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اپتیک و لیزر   مالک اشتر اصفهاناپتیک و لیزر   مالک اشتر اصفهان

زمــان داشــت نزدیــک می شــد و هنــوز هیــچ کار نکرده 
بودیــم. انــگار نــه انــگار کــه دو مــاه مهلــت داده بــود تــا 
خودمــان را مهیــا و آمــاده رســیدن موعــود مقــرر هــر 
ــون  ــان، همچ ــه؟ دل هام ــوض چ ــم و در ع ــاله کنی س
ــی و گرســنگی را  ــی حال ــام ب مریضــی کــه ذهنــش پی
ــه  ــرد ک ــس می ک ــه، ح ــا درک ن ــد ام ــت می کن دریاف
بایــد ســرش از شــرمندگی رحمــت الهــی پاییــن باشــد 
ــاعت ها  ــت و س ــاور نداش ــا ب ــاه، ام ــت گن ــه از خجال ن
ــس  ــتادن و نف ــال ایس ــه، خی ــه و بی رحمان ــز بی وقف نی
ــی،  ــه بی هدف ــیدن ب ــاب رس ــتند و بی ت ــی نداش گرفتن
ــروع  ــرای ش ــا ب ــت دره ــد. و نهای ــذر بودن ــال گ در ح
مهمانــی بــاز شــدند. مــا کــه هنــوز هیــچ تدارکــی بــرای 
آن ندیــده بودیــم، گنــاه را لبــاس برهنگــی خــود کــرده 
و زیــر لــب نجــوا کردیــم کــه اللُّهــمَّ اْکــُس ُکلَّ ُعریــان. 
وارد کــه شــدیم فهمیدیــم کــه ذهن مــان هــم در 
ــه  ــدارد ک ــی می پن ــدارد و گوی ــم از دل ن ــاری ک بیم
ــا  ــد از پچ پچ ه ــن را می ش ــت! ای ــکم اس ــان ش دل هم
ــه ی  ــادا صاحب خان ــه مب ــردم )ک ــوخیهای آرام م و ش
فهمیــد کــه  بشــنود(  از رگ گردنشــان  نزدیک تــر 
ــای آن  ــی رازق کل! ج ــم از مهمان ــن ه ــد: ای می گفتن
کــه خوراکی هــای مختلــف و گوناگــون جلوی مــان 

ــا! ــد، مرحب ــان می ده ــه خوردم ــنگی ب ــذارد، گرس بگ
ــود. ســرخ و ســیاهرگ های اصلی مــان  وضــع عجیبــی ب
تــا حــد زیادی مســدود شــده بــود و روحمان تنــد و تند 
ــا عقــل درکــش  ــوی و خفیــف مــی زد ام ســکته های ق
نمی کــرد، یــا شــاید هــم می کــرد امــا رســیدگی 
ــا مهــم نبــود و ترجیــح مــی داد  ــود ی برایــش ســخت ب
بــه پــروار کــردن همــان دل خــودش برســد. تازگی هــا 
حتــی ســوی چشــمانمان هــم کــم شــده بــود و در دل 
ــایه ها را  ــه س ــه، هم ــه صاحب خان ــا ک ــید- آنج خورش
بــه زنجیــر کشــیده- نــور نمی دیدیــم و غبــار روی 
ــا او  ــه ت ــم روی طاقچ ــته بودی ــم گذاش ــم ها را ه چش
ــا در  هــم مثــل چشــم مان خــوب خــاک بخــورد. دقیق
میانــه ایــن فیــض عظیــم الهــی بودیــم کــه بــا مــردی 
ــبز  ــال س ــب. ش ــوب، آرام و غری ــدیم، محج ــرو ش روب
انداختــه بــر دوش، بی نــگاه بــه صــورت فقیــر آنقــدری 
ــی  ــرت جهان ــا و آخ ــت دنی ــه می توانس ــید ک می بخش
ــود از  ــه دورش حلقــه زده ب ــاد کنــد و نوشــته ای ب را آب
ــخیص  ــد تش ــه ای می ش ــر فاصل ــه از ه ــور ک ــس ن جن
داد کــه نوشــته: کریــٌم ِمــن اوالد الَکــَرم. چهــره اش امــا 
ــش  ــروک صورت ــود و چ ــوان نب ــاداب و ج ــدان ش چن
ــش  ــای زمان ــبه مرده ــی ش ــی و بی عقل ــاد از نادان فری
داشــت، امــا، موهایــش نــه! گویــا ایــن موهــا در همــان 
ــه...  ــه، در کوچ ــد، در خان ــده بودن ــفید ش ــی س کودک
ــود  ــرده ب ــان ک ــا احس ــه م ــم ب ــان دائ ــول عمرم در ط
ولــی آن  شــب مهمــان ویــژه اش بودیــم. کلمــه، قاصــر 
ــه سرشــت و  ــرم آن آقاســت، چــه رســد ب از وصــف ک
حقیقتــش! چقــدر زود گذشــت، ای  کاش تمــام جهــان 

ــود. همیشــه همــان یــک شــب ب
ایــن اوضــاع هــر ســاله مان بــود کــه در اجتماعــی خــرد 
ــدیم  ــع می ش ــا جم ــن مکان ه ــزرگ در عزیزتری ــا ب ی
ــا بزرگتریــن مرجــع و منبــع عالــم امــکان  و دیــداری ب
ــد  ــاره می دیدن ــان را دوب ــه اعمالم ــا نام ــتیم و آنه داش
و مــا همچــون دانشــجویی کــه هیــچ نخوانــده و 
ــلط  ــاب را مس ــه کت ــان هم ــب امتح ــد در ش می خواه
شــود و تدریــس کنــد، می خواســتیم نــه تنهــا گناهــان 

ــل  ــا را تبدی ــه آنه ــود ک ــیده ش ــان بخش و قصورهایم
ــن  ــش از ای ــد! و او و خاندان ــی کنن ــنات و نیک ــه حس ب
ــم.  ــا هــم اســتثناء نبودی معجــزات کــم نداشــته اند و م
مــا گریــه می کردیــم و آنهــا دلشــان طاقــت شــرم مریــد 
نــدارد و ســریع الرضــا هســتند. امــا امســال تفــاوت دارد. 
ــه  ــد( ک ــوری کرده ان ــد ط ــت )بخوانی ــده اس ــوری ش ط
ــرش  ــورد پذی ــک، م ــه ت ــک ب ــم و ت ــه بمانی ــا در خان م
ــع،  ــن وض ــی. ای ــا خصوص ــات کام ــک ماق ــیم. ی باش
نــاگاه مــرا بــه یــاد ماجرایــی آشــنا می انــدازد کــه آقایــی 
ــه  ــدار می رفــت، ب ــه دی ــک ب ــه ت ــک ب ــرای عــده ای ت ب
و  می فرســتاد  فرســتاده ای  یــا  می خوانــد  حضــور 
ــا  ــن ماقات ه ــرخ! ای ــت س ــد آن نهض ــرانجامش ش س
خیلــی شــبیه آن دیدارهاســت. ماقات هایــی بــرای 
جــذب یــار، بــرای نصــرت. ایــن قــدِر انفــرادِی امســال 
بــوی یــاس می دهــد، بــوی قیــام، بــوی خــوش آزادی، 
بــوی انقــاب! و او چــون مــادرش بــه در خانــه آمــده تــا 
اتمــام حجــت کنــد بــرای برپایــی َعلَــم نیمــه افراشــته 
علــی )ع( و چــون پــدرش حســین )ع(، بــرای جــا 
ــخ.  ــار تاری ــن انتظ ــر بزرگتری ــن خب ــدن از بزرگتری نمان

