80 نفــر در 
ــای  ــال کانون ه ــای فع ــش چهره ه بخ
دانشــگاهی نامــزد شــدند. جشــنواره 
کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و 
ــه عنــوان یکــی از  اجتماعی«رویــش» ب
ــگاهی،  ــنواره های دانش ــن جش بزرگتری
عرصــه بــروز و ظهــور توانمندی هــا 
بــزرگ  خانــواده  دســتاوردهای  و 
کانون هــا و فرصتــی بی نظیــر بــرای 
تجلــی جایــگاه و تــداوم و توســعه آن هــا 

ــت. اس
دانشــگاه  فرهنگــی  کانون هــای 
از  دوره  ایــن  در  مشــهد  فردوســی 
ــام  ــا کســب 9 مق ــش، ب جشــنواره روی
ــن  ــی از موفق تری ــوان یک ــه عن ــر ب برت
کانون هــای دانشــجویی دانشــگاه هــای 

ــد. ــی ش ــور معرف کش

  کانون فیلم و عكس،

  کانون شعر و ادب، 

  کانون هنرهای تجسمی، 

  کانون موسیقی، 
 

  کانون سبزاندیشان،

  کانون قرآن و عترت،

  کانون کتاب و اندیشه، 

  کانون نجوم

   و نمایش PH۱۱ کانون تئاتر
ــه عنــوان  ــن دوره جشــنواره ب در ای

ــده معرفــی شــدند. برگزی
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الكترونیكــی  انتخابــات  دوره  بیســت ویكمین 
دانشــجویی علمــی  انجمن هــای 

ــی  ــگاه فردوس ــی دانش ــای علم ــات انجمن ه ــت ویکمین دوره انتخاب بیس
مشــهد بــا اســتناد بــه آیین نامــه جدیــد تأســیس و فعالیــت انجمن هــا و 
ــا  ــی 9 ت ــازه زمان اتحادیه هــای انجمــن علمــی مصــوب 1399/4/28 در ب

27 مــرداد مــاه ســال جــاری بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار شــد.
الکترونیکــی،  الزم  امکانــات  و  زیرســاخت ها  وجــود  بــه  توجــه  بــا 
ــات ماننــد عضویــت،  همچــون ادوار گذشــته مراحــل فراینــد ایــن انتخاب
ــوری، اســتعالم های آموزشــی و انضباطــی نامزدهــا، رأی گیــری،  کاندیدات
ــه صــورت الکترونیــک در ســامانه جامــع  ــج، ب شــمارش آرا و اعــالم نتای

ــد. ــام ش ــگاه انج ــجویی دانش ــی و دانش ــت فرهنگی-اجتماع معاون
ــت در  ــرای عضوی ــب ب ــا حضــور 750 داوطل ــن دوره از انتخابــات ب ای
ــزار  ــن رشــته ای برگ ــزی 66 انجمــن علمــی رشــته ای و بی شــورای مرک
شــد و علی رغــم شــرایط خــاص حاکــم بــر دانشــگاه ها بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا، انتخابــات ایــن دوره از انجمن هــای علمــی همچــون ادوار گذشــته 

ــا اســتقبال شــایان توجــه دانشــجویان برگــزار شــد. ب
ــا  ــکل از  5 ت ــجویی متش ــی دانش ــای علم ــن ه ــت انجم ــورای مدیری ش
ــا انجــام انتخابــات ،  9 عضــو اصلــی و 2 عضــو علــی البــدل اســت کــه ب
بــا رای مســتقیم دانشــجویان گــروه آموزشــی مرتبــط و کســب اکثریــت 

ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب مــی شــوند. نســبی آرا ب
پــس از اعــالم نتایــج انتخابــات، 
انتخــاب  فراینــد  بالفاصلــه 
علمــی  انجمن هــای  دبیــران 
ــاب  ــی، انتخ ــای آموزش گروه ه
علمــی  انجمن هــای  دبیــران 
نهایــت  در  و  دانشــکده ها 
انتخــاب دبیــر شــورای مرکــزی 
انجمن هــای علمــی دانشــگاه 
انجــام شــد، تــا بــا شــروع 
ســال تحصیلــی1399-1400 
بتواننــد  انجمن هــا 
ــه  ــی داوطلبان ــای علم فعالیت ه
واجــرا  برنامه ریــزی  را  خــود 

کننــد.
در حــال حاضــر 66 انجمــن 
انجمــن   52 شــامل  علمــی؛ 
انجمــن   14 و  رشــته ای 
ــت و  ــا حمای ــته ای ب ــن رش بی
پشــتیانی مدیریــت فرهنگــی 
در  داوطلبانــه  فعالیت هــای  و 

هســتند. فعالیــت  حــال 

برگــزاری جشــنواره  ملــی داســتانک و یادداشــت های 
ــا ــس از کرون ــان پ ــوع جه ــا موض ــی ب فرهنگ