ــی اســت امســال! عجــب رمضان
و در همیــن شب هاســت کــه شمشــیر جهــل، پیشــانی 
نیمــۀ حــق، نیمــۀ قــرآن و جــان نبــی )ص( را شــکافت 
ــال  ــد و وص ــر ش ــی )ع( میس ــاله عل ــی س و آرزوی س
ــه  ــن. چ ــش ممک ــراه و همدم ــه هم ــا یگان ــاره ب دوب
ــو و خــار  ــزدن از آن اســتخوان در گل ــود دم ن ســخت ب
ــوی  ــدام غمــش؟ از زان ــم؟ از ک در چشــم. از چــه بگوی
ــیر  ــراف مس ــا از انح ــزش ی ــر عزی ــده در قب ــت ش سس
هدایــت؟ از آن ســه نامــرد خبیــث یــا از معاویــه ریــاکار 
ــع کار  ــوار طم ــاب و آن زن شترس ــر؟ از اصح ــه گ حیل
ــه  ــورد ک ــا در م ــل؟ اص ــرور بی عق ــوام تن پ ــا از ع ی
ــر؟  ــح خیب ــت؟ فات ــی )ع( کیس ــم؟ عل ــرف می زنی ح
جــان رســول ا... )ص(؟ نیمــه فاطمــه )س(؟ پــدر 
ــت و  ــق اس ــان عمی ــی )ع( چن ــام عل ــنین )ع(؟ ن حس
وســیع کــه واژه را تــاب نــگاه افــق آن و عقــل را تصــور 
ژرفایــش نیســت. ای کاش آن شقشــقه، آن شــعله 
ــا  ــت ت ــرو نمی نشس ــچ ف ــی ، هی ــته از دل عل برخواس
ــان را می ســوزاند. و  ــای او تمــام وجودم کمــی از درده
چــه پایانــی بهتــر از نــام او بــرای ایــن بنــد. »یــا علــی« 
و کــم کــم مــاه شــروع شــده بــا عطــر مهــدوِی دعــای 
ــق،  ــی ح ــرآن، مهمان ــور ق ــه از ن ــان گرفت ــاح و ج افتت
ــی )ص(  ــای نب ــام نیکی ه ــه تم ــرای ورود ب ــا ب ــا دع ب
ــارج  ــا خ ــه آنه ــی ک ــام بدی های ــّری از تم و آل او و تب
ــدازه  ــه ان ــه ب ــس ن ــر ک ــود و ه ــام می ش ــده اند تم ش
وســعش کــه بــه مقــدار جهــد و تاشــش آذوقــه ســاالنه 
ــرای رقــم زدن  خــود را برداشــته و رهســپار می شــود ب
سرنوشــت خــود، امــا خدایــا نمیشــود کــه تــو هــم روزی 

ــا باشــی؟ مهمــان دل م
 انّا فی قلوب منکسره 

پاســخ از ایــن شــیرین تر، بهتــر و زیباتــر شــنیده ای؟ و 
چنــان مهمــان دل شــود کــه مالــک بــر ُملــک نشــیند. 

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند  
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

ماه خدا
ــا  ــن روزه ــجویان ای ــما دانش ــاید ش ش
هــای  رایانــه  پشــت  و  قرنطینــه  در 
ــید  ــته باش ــان نشس ــخصی و جیبی ت ش
ــرای  ــان ب ــاال دل ت ــد. احتم و درس بخوانی
فصــل  در  دانشــگاه  زیبــای  طبیعــت 
ــن  ــاید ای ــد. ش ــده باش ــگ ش ــار تن به
ــت  ــر فرص ــان بیش ت ــاه رمض ــای م روزه
خلــوت بــا خودتــان را پیــدا کــرده 
ــه  ــید ک ــن باش ــال ای ــه دنب ــید و ب باش
از ایــن لحظــات حداکثــر اســتفاده را 
ببریــد. امــا خیلــی واجــب اســت بدانیــد 
ــان،  ــل از طوف ــش قب ــن آرام ــه در ای ک
ــد! ــغول کارن ــدت- مش ــه ش ــران -ب کارگ
ــوم  ــدان عل ــا در می ــاه ه ــه م ــی ک گودال
حفــر شــده بــود و هیــچ اطالعــی از 
ــه  ــدا دارد ب ــر و ص ــی س ــتید، ب آن نداش
ــد  ــی رس ــود م ــده ی خ ــان ناخوان میهم
ــوز  ــه هن ــی ک ــود. میهمان ــی ش ــر م و پ
ســر و کلــه اش پیــدا نشــده، کلــی خــرج 
روی دســت میزبــان گذاشــته اســت. 
ــن  ــه ظاهــر ای حتــی نمــی شــود کمــی ب
ــت! ــری دل بس ــده 40 مت ــان ناخوان میهم
ــه  ــد همیش ــه بای ــرم! خالص ــن محت موذنی
ــه  ــد ک ــه باش ــن نکت ــه ای ــتان ب حواس
حتــی وقتــی شــما در دانشــگاه نیســتید، 
بــه احتمــال 99.99 درصــد کارگــران 
انــد. آن هــم کاری کــه  مشــغول کار   
ــی  ــت و وقت ــر اس ــی خب ــان از آن ب روح ت
ــه  ــد ک ــی گیری ــرار م ــر ق ــان ام در جری
دانشــگاه بــاز شــده و بــه محض بازگشــایی 
ــرون  ــه بی ــمان تان از حدق ــگاه، چش دانش
خواهــد زد. ایــن اتفــاق مبــارک پرســابقه 
دانشــجویان  مشــارکت  می گوینــد 
خودشــان! دانشــگاه  مدیریــت  در 
نشــریه  چهاردهــم  ی  شــماره  در 
بزرگــی  برای تــان آش  میــدان علــوم 
ــان  ــر و پیم ــگ پ ــد دی ــم. در چن پخته ای
و بــر خــالف ســکوت مطلــق خبــری 
مســئولین بــه اســتقبال میهمــان عجیــب 
از  مقــداری  رفته ایــم.  غریب مــان  و 
حــال و هــوای مــاه مبــارک رمضــان 
آن  چاشــنی  کرونایــی  روزهــای  و 
ــوری  ــق مرباخ ــد قاش ــم و در چن کرده ای
هــم بــه مســائل روز پرداختــه ایــم.
ــوم! ــدان عل ــم می ــن ه ــما و ای ــن ش ای
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دانشــگاه در هــر شــهر یکــی از مراکــز بااهمیــت تلقــی 
ــگان را  ــاع نخب ــوان اجتم ــه ای می ت ــود و به گون می ش
در آن مشــاهده کــرد. مــا اگــر بخواهیــم کــه جامعــه ای 
ــم انســان  ــد بتوانی ــته باشــیم بای ــی داش ــالم و متعال س
ــان  ــم، انس ــرورش دهی ــد پ ــه من ــال و دغدغ ــای فع ه
هایــی کــه عــاوه بر تعهــد و تخصص،  نســبت بــه وقایع 
ــح  ــع و صحی ــری به موق ــز موضع گی ــود نی ــون خ پیرام
ــا وجــود الگوهــای  داشــته باشــند. چیــزی کــه تنهــا ب
ــاش  ــام ت ــد تم ــا بای ــت و م ــر اس ــب امکان پذی مناس
خــود را در راســتای تحقــق ایــن اهــداف بــه کار گیریــم.

ــاظ  ــاً از لح ــگاه تقریب ــای دانش ــه فض ــا ک ــن روزه ای
ــاز هــم جنــب و جــوش در  آموزشــی متــروک اســت، ب
دانشــگاه وجــود دارد امــا نــه از جنــس درس و دانشــجو.

بلکــه از نــوع مصالــح و خاک بــرداری و جنــاب فردوســی! 
چنــد وقتــی اســت کــه حاشــیه هــای پررنگ تــر از متــن 
ــان دارد. دانشــگاه فردوســی همیشــه  در دانشــگاه جری
ــت.  ــوده و هس ــهد ب ــهر مش ــذاری در ش ــه ی اثرگ نقط
مدیــران دانشــگاه هــم همیشــه از افــراد تاثیرگذار شــهر 
ــری توســط ایشــان  ــر ســخن و موضــع گی ــد، ه بوده ان
ــت  ــد سیاس ــل بای ــن دلی ــه همی ــذار اســت، ب ــر گ تاثی
ــت،  ــم هس ــور ه ــه این ط ــند ک ــد باش ــی بل را به خوب
امــا نمی دانــم چــرا چنــد وقتــی اســت کــه سیاســیون 
ــرا از  ــد و چ ــه دارن ــای محرمان ــام کاره ــه انج ــه ب عاق
شــفافیت گریزاننــد! در ظاهــر تـِـز شــفافیت را می دهنــد، 
ــچ! چــرا مســئولین شــهری و  ــا هی ــا در عمــل تقریب ام
کشــوری مــردم را، و مدیــران دانشــگاهی دانشــجویان را 
ــر آن اســت  امیــن خــود نمی داننــد و همیشــه ســعی ب
کــه کمتریــن اطاعــات را در اختیــار ایشــان قراردهنــد. 
دوِرمــان پــر شــده از آدم هایــی کــه خیــر و صــاح مــا 
ــعي دارد  ــه س ــن مقال ــد. ای ــتنِ مان می بینن را در ندانس
تــا چنیــن تابوهــاي غلطــي را بشــکند و آغــازی باشــد 
ــه. ــس مطالب ــی از جن ــاب گفتگوهای ــدن ب ــاز ش ــر ب ب