ــا  ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــه دانش ــای داوطلبان ــی و فعالیت ه ــت فرهنگ مدیری
هــدف توصیــف پیامد هــای مختلــف ویــروس کرونــا بــر زندگــی بشــر و اهمیــت 
ــاه  ــان پســاکرونایی، در اردیبهشــت م ــه جه ــی ورود ب ــرای آمادگ ــی ب راهکارهای
ــان  ــا و جه ــوان »م ــا عن ــی ب ــزاری دو جشــنواره ادب ــه برگ ــدام ب ســال 1399 اق
پســاکرونایی« در بســتر داســتان های مینی مالیســتی و فراخــوان یادداشــت 

ــرد. ــروس« ک ــس از کروناوی ــان پ ــوان »جه ــا عن ــی ب فرهنگ
ایــن دو فراخــوان کــه هم زمــان در گســتره ملــی و بــرای کلیــه اقشــار دانشــگاهی 
ــه  ــمندی ب ــار ارزش ــد و آث ــه ش ــدان مواج ــتقبال عالقه من ــا اس ــد، ب ــر ش منتش

ــه ایــن جشــنواره هــا ارســال شــد.  دبیرخان
ــی  ــوان ادب ــال شــده در فراخ ــون ارس ــی مت ــل پادکســت صوت ــال فای ــزام ارس ال
ــوان  ــن فراخ ــت ای ــوع و جذابی ــر تن ــی«، ب ــا کرونای ــان پس ــا وجه ــتانک م »داس

ــزود.  اف
در پایــان ایــن جشــنواره در بخــش داســتانک 6 اثــر ادبــی و یــک پادکســت حائــز 
ــده  ــر برگزی ــی از 4 اث ــر شــدند و در بخــش یادداشــت های فرهنگ ــای برت رتبه ه

تقدیــر شــد. 

برگــزاری مراســم ســوگواری ایــام محــرم در دانشــگاه 
فردوســی مشــهد

ــرم  ــه اول مح ــزاداری ده ــم ع مراس
پروتکل هــای  تمامــی  رعایــت  بــا 
ــی  ــذاری فیزیک ــتی و فاصله گ بهداش
در فضــای بــاز مســجد حضــرت زهــرا 
ــان  ســالم اهلل علیهــا و در جــوار یادم
ــهد  ــی مش ــگاه فردوس ــهدای دانش ش

ــزار شــد. برگ
مراســم معنــوی دهــه اول محــرم 
دانشــجویی  هیــأت  همــت  بــه 
سیدالشــهدا علیــه الســالم و همــکاری 
بخش هــای  و  فرهنگــی  نهادهــای 
ــرا  ــزی و اج ــگاه برنامه ری اداری دانش
شــد. در ایــن مراســم حجــت االســالم 
آقایــان  مداحــی  و  حقیرالســادات 
کربالیــی  بوژمهرانــی،  کربالیــی 
جلیلــی  کربالیــی  و  آقامحمــدا 

ایــراد ســخنرانی و نوحه خوانــی  بــه 
پرداختنــد.

ــر  ــور پ ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــت  شــور دانشــگاهیان شــیفته اهــل بی
ــت  ــود، حج ــراه ب ــالم هم ــم الس علیه
اول  درشــب  حقیرالســادات  االســالم 
ســبک  خصــوص  در  مراســم  ایــن 
زندگــی حســینی و ابعــاد شــخصیت 
امــام حســین)ع(، در شــب دوم مراســم 
دربــاره اهمیــت عــزاداری در بیانــات 
امــام خمینــی)ره( و ســیره علمــا و 
شــهدا در عــزاداری و همچنین در شــب 
ــا  ــه ب ــزاداری در رابط ــم ع ــوم مراس س
ــه  ــان علی ــام زم ــت ام ــناخت و معرف ش
الســالم و زندگــی بــه ســبک اهــل بیــت 

ــود. ــخنرانی نم س
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چهلمین سالگــرد هفتــه دفاع مقــدس

برگزاری کرسی های آزاداندیشی در فضای مجازی

بــه گــزارش خبرنــگار فراهنــگ، 
فرارســیدن  بــا  همزمــان 
چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفــاع 
فردوســي  دانشــگاه  مقــدس، 
مشــهد برنامه هایــی از جملــه 
و  محــور  گفتگــو  جلســات 
روایتگــري پیرامــون حماســه 8 
ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور 
خانــواده محتــرم شــهدا، راویــان 
دفــاع مقــدس و نویســندگان 
مقــدس،  دفــاع  حــوزه 
ــي،  ــابقات عکاس ــزاري مس برگ
ــاب  ــي کت ــي، معرف خاطره نویس
دفــاع  حــوزه  فیلم هــاي  و 
مقــدس، دیــدار بــا خانــواده 
ــدس  ــاع مق ــهداي دف ــزز ش مع
و مقاومــت، معرفــي شــهداي 