نمیدانــم چقــدر دربــاره ی پــروژه ی مجســمه  فردوســی 
ــوم  ــی کــه در قلــب میــدان عل می دانیــد، همــان گودال
ــوم  ــدان عل ــزرگ ســاکن می ــا فردوســِی ب ــر شــد ت حف
ــا  ــر! خبره ــد ده مت ــاع چن ــه ارتف ــمه ای ب ــود. مجس ش
ــه زودی و  ــرار اســت ب ــه ق ــد ک ــت می کن ــن حکای از ای
ــر اســت  ــی خلوت ت ــر زمان ــه دانشــگاه از ه ــی ک درحال
ــود و  ــده نصــب ش ــن ش ــول در محــل تعیی ــن ابواله ای
اتفاقــی بیافتــد از مشــابه دکل نفتــی معــروف! البتــه آن 
یکــی غیــب شــد و ایــن یکــی می خواهــد ظاهــر شــود. 
ــا ســوال  ــه، ام ــا ن ــدی اســت ی ــن اتفــاق ب ــم ای نمی دان
این جاســت کــه چــرا چنیــن کاری بــدون هیــچ اطــاع  
ــا  ــته آدم ه ــا از آن دس ــر م ــده، آخ ــام ش ــانی انج رس
نیســتیم کــه بخواهیــم جمعــه صبحــی بیــدار شــویم و 
دانشــگاه دگرگــون شــده را شــاهد باشــیم. احتمــاال اگــر 
بخواهیــم بدانیــم چــه دارد مي شــود، بشــنویم: محرمانه! 
چیــزی از جنــس توافــق شــهرداری بــا دانشــگاه. بــرای 
ــت،  ــارک مل ــان دانشــگاه و پ ــاده رو می ــلِ  پی احــداث پ
ــان   ــول خودش ــه ق ــگاه و ب ــای دانش ــتن دیواره برداش
ــت  ــا مخالف ــه ب ــگاه، ک ــای دانش ــردن فض ــی ک تعامل
ــروژه ای  ــاتید و دانشــجویان مواجــه شــد، پ شــدید اس
کــه ضــرر آن بــه مراتــب بیشــتر از نفعــی اســت کــه آن 
هــم معلــوم نیســت تا چــه انــدازه بخواهــد محقق شــود.

آیــا بایــد بازهــم شــاهد این گونــه اخبــار باشــیم!؟ 
ــز  ــای ری ــت ه ــدم شــفافیت در فعالی ــه ع اینجاســت ک

ــی  ــورد و بدبین ــم می خ ــه چش ــگاه ب ــت دانش و درش
ــزوم شــفافیت را  ــه انجــام کارهــا در پســتو، ل نســبت ب
بیشــتر از هــر زمانــی در اولویــت قــرار می دهــد. یکــی 
ــفافیت در  ــفافیت، ش ــای ش ــور ه ــن فاکت ــی تری از اصل
ــه ی  ــر هزین ــن ه ــر ای ــابق ب ــت. س ــی اس ــوزه ی مال ح
مجهولــی توســط خیریــن گرامــی تقبــل می شــد، 
طبــق ادعــاي مدیــران دانشــگاه ایــن پــروژه نیــز 
مالــی می شــود و  تامیــن  توســط همیــن خیرهــا 
ــرد. ــد ک ــت آن پرداخــت نخواه ــه ای باب دانشــگاه هزین

یــک نمونــه از این آدم هــای نیکوکار آقــای ح.ث.بکتاش 
اســت، دالل فــرش و صاحــب چندیــن هتــل در ایــران و 
خــارج از کشــور و صاحــب شــرکت بازرگانــی »ثابــت«، 
فــردی کــه در کارنامــه ی کاری خــود در مشــهد 
تجربه ی پرحاشــیه و دردسرســاز بوســتان طــرق را دارد. 
ــا تخریــب محیــط زیســت و معمــاری  پــروژه ای کــه ب
نامتعــارف آن موجــب اعتــراض دادســتان مشــهد شــد. 

اعتراضــی کــه همچنــان ادامــه دارد و احتمــال توقیــف 
ــت  ــری اس ــد. ح.ث. تاج ــوت می بخش ــروژه را ق ــن پ ای
ــهد  ــه مش ــا ب ــواز پ ــیار گوش ن ــای بس ــا وعده ه ــه ب ک
ــرای  ــت، ب ــد نیس ــد کار را بل ــگار قواع ــا ان ــت ام گذاش
هــرکاری  خــود  آرزوهــای  بــه  بخشــیدن  تحقــق 
می کنــد و این بــار نوبــت دانشــگاه فردوســی اســت 
ــران  ــه مدی ــد ک ــود. هرچن ــت او ش ــه ی دس ــه بازیچ ک
ــگاه  ــارج دانش ــروژه از خ ــن پ ــای ای ــد هزینه ه می گوین
ــان  ــروژه همچن ــال پ ــن ح ــا ای ــت، ب ــده اس ــن ش تامی
درحــال تکمیــل می باشــد و ایــن ســوال به وجــود 
ــروژه ای اصــا کلیــد  ــد چنیــن پ ــد کــه چــرا بای می آی
بخــورد؟ وکــدام بخــش از هزینه هــای گــزاف ایــن 
ــن می شــود!؟  ــروژه از محــل بودجــه ی دانشــگاه تامی پ
آن هــم بودجــه ی دانشــگاه فردوســی، یــا بخواهــم دقیق 
تــر بگویــم دانشــگاه فرســوده ی فردوســی! دانشــگاه بــا 
ــو و امــروزی نمی شــود  ــگ ســبز کــه ن یــک ســطل رن
شــاید بتــوان بــا آن عکــس گرفــت و پــز داد امــا بــرای 
ــری  ــی تر و موثرت ــات اساس ــد اقدام ــکات بای ــع مش رف
انجــام داد. دانشــکده های قدیمــی و رو بــه ویرانــی، 
امکانــات آموزشــی ضعیــف و قدیمــی کــه گاهــی 
ــرد،  ــراف می ب ــه تلگ ــرام ب ــر تلگ ــات آدم را از عص اوق
وضعیــت خوابــگاه هــا کــه واقعــا نمیدانــم دانشــجویان 
ــت  ــد، کیفی ــی می کنن ــور در آن زندگ ــی چط خوابگاه
پاییــن غــذای ســلف و... اینجــا چالــه بــرای پــر 
ــد  ــودال جدی ــدن گ ــه کن ــازی ب ــاد دارد، نی ــردن زی ک
نیســت. یکــي دیگــر از کلنگ زنــي هــاي اشــتباه 
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مــوزه ی  احــداث  فردوســي،  دانشــگاه  مجموعــه ي 
ــک  ــه ی ــدل ب ــه خــود ب دانشــگاه اســت. دانشــگاهي ک
مــوزه ي زنــده شــده دیگــر چــه نیــازي دارد بــه مــوزه!

ــِی  ــبهه های مال ــی و ش ــرادات فن ــام ای ــه تم ــه ب باتوج
ایــن پــروژه از طرفــی، و از طــرف دیگــر عجلــه و 
شــتاب زدگی در تکمیــل آن، درخواســت مــا دانشــجویان 
ایــن اســت کــه عــاوه بــر توضیــح کامــل دربــاره ابعــاد 
فنــی ایــن پــروژه و دالیلــی کــه می توانــد چنیــن ســازه 
ای را موجــه کنــد اطاعــات دقیــق مالــی ایــن مجســمه 
کــه قــرار اســت بــرای دانشــجویان ســاخته شــود را بــه 
ــت  ــرای اولوی ــگاه ب ــود دانش ــا  خ ــته ت ــتراک گذاش اش
ــار  ــد و این ب ــری کن ــه تصمیم گی ــارف بودج ــدی مص بن
ــه مشــکلي  تمــام دانشــگاه تصمیــم  ســاز باشــند. مــا ن
ــم  ــی داری ــد فردوس ــري مانن ــران و مفاخ ــخ ای ــا تاری ب
نــه بــا هیــچ آدم و شــخص حقیقــی. امــا وقتــی کســی 
می کنــد  کســب  حقوقــی  مســئولیت  و  شــخصیت 
ــر  ــم می ســوزد وقتــی کســی ب بایــد جوابگــو باشــد. دل
ــر  ــاید فک ــد. ش ــاری  کن ــتباه پافش ــیر اش ــودن مس پیم
کنیــد کــه امــروزه دیگــر ایــن اتفاقــات چیــز عجیبــی 
نیســت و هــزاران اتفــاق بزرگ تــر از ایــن در حــال 
ــا دقیقــا اشــتباه همیــن اســت. انجــام شــدن اســت. اّم

ــده از  ــر ش ــه پ ــم ک ــپری می کنی ــر س در روزگاری عم
ــه  ــا. روزگاری ک ــکوت کردن  ه ــتباهات و س ــدن اش دی
ــات و زمــان چیــز عادیــی شــده  اشــتباه و اتــاف امکان
اســت. در روزگاری عمــر ســپری میکنیــم کــه پــر 
ــد َفســاد اســت.  ــه مول ــزی ک ــا، چی شــده از محرمانه ه
ــاز  ــه ی دانشــگاهی ب ــه جامع ــش ب ــر پای ــه فســاد اگ ک
ــری را برجــای خواهــد  شــود هزینه هــای جبــران ناپذی
گذاشــت. کــه همیــن ورود پول هــای کان، پــروژه 
هــای نامتعــارف زنــگ خطــر را به صــدا در آورده اســت.

کــه امــروزه لــزوم شــفافیت در تمــام عرصه هــا به شــدت 
ــن خواســت دانشــجویانی اســت  ــود. ای احســاس می ش
ــال  ــه چهار س ــی ک ــان جای ــگاه )هم ــران دانش ــه نگ ک
ــا  ــود( هســتند. آن ه ــان می ش ــه ی اول ش ــه خان ــدل ب ب
ــد کــه مســئوالن ابهامــات و غبارهــا  ایــن توقــع را دارن
ــش ها و  ــخگوی پرس ــه پاس ــرده، صادقان ــرف ک را برط
جرات مندانــه پذیــرای مســئولیت تصمیمــات خــود 
ــت در  ــت، گام نخس ــنگر اول اس ــند. دانشــگاه س باش
ــم  ــاح نکنی ــگاه را اص ــا دانش ــر م ــه. اگ ــاح جامع اص
ــجو  ــم. دانش ــاح کنی ــم اص ــم نمی توانی ــه را ه جامع
ــراز  ــاره ای کــه برف مــوذن جامعــه اســت و دانشــگاه من
آن دانشــجو فریــاد بیــدار بــاش ســرمی دهــد. بــدا بــه 
ــند. ــوش باش ــش خام ــه مناره های ــه اي ک ــال جامع ح

صنفی

بــرای  چالــه  دانشــگاه 
دارد، زیــاد  کــردن  پــر 
کنــدن  بــه  نیــازی   
گــودال جدیــد نیســت.
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ــدار، درس  ــعه پای ــرفت و توس ــم پیش ــانه های مه از نش
ــرار  ــتگان و تک ــته و گذش ــتباهات گذش ــن از اش آموخت
نکــردن آنهــا می باشــد. در ایــن بیــن، از جامعــه علمــی، 
بیــش از هــر شــخص و نهــاد دیگــری انتظــار مــی رود 

کــه دچــار ایــن اشــتباهات نشــود. 
چنــدی پیــش، اطاعــات مبهمی در دانشــگاه فردوســی 
مشــهد پخــش گردیــد بــا ایــن مضمــون کــه پــروژه ای 
ــا عنــوان مجســمه حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــرای  ب
دانشــگاه فردوســی در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن 

ابهامــات خبــر از اشــتباهات بزرگــی داشــتند. 
برخــی از ابهامــات پــس ازمدتــی برطــرف گردیــد، 
ــق  ــه از طــرف مســئولین دانشــگاه، بلکــه از طری ــا ن ام
مشــاهدات میدانــی کــه در ســطح دانشــگاه انجــام 
گردیــد. ایــن مشــاهدات حاکــی از آن اســت کــه مــکان 
ــمه  ــاع مجس ــگاه و ارتف ــوم دانش ــدان عل ــرح در می ط

حــدود ۴۰ متــر می باشــد.
ــر یــک مســئله، بایــد آن را از زوایــای  ــرای اشــراف ب  ب
مختلــف مــورد ســنجش قــرار داد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــل پرداخت ــای قب ــات در بخش ه ــی از ابهام ــه برخ ب
شــد، در ایــن بخــش، از زاویــه ای کــه در حیطــه 
کاری تخصــص شهرســازی قــرار می گیــرد، بــه آن 
می پردازیــم و بــا اســتناد بــه منابــع علمــی و بــه کمــک 
ــل در  ــول تحصی ــه در ط ــی ک ــا و آموخته های مهارت ه
ــه  ــه در زمین ــتباهاتی ک ــوده ام، اش ــب نم ــگاه کس دانش
طراحــی شــهری در ایــن پــروژه اتفــاق افتــاده اســت را 

بررســی می نماییــم.

مورد اول: تناسبات و مقیاس انسانی
ــری  ــی بص ــاد زیبای ــل ایج ــه دلی ــب ها ب ــرد تناس کارب
از  شهرســازی  و  معمــاری  تجســمی،  هنرهــای  در 
ــار  ــه آث ــا هم ــت و تقریب ــوردار اس ــژه برخ ــت وی اهمی
ــد.  ــود آمده ان ــه وج ــب ب ــی تناس ــاس نوع ــری براس هن
بهره گیــری از دانــش هندســه و تناســبات در معمــاری 
ایــران، چــه پیــش از اســام و چــه در دوران اســامی، 
ــته، از  ــاران گذش ــت. معم ــته اس ــژه ای داش ــگاه وی جای
ترســیمات هندســی و تناســبات، بــرای شــکل دادن بــه 
ــاری  ــر معم ــر اث ــد. ه ــتفاده می کردن ــاری اس ــر معم اث

حــس و حالــت خاصــی در هــر فــرد بــه وجــود مــی آورد. 
ارتبــاط  و  تناســبات  و  هندســه  شــناخت  از  پــس 
تناســبات و مقیــاس انســانی در فضاهــای شــهری، 
نتیجــه می شــود کــه هــر معمــاری بــا مقیاســی 
ــب  ــر مخاط ــود را ب ــاص خ ــی خ ــاوت، روان شناس متف
ــرای طراحــی هــر  ــر اســت ب ــد و بهت ــا می کن خــود الق
فضــا، مقیــاس انســانی در نظــر گرفتــه شــود تــا حــس 

ــود. ــاد ش ــب ایج ــش در مخاط آرام
ــف مشــخصی از مقیــاس انســانی و  ــوز تعری امــروزه هن
شــاخص های آن وجــود نداشــته و ایــن کیفیــت در 
ــه صــورت پراکنــده  نظریه هــا و دیدگاه هــای مختلــف ب
و غیــر منســجم مطــرح شده اســت. در تعاریــف مختلــف، 
مقیــاس انســانی مفهومــی اســت کــه بــا طراحی شــهری 
ارتبــاط داشــته و بــه دنبــال بــرآورده ســاختن نیازهــای 
انســان در فضــای شــهری اســت. شــاید بــه عنــوان یــک 
تعریــف جامع تــر و گســترده بتــوان آن را کیفیتــی 
کــه بــر اســاس درک مــردم بــوده و ســبب شناســایی و 
کشــف بهتــر رابطــه انســان و محیــط می شــود، تعریــف 
ــای  ــک فض ــانی در ی ــای انس ــت مقیاس ه ــرد. رعای ک
شــهری بــر ســر زندگــی، حضــور پذیــری و کارایــی آن 
فضــا افــزوده و چــون بــر اســاس نیازهــای انســان بــوده، 
طبیعتــا باعــث لــذت هــر چــه بیشــتر افــراد و حضــور 