ــرد. ــزار ک ــزار شــهداي دانشــگاه را برگ دانشــگاه فردوســي مشــهد و عطرافشــاني م
همچنیــن مدیریــت فرهنگــي و فعالیت هــاي داوطلبانــه در نمایشــگاه اســتاني 
ــدس در  ــاع مق ــه دف ــا هفت ــه مصــادف ب ــت ک ــدس و مقاوم ــاع مق دســتاوردهاي دف
محــل نمایشــگاه بین المللــي مشــهد برگــزار شــد، بــا برپایــي غرفه دانشــگاه فردوســي 
مشــهد بــه منظــور معرفــي نقش آفرینــي اعضــاي خانــواده دانشــگاه فردوســي مشــهد 
ــي و  ــت علم ــاي هیئ ــجویان، اعض ــور دانش ــرح حض ــدس و ش ــاع مق در دوران دف

ــت. ــارزه و مقاومــت حضــور یاف ــن دانشــگاه در خــط مقــدم مب ــان ای کارکن

هــدف از کرســِی آزاداندیشــی فراهــم کــردن شــرایطی اســت تــا دانشــجویان 
ــوص  ــر در خص ــادل نظ ــه تب ــه ب ــی منتقدان ــا بینش ــه ب ــان اندیش و صاحب
ــت  ــا محوری ــد. ب ــی بپردازن ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــف اجتماع ــائل مختل مس
ــا  ــت ت ــر آن اس ــی ب ــی های آزاداندیش ــه کرس ــتی، دبیرخان ــناد باالدس اس
مســائل اوضــاع اجتماعــی ایــراِن امــروز را بیــان کنــد و در پــی آن اســت تــا 

ــا ارائــۀ راه حــل راه گشــای برخــی مســائل باشــد. ب
در شــش مــاه نخســت امســال و بــا وجــود شــرایط ایجــاد شــده بــه دلیــل 
شــیوع بیمــاری کرونــا، جلســات کرســی های آزاداندیشــی در فضــای 
ــا فحــوای متنــی و موضوعــی  مجــازی برگــزار شــده اســت. کرســی هایی ب
ــا  ــران 99 ب ــا تکــرار؛ ای ــر ی ــران پســابحران و رفتارهــای اجتماعــی: تغیی ای
موضــوع تحلیــل مســائل اجتماعــی؛ امــام حســین و جــوان عصــر دیجیتــال. 
ــی،  ــت گذاری های مل ــا سیاس ــب ب ــده متناس ــزار ش ــات برگ ــار جلس در کن
برنامــه ای بــرای برگــزاری کرســی های بحــث و نظــر بــا محوریــت موضــوع 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــز در دس ــاوری نی ــم و فن ــف عل ــی و وق ــعۀ علم توس
ــال  ــاه س ــازی از آبان م ــای مج ــی آن در فض ــای اجرای ــه فعالیت ه ــت ک اس

جــاری محقــق خواهــد شــد.

پنجشنبه های مطبوعاتی

ــای  ــزاری کارگاه ه ــر برگ ــالوه ب ــهد، ع ــی مش ــگاه فردوس ــریات دانش ــه نش خان
ــئول  ــران مس ــاز، مدی ــان امتی ــژه صاحب ــگاری وی ــوزش روزنامه ن ــی آم تخصص
نشســت های  سلســله  مجــوز،  اخــذ  منظــور  بــه  نشــریات  ســردبیران  و 
»پنجشــنبه های مطبوعاتــی« را ویــژه فعالیــن نشــریات دانشــجویی در حاشــیه 
نوزدهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار 
ــا  ــی کشــور و ب ــا حضــور چهره هــای شــاخص مطبوعات ــن کارگاه هــا ب کــرد. ای
ــجویی،  ــریات دانش ــن نش ــه فعالی ــگاری ب ــی روزنامه ن ــوزش تخصص ــدف آم ه
در بخش هــای خبرنویســی، گــزارش، مصاحبــه، تیتــر، عکاســی خبــری، 
ــق بســترهای  ــی و.... و از طری طنزنویســی، ســرمقاله و یادداشــت، صفحــه آرای
مجــازی و بــه صــورت برخــط برگــزار شــد. از دیگــر رویدادهــای برگــزار شــده 
ــریات  ــاب نش ــا اصح ــی« ب ــگاری مطبوعات ــت های تجربه ن ــه »نشس ــوان ب می ت
ــرد. ــاره ک ــری و... اش ــی، هن ــگاری اجتماع ــت تجربه ن ــون نشس ــور همچ کش
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جای خالی شما در روزهای کروناجای خالی شما در روزهای کرونا
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جای خالی شما در روزهای کرونا
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و دانشگاهی که دلتنگ شماست.