ــردم در فضــای شــهری خواهــد شــد. ــر م پررنگ ت
بــرای دســتیابی بــه یــک مــکان شــهری جــذاب، فضــا 
ــر  ــود و عناص ــور ش ــی محص ــکل مطلوب ــه ش ــد ب بای
ــه در  ــهری ک ــر ش ــد عناص ــا مانن ــدۀ فض ــور کنن محص
طراحــی شــهری موثــر هســتند باید براســاس ایــن اصل 
ــن رکــن فضــا محســوب می شــود،  کــه انســان مهم تری
برنامه ریــزی گــردد و فضــا بایــد مقیــاس انســانی 
ــتفاده کننده  ــرد اس ــه ف ــی ک ــوع زمان ــن موض ــد. ای یاب
ــالمندان  ــا س ــمی و ی ــان جس ــوالن، ناتوان ــا، معل از فض
باشــند، اهمیتــی مضاعــف می یابــد. بــرای اینکــه 
ــانی  ــاس انس ــرد مقی ــاس رویک ــر اس ــهری ب ــای ش فض
طراحــی گــردد، می بایســت فضــای بیــن ســاختمان ها 
و عناصــر شــهری همچــون مبلمــان شــهری، احســاس 

ــزد. ــانی را برانگی انس

ــان  ــر انس ــا پیک ــا ب ــا فض ــیء ی ــک ش ــدازه ی ــی ان وقت
ــه  ــود ک ــه می ش ــد گفت ــته باش ــوب داش ــاط مطل ارتب
ــی از  ــانی یک ــس انس ــانی دارد. مقای ــاس انس ــا مقی فض
ــه  ــت ک ــاری اس ــای معم ــای فض ــن ویژگی ه مهم تری
نقــش مهمــی در ایجــاد ارتباطــی مطلــوب بیــن انســان 
و فضــا دارد.همچنیــن تناســبات هــم یکــی از مفاهیــم 
ــه رابطــه بیــن  ــه ای معمــاری اســت کــه ب ــی و پای اصل
اجــزا و کلیــت یــک فضــا یــا طــرح معمــاری اشــاره دارد 
ــاس  ــاد احس ــبات، ایج ــای تناس ــور از تئوری ه و منظ
نظــم بیــن اجــزاء یــک ترکیــب بصــری اســت. درطــول 
چندیــن دهــه، بعــد انســانی و تناســبات در برنامه ریــزی 
شــهری نادیــده گرفتــه شــده و گاهــی بــه طــور اتفاقــی 

بــه آن اشــاره مــی شــود.
ــن  ــبت  بی ــت نس ــه رعای ــبات ب ــه، تناس ــور خاص بط
ــر آن  ــهری و عناص ــای ش ــف فض ــاع مختل ــدازه اض ان
ــای  ــای فض ــدن اندازه ه ــانی ش ــانی، انس ــاس انس و مقی
شــهری و عناصــر آن جهــت درک مثبــت از فضا داشــتن 
ــش در  ــرزندگی بخ ــای س ــوان مؤلفه ه ــه عن ــت و ب اس
ــل درک  ــرای قاب فضــای شــهری شــناخته می شــوند. ب
شــدن موضــوع، میــدان آزادی تهــران، یــک بیضــی بــا 
قطرهایــی بــه انــدازه 65۰ و 55۰ متــر و بــرج آزادی بــه 
ــد  ــرض کنی ــما ف ــال ش ــد. ح ــر می  باش ــاع ۴5 مت ارتف
ــدان  ــر )می ــر 1۰۰ مت ــه قط ــتاده اید ب ــی ایس در میدان
ــط  ــر در وس ــاع ۴۰ مت ــه ارتف ــمه ای ب ــوم( و مجس عل
ایــن میــدان قــرار دارد. آیــا چنیــن فضایــی بــرای شــما، 
ــن  ــا در چنی ــی آورد، آی ــان نم ــه ارمغ ــارت ب حــس حق
فضایــی احســاس خوبــی داریــد، آیــا در چنیــن فضایــی 
مقیــاس انســانی و تناســبات رعایــت شــده اســت و ...؟ 

مورد دوم: خط آسمان
ــا عناصــر  ــراز بنــا )ی ــه آخریــن خــط ت خــط آســمان ب
فضــا( یــا خــط اتصــال بنــا )یــا عناصــر فضــا( بــا آســمان 
ــا  ــاختمان ها )ی ــی س ــورد خطــوط فوقان ــه برخ ــا نقط ی
ــود  ــود. وج ــه می ش ــق گفت ــط اف ــا خ ــا( ب ــر فض عناص
ــن  ــاید تأثیرگذارتری ــم ش ــا و منظ ــمان زیب ــط آس خ
عامــل درنظــم دهــی بــه فضاهــای شــهری باشــد. عاملی 
ــده  ــهرها دی ــای کان ش ــدرت درنم ــه ن ــروز ب ــه ام ک
می شــود. درهمیــن زمینــه دیــده شــده گاهــی اوقــات 

صنفیشهرسازانشهرسازان، شهریاران اند

نگاهی علمی به  تبعات ساخت مجسمه  فردوسی در میدان علوم
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درکشــورهای توســعه یافتــه بــرای اینکــه خــط آســمانی 
ســاختمان های  باشــد،  داشــته  وجــود  پذیرفتنــی 
جدیــدی را کــه بــدون توجــه بــه ایــن مســئله ســاخته 
ــاخص  ــا ش ــمان ب ــط آس ــد. خ ــن برده ان ــده اند ازبی ش
کــردن بنــا، یــک اولویــت بنــدی را بــه ذهــن مخاطبــان 
ــا توجــه  ــم ب ــت شــهر ه ــای هوی ــد و زیربن ــا می کن الق
بــه همیــن شــاخص کــردن بنــا )یاعناصــر فضا( ســاخته 
ــر  ــاص فک ــهر خ ــک ش ــه ی ــه ب ــی ک ــود. زمان می ش
می کنیــم اولیــن تصویــری کــه بــه ذهنمــان می رســد، 
دورنمــا و چشــم انداز شــهری آن اســت. دورنمــای 
ــک  ــرای ی ــت را ب ــم اثرانگش ــت حک ــهری درحقیق ش
ــا  ــهری کام ــر ش ــای ه ــه دورنم ــرا ک ــهر دارد. چ ش
منحصربفــرد اســت. ایــن چشــم اندازهای خیــره کننــده 
ــازه ها و  ــه س ــتند ک ــی هس ــی مصنوع ــع افق های درواق
ســاختمان های یــک شــهر، آن را ایجــاد می کننــد. 
ــا بخشــی ازمعمــاری یــک  ــی نظیــر ازتمــام ی نمایــی ب
شــهر بــا پــس زمینــه-ی آســمان شــهر بــا تمــام کالبــد 
ــی  ــدا محل ــتی اش درابت ــای زیس ــی و مجتمع ه فیزیک
ــکان  ــن م ــه درای ــت ک ــرورش اس ــتن و پ ــرای زیس ب
ــد.5 ــی می یاب ــان تجل ــت انس ــا و هوی ــول و ارزش ه اص

ــورهای  ــی از کش ــد، در برخ ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــهر  ــمان ش ــط آس ــه خ ــی را ک ــه، بناهای ــعه یافت توس
را کــه درحکــم اثــر انگشــت آن اســت، هــر چنــد 
جدیــد باشــند، تخریــب می کننــد ولــی مــا در یکــی از 
قطب هــای علمــی کشــور، شــاهد آن خواهیــم بــود کــه 
یــک اشــتباه کامــا علمــی رقــم خواهــد خــورد و خــط 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــتخوش تغیی ــهر را دس ــمان ش آس

مورد سوم: میدان دید
میــدان دیــد مؤلفــه خوبــی اســت بــرای اینکــه بدانیــم 
ــاس  ــا معمــاری در مقی ــک فضــای شــهری ی عناصــر ی
ــه طوریکــه اگــر عنصــری  ــا خیــر، ب انســانی هســتند ی
ــی انســان باشــد،  ــدان بینای در فضــا خــارج از درک می

نشــان از مقیــاس غیــر انســانی فضــا دارد. 
ــته  ــت داش ــک در اینترن ــتجوی کوچ ــک جس ــر ی اگ
باشــید )مثــا ویکــی پدیــا: میــدان بینایــی(، درخواهیــد 
یافــت کــه میــدان دیــد انســان محــدود اســت و بــرای 
اینکــه یــک جســم حــدودا ۴۰ متــری فقــط درون 
ــه 25  ــد در فاصل ــرد، بای ــرار گی ــما ق ــد ش ــدان دی می

ــد درک  ــر بخواهی ــته باشــید و اگ ــرار داش ــری آن ق مت
درســتی از تمــام ایــن جســم ۴۰ متــری داشــته باشــید، 
ــد.  ــرار بگیری ــری آن ق ــه 5۰ مت ــل در فاصل ــد حداق بای
ــی 5۰  ــعاع بیرون ــا ش ــی ب ــما میدان ــر ش ــه نظ ــال ب ح
متــر و مجســمه ۴۰ متــری در وســط آن، فضایــی دارای 

ــا غیــر انســانی؟ مقیــاس انســانی اســت ی

مورد چهارم: مشارکت عمومی
ــرای  ــرد ب ــر از آزادی ف ــی فرات ــهر، مفهوم ــه ش ــق ب ح
دسترســی بــه منابــع شــهری اســت. علیرغــم تشــابه آن 
ــزی  ــری، وجــه تمای ــت و براب از لحــاظ مضمــون عضوی
هــم بــا حــق شــهروندی دارد، کــه شــامل مشــارکت در 
خلــق و اســتفاده از فضــا و همچنیــن قــدرت اثرگــذاری 
حــق  می باشــد.  شــهری  برنامه ریزی هــای  بــر 
ــرای  ــهری ب ــای ش ــران فضاه ــق کارب ــینی، ح شهرنش
اعــام نظراتشــان دربــاره فضــا و زمــان فعالیت-هایشــان 

ــت. ــهری اس ــه ش در منطق
حــال بــا وجــود چنیــن اصــل مهمــی و اینکــه نشــانه ای 
ــا   ــه تنه ــد، ن ــهری می باش ــی ش ــرفت در طراح از پیش
ــی  ــه حت ــی، بلک ــگاه فردوس ــجویان دانش ــه دانش هم
دانشــجویان و اســاتید دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
کــه بــه یقیــن در چنیــن طرح هایــی می تواننــد از بــروز 
اشــتباهات جلوگیــری کننــد نیــز از ایــن طــرح اطاعــی 
ــه  ــور ک ــز همانط ــود نی ــات موج ــا اطاع ــد و تنه ندارن
ــای  ــم و دیده-ه ــنیده های مبه ــل ش ــد حاص ــه ش گفت

انــدک اســت. 

مورد پنجم: پدافند غیرعامل
هرچنــد الزامــات و ماحظاتــی جهــت طراحــی فضاهای 
آموزشــی از نظــر پدافنــد غیرعامــل وجــود نــدارد ولــی 
ــا توجــه بــه وجــود مســائلی ماننــد جنــگ و بررســی  ب
کشــورهایی کــه در منطقــه غــرب آســیا دچــار جنــگ 
هســتند، شــاهد ایــن هســتیم کــه فضاهــای آموزشــی 
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــتقیم م ــر مس ــتقیم و غی ــور مس بط
گرفته انــد. ایــن مســئله در بایــای طبیعــی ماننــد 

ــد. ــت می باش ــز اهمی ــز حائ ــه نی زلزل

ــی  ــری در یک ــمه ۴۰ مت ــک مجس ــود ی ــا وج ــال آی ح
مواقــع  در  نمی توانــد  علمــی کشــور  قطب هــای  از 

ــد؟ ــن باش ــران آفری ــز بح ــود نی ــران، خ بح
مورد ششم: طرح های باالدست

ــا چنــد  همــواره در ورای هــر طراحــی شــهری، یــک ی
ــاس  ــه مقی ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــت وج ــرح باالدس ط
ــروی  ــود پی ــت خ ــای باالدس ــد از طرح ه ــی، بای طراح

کنــد.
ــه  ــع دانشــگاه فردوســی ک ــرق جام ــر زرق و ب طــرح پ
ــه تصویــب  ــا هزینــه نســبتا باالیــی در ســال 1395 ب ب
ــرای هــر طرحــی در  رســید، طــرح باالدســتی اســت ب
دانشــگاه اعــم از مــکان ســاختمان ها و عناصــر جدیــد، 
رونــد توســعه و ... کــه طرح احــداث مجســمه ۴۰ متری 
حکیــم فردوســی یکــی از همیــن طرح هاســت  و بایــد 
ــمه  ــن مجس ــی ای ــای خال ــی ج ــد ول ــروی کن از آن پی
ــع دانشــگاه  ــدان کوچــک در نقشــه طــرح جام ــه چن ن
ــود  ــرض بوج ــال دو ف ــود. ح ــس می ش ــی ح ــه خوب ب
فردوســی،  دانشــگاه  یــک، طــرح جامــع  می آیــد؛ 
پاســخ  را  دانشــگاه  نیازهــای  کــه  اســت  طرحــی 
ــال  ــر از 5 س ــه کمت ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک نمی ده
ــاله  ــازه طــرح 2۰ س ــب آن گذشــته اســت و ب از تصوی
اســت، ایــن فــرض رد می شــود و دو، هــر کســی مــی-

توانــد بــدون درنظــر گرفتــن طــرح و صرفــا بــا پرداخــت 
هزینــه، طــرح خــود را ارائــه دهــد کــه ایــن فــرض هــم 
باطــل اســت. چــرا کــه علــت وجــود طــرح جامــع ایــن 
ــگاه  ــرای دانش ــدی ب ــم انداز کالب ــک چش ــه ی ــت ک اس
تعییــن شــود و یــک مجســمه ۴۰ متــری، بــه احتمــال 
ــر  ــتخوش تغیی ــداز را دس ــم ان ــن چش ــیر ای ــوی مس ق
ــع  ــرح جام ــس از آن، ط ــه پ ــور خاص ــد و بط می-کن

ــر ســوال مــی رود. زی

منابع:
ــا  ــی اســامی ب ــاب لوخــی، 139۷، مقیــاس و تناســب در معمــاری ایران 1- ســروری, هــادی و مهت

ــر مقیــاس انســانی در فضاهــای شــهری، تاکیــد ب

html.074_NCSAC04-https://www.civilica.com/Paper-NCSAC04

2-شــارقی, آتوســا، 139۸، ســنجش و ارزیابــی کیفیــت مقیــاس انســانی در طراحــی شــهری نمونــه 

مــوردی میــدان عتیــق امــام علــی)ع(

html.021_EBUCONF04-https://www.civilica.com/Paper-EBUCONF04 

3-هاشــمی, سیدیوســف و پریــا قانــع پــور، 1395، ســاماندهی و طراحــی فضــای شــهری بــا رویکــرد 

مقیــاس انســانی، 

html.031_NICONF04-https://www.civilica.com/Paper-NICONF04

۴-اصانــی, فردیــن و ارســان طهماســبی، 1395، نقــذی بــر مقیــاس و تناســبات انســانی، چهارمیــن 

همایــش ملــی الگــوی معمــاری و شهرســازی اســامی، نطنــز، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نطنــز،

html.021_MEMARI04-https://www.civilica.com/Paper-MEMARI04

ــن  ــمان مهمتری ــدا پورحســن، 1395، خــط آس ــان و لی ــمانه حســین پوری ــزاد؛ س ــزی, به 5-چنگی

ــهری، ــیمای ش عنصرس

html.162_AIHE10-https://www.civilica.com/Paper-AIHE10 
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ــی  ــر حیات ــه عنص ــه مثاب ــی ب ــارکت اجتماع ــری، 139۸، مش ــس جعف ــدا و نرگ ــلغار, ن ــرب س ۷-ع

ــه شــهر حــق ب

html.416_CAUM02-https://www.civilica.com/Paper-CAUM02

۸-بحیرائی, حسین، 139۸، طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پدافند غیر عامل، 

html.102_ECDS05-https://www.civilica.com/Paper-ECDS05 

رضا اسدی
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مصاحبه

ــامی  ــاب اس ــراز انق ــی ت ــای هویت ــان ه ــما الم ــر ش  از نظ
چــه ویژگــی هایــی دارد؟ ویژگــی هــای مــزار شــهدای دانشــگاه 
ــوان یکــی از المــان هــای دانشــگاه  ــه عن فردوســی مشــهد،  ب

اســامی چیســت ؟!
دکتــر محســن اصغرپــور: المــان هــای هویتــی بــه نظر می رســد 
کــه از چنــد جنبــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. اول اینکــه 
ایــن المــان هــا خــوب اســت بــه لحــاظ فنــاوری و ابــزار و مــواد 
ــه خصــوص اینکــه در دانشــگاه  ــه کار رفتــه پیشــرو باشــند ب ب
نصــب شــده باشــند. نکتــه دوم اینکــه ایــن المــان هــا بایــد در 
ــن امــر  ــوآوری داشــته باشــند. ای ــردازی ن طراحــی و مفهــوم پ
ویژگــی هــر اثــر هنــری برجســته اســت، یعنــی نشــان دهنــده 
ــن  ــه ای ــوم اینک ــه س ــت. نکت ــد اس ــذاب هنرمن ــو و ج ــگاه ن ن
المــان هــا بایــد ربــط روشــنی بــه مفاهیــم موجــود در اذهــان 
بیننــدگان داشــته باشــند، بــه طــوری کــه بــا دیــدن آن هــا هــم 
شــگفتی و نــوآوری در ذهــن ظاهــر شــود و هــم بیننــده بتوانــد 
ویژگــی هــای المــان پیشــرو را بــه آنچــه از مفاهیــم در ذهــن 

دارد ربــط بدهــد.
ــام  ــه تم ــت ک ــری یاف ــر هن ــوان اث ــی ت ــواری م ــه دش ــه ب البت
ــه همیــن  ایــن ویژگــی هــا را در اوج همزمــان داشــته باشــد ب
ــص را در  ــن خصای ــی از ای ــری بخش ــار هن ــوالً آث ــر معم خاط
خــود دارنــد. بنــای شــهدای گمنــام دانشــگاه فردوســی مشــهد 
کــه بنایــی بــزرگ روبــروی مســجد حضــرت زهراســت از چنــد 
ــراح  ــه ط ــی رســد ک ــه نظــر م ــل بررســی اســت. ب ــه قاب جنب
ــی را در طراحــی  ســعی نمــوده مفاهیمــی ماننــد عــروج و تعال
ــا    ــن اشــکال هندســی و نقاشــی ه خــود نشــان دهــد. همچنی
یــادآور برخــی از عناصــر معمــاری ایرانــی اســت. همچنیــن رنگ 
ــد شــهدا  ــداف بلن ــی و اه ــه ســفید اســت نشــان از پاک ــا ک بن
ــا  ــدارم ام ــادی ن ــه کار رفتــه اطــاع زی ــاوری ب ــاره فن دارد. درب
ــه کار  ــا ب ــاخت بن ــن در س ــی از بت ــوع خاص ــه ن ــنیده ام ک ش
ــای  ــت ه ــد محدودی ــه بای ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــه ش گرفت
ــم آنچــه  ــا جایــی کــه مــی دان ــی را نیــز در نظــر گرفــت ت مال
ــان  ــر طراح ــد نظ ــه م ــزی نیســت ک ــام چی ــده تم ــاخته ش س

ــوده اســت. ب
 رابطــه ی دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان بــا ایــن المــان و  
هچنیــن تــاش دانشــگاه در جهــت شناســاندن مقــام شــهدا و 
معرفــی ایــن مــکان بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای دانشــگاه 

اســامی چگونــه صــورت گرفتــه اســت؟!
ــور: مرکزیــت ایــن برنامــه موجــب شــده  ــن اصغرپ ــر محس دکت
ــه شــکل  ــد. البت ــر روز آن را ببینن ــادی ه ــراد زی ــه اف اســت ک

مســیر عبــور و مــرور موجــب مــی شــود عــده زیــادی از نزدیکی 
آن عبــور نکننــد و حتــی گاهــی از آن بازدیــد هم نکرده باشــند. 
ــود  ــای یادب ــر بن ــود در فضــای زی ــرار ب ــه اینکــه ق ــا توجــه ب ب
مــوزه موضوعــی مرتبــط بــا فــداکاری و شــهادت تاســیس شــود 
اگــر ایــن امــر تحقــق نیافتــه تمــام بازدیــد هــای بیشــتری از 
ایــن بنــا صــورت مــی گرفــت. امــا حتــی اگــر بازدید هــا زیــاد 
نباشــد دیــدن ایــن بنــا و بــه یــاد ســپردن آن کار خــود را انجــام 
مــی دهنــد. معمــوالً بناهــای یادبــود اینچنینــی از نمــای دور در 
ــا  ــرج آزادی در تهــران ی ــد ب ــد مانن ــی می مان ــراد باق اذهــان اف

مــزار حافــظ در شــیراز.
 رابطــه ی مولفــه هــای بــه کار رفتــه در ایــن المــان و ســبک 
طراحــی آن و همچنیــن تطابــق آن بــا اصــول معمــاری، چقــدر 
در هویــت بخشــی ایــن بنــا، اثــر گــذار بــوده اســت؟ ایــن مولفــه 
هــا) بــه طــور مثــال حــروف الفبــای روی زمیــن و بخــش اصلــی 
ــه  ــوری را ب ــه منظ ــاراً چ ــد( اختص ــع میباش ــه مرتف ــزار ک م

مخاطــب مــی رســانند؟
دکتــر محســن اصغرپــور: ایــده اولیــه بنــا نشــان دادن عــروج و 
تعالــی و نیــز گــذر از کثــرت بــه وحــدت اســت کــه بــه معنــی 
ــای روی زمیــن اشــکال هندســی  شــهادت اســت. حــروف الفب
روی دیــوار هــا روبــه بــاال هســتند و بــرج نشــان دهنــده ایــن 
عــروج و تعالــی اســت البتــه ممکــن اســت. در نــگاه اول بیننــده 
ــوب  ــراد محس ــرم ای ــه نظ ــه ب ــود ک ــوع نش ــن موض ــه ای متوج
ــاره  نمــی شــود، بلکــه ایــن بنــا از بیننــده می خواهــد کــه درب
معنــی عناصــری کــه مــی بینــد بیاندیشــد و میــان آنهــا رابطــه 

برقــرار کنــد.
فضاســازی  مــورد  در  گذشــته  هــای  ســال  ظاهــرا   
از  برخــی  بــا  و  اتخــاذ شــده  مزار،تصمیماتــی  ایــن  زیــر 
ی  مرحلــه  بــه  امــا  گرفتــه،  صــورت  رایزنــی  تشــکلها 
ایــن مســئله چیســت؟ مانــع  اســت.  نرســیده  عملیاتــی 

دکتــر محســن اصغرپــور: اطاعــی نــدارم. امــا معتقــدم هرگونــه 
ــراد  ــات اف ــا باشــد. گاهــی اوق ــا بن ــد متناســب ب فضاســازی بای
ــد  ــی کنن ــب م ــی نص ــی چیزهای ــبتی از طرق ــکل مناس ــه ش ب
کــه ممکــن اســت بــه آنچــه برایــش هزینــه شــده آســیب بزنــد. 
ــد  ــد بتوان ــر دوره ای بای ــا در ه ــر بن ــران ه ــدم کارب ــه معتق البت
ــد  ــا را از آن خــود کنن ــا بن ــد ت ــه کنن ــا حــدی در آن مداخل ت
ــا آن احســاس نزدیکــی بیشــتری کننــد. امــا ایــن مداخلــه  و ب
نبایــد بــه معنــی تخریــب باشــد چــرا کــه ســلیقه هــا در دوره 
هــای مختلــف تغییــر می کنــد و ایــن چنیــن اثــری کــه بــرای 
آن هزینــه شــده ممکــن اســت در طــی زمــان آســیب ببینــد.

انسیه شعبانیانسیه شعبانی
9696  زبان و ادبیات عرب  زبان و ادبیات عرب

بعــد از بــه وجــود آمــدن ســواالتی در رابطــه بــا المــان هــای تــراز انقــاب اســامی و نحــوه ی هویــت دهــی و طراحــی آن هــا، تصمیــم 
گرفتیــم تــا در رابطــه بــا المــان مــزار شــهدای دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه در حــال  حاضــر یکــی از مهــم تریــن المــان هــای  دانشــگاه  
محســوب میشــود اطاعاتــی را  جمــع آوری کنیــم.  بــا توجــه بــه وضعیــت روزهــای کرونایــی و عــدم امــکان مصاحبــه حضــوری، یــک 
مصاحبــه مجــازی بــا دکتــر محســن اصغــر پــور، اســتادیار دانشــکده ادبیــات و علــوم اجتماعــی ترتیــب دادیــم و در ایــن مــورد بــا ایشــان 

بــه بحــث و گفتگــو نشســتیم.

مزار شهداشهدا، نگین دانشگاه
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هویــت فرهنگــی مهم تریــن مؤلفــه  هویتــی یــک 
جامعــه بــه شــمار می آیــد کــه بــا عناصــر زیــادی پیونــد 
ــن،  ــگ، دی ــان فرهن ــی می ــت؛ گره خوردگ ــورده اس خ
تمــدن و هنــر یــک گســتره هویتــی بــرای جامعــه بــه 
ــای  ــاخت درونمایه ه ــاز س ــی آورد و زمینه س ــود م وج
ــه کنش هــای جامعــه می شــود.  فکــری و جهت  دهــی ب
ــی در  ــر مل ــی کم نظی ــتوانه  فرهنگ ــا، پش ــور م در کش
ــی، منجــر  ــاز دین ــی و تمدن س ــای وحیان ــار آموزه ه کن
ــه پیدایــش هویــت اســامی-ایرانی شــده کــه خــود،  ب
در  بســیاری  پدیده هــای  شــکل گیری  زمینه  ســاز 
ــا  ــن پدیده ه ــه  ای ــت؛ از جمل ــوده اس ــخ ب ــول تاری ط
می تــوان بــه آثــار هنــری در زمینه هــای مختلــف 
ــرد؛  ــاره ک ــاری اش ــر معم ــه  هن ــوص در زمین ــه خص ب
ــک  ــری ی ــت بص ــاخت هوی ــت س ــه جه ــه ب ــری ک هن
ــن  ــت. در ای ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــه، از اهمی جامع
ــاز و  ــر هویت س ــک عنص ــوان ی ــه عن ــگاه ب ــن، دانش بی
مهــد پــرورش خــردورزی در جامعــه، نقــش بســزایی در 
ترویــج و تثبیــت مؤلفه هــای هویتــی در اذهــان مــردم 
ایــن یادداشــت، می خواهیــم بــه بررســی  دارد. در 
ــا  ــامی، ب ــاب اس ــراز انق ــگاه ت ــاری دانش ــت معم هوی

ــم. ــامی، بپردازی ــگاه اس ــند دانش ــت س محوری

ــوزه   ــتی در ح ــندی باالدس ــند دانشــگاه اســامی س س
ــری  ــس از بازنگ ــه پ ــت ک ــور اس ــی کش ــوزش عال آم
ــال 1392  ــوان، در س ــن عن ــا همی ــی ب ــندی قدیم س
ــب  ــه تصوی ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال توســط ش
ــت،  ــف و بهداش ــن عت ــه وزارتی ــرا ب ــرای اج ــید و ب رس
ــی  ــه تمام ــه ب ــکی و در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــند،  ــن س ــق ای ــد. مطاب ــاغ ش ــور اب ــگاه های کش دانش
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی جامعــه، نمــاد 
باالتریــن ســطح علــم و فرهنــگ و مبــدأ تحــوالت 
در ایــن دو حــوزه می باشــند؛ همچنیــن، آمــوزش 
ــه را در  ــور محرک ــران و موت ــش پیش ــور نق ــی کش عال
مســیر احیــای هویــت تمدنــی جمهــوری اســامی 
ــن  ــد. ســند دانشــگاه اســامی ضمــن تبیی ــا می کن ایف
ــیم  ــگاه و ترس ــدن دانش ــامی ش ــی اس ــول و مبان اص
ــی، آموزشــی، پژوهشــی  چشــم اندازهای فرهنگی-تربیت
ــق  ــی در اف ــوزش عال ــام آم ــی نظ ــاوری و مدیریت و فن
ــا و  ــه  راهبرده ــداف کان و ارائ ــن اه ــه تعیی 1۴۰۴، ب
ــم اندازها  ــه چش ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــات اجرای اقدام
ــرد،  ــم ک ــی خواهی ــه بررس ــه در ادام ــردازد. آنچ می پ
ــت  ــن ســند در حــوزه  »رعای ــی ای سیاســت های اجرای

طراحــی  در  اســامی-ایرانی  معمــاری  ویژگی هــای 
ــه  ــئله ای ک ــد؛ مس ــگاه« می باش ــدی دانش ــای کالب فض
بــه عنــوان راهبــرد هفتــم در حــوزه  نظــام برنامه ریــزی 

ــت. ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــی ب فرهنگ
ــرد  ــل راهب ــه در ذی ــی مطروح ــت اجرای ــن سیاس اولی
ــن  ــف نوی ــی و تعری ــزوم بازشناس ــه ل ــث، ب ــورد بح م
ــدن  ــگ و تم ــه در فرهن ــای نهفت ــم و ارزش ه از مفاهی
ــاز  ــاخت و س ــرداری در س ــرای الگوب ــامی-ایرانی ب اس
فضــای کالبــدی دانشــگاه و همچنیــن رعایــت تناســب 
ــاره  ــان اش ــات زم ــا مقتضی ــرداری ب ــن الگوب ــن ای بی
می کنــد. بــدون شــک، فرهنــگ و تمــدن غنــی اســام و 
ایــران، ظرفیــت خلــق آثــار و پدیده هــای تــازه  بســیاری 
ــار  ــه کــه در طــول تاریــخ، شــاهد آث ــد؛ همانگون را دارن
ــا  ــن ظرفیت ه ــر ای ــه ب ــا تکی ــی ب ــرد فراوان منحصربف
ــه  ــه ب ــه توج ــت ک ــال اس ــن س ــه چندی ــم. البت بوده ای
ظرفیت هــای اســامی-ایرانی جــای خــود را بــه تمرکــز 
ــئله  ــن مس ــرب داده و ای ــبک غ ــه س ــه ب ــر مدرنیت ب
ــاری  ــوزه  معم ــدی در ح ــیب ج ــک آس ــوان ی ــه عن ب
ــناخته  ــور ش ــطح کش ــا در س ــاز بناه ــاخت و س و س
می شــود؛ حــال آنکــه بــا تمرکــز بــر بازشناســی و 
تعریــف نویــن از مفاهیــم و ارزش هــای اســامی-ایرانی 
می تــوان شــاهکارهای مانــدگاری در ایــن حــوزه خلــق 
ــه هــم  ــی جامع ــت فرهنگــی و تمدن ــا هوی ــه ب ــرد ک ک

ــند. ــته باش ــنخیت داش س
ــه مســئله  ایجــاد  ــی دوم و ســوم ب سیاســت های اجرای
و معنــوی  مــادی  قانونــی و حمایت هــای  الزامــات 
از طرح هــای پیشــنهادی در جهــت بــه کارگیــری 
کالبــدی  فضــای  در  ایرانــی  اســامی  ویژگی هــای 
دانشــگاه ها می پردازنــد. واضــح اســت کــه بــدون 
وجــود قوانیــن و حمایت هــای الزم، شــاهد تغییــر 
محسوســی در ایــن حــوزه نخواهیــم بــود؛ اصــوالً حــرف 
زدن صــرف دربــاره   یــک موضــوع، هــر چقــدر هــم کــه 
ضــروری باشــد، تــا زمانــی کــه پیوســت عملــی همــراه 

آن نشــود، بی فایــده اســت.
ــی  ــه ای بســیار حیات ــه نکت ــی چهــارم ب سیاســت اجرای
ــد  ــد کلی ــن می توان ــده  م ــه عقی ــه ب ــد ک اشــاره می کن
بقــای معمــاری اســامی-ایرانی در آینــده باشــد: »تاش 
معمــاری  شــیوه های  و  ویژگی هــا  ترکیــب  بــرای 
ــای  ــی فضاه ــد در طراح ــای جدی ــامی و فناوری ه اس
ــو در عصــر جدیــد،  دانشــگاهی.« ظهــور فناوری هــای ن
ــمار  ــه ش ــی ب ــل چشم پوش ــذار و غیرقاب ــری اثرگ عنص
ــرای  ــی ب ــای هویت ــیاری از مؤلفه ه ــذا بس ــد؛ ل می آی
بقــا نیــاز بــه تعریــف مجــدد در چارچــوب فناوری هــای 
هویتــی  المان هــای  شــک،  بــدون  دارنــد؛  جدیــد 
در معمــاری هــم از ایــن قبیــل مؤلفه هــا هســتند. 
ــا  ــامی-ایرانی ب ــاری اس ــینی معم ــور هم نش ــی تص حت
ــا  ــی اش، ب ــای هندس ــچ و تاب ه ــا و پی ــت ه آن ظراف
مدرنیتــه و فناوری هــای روز جهــان، آن هــم در فضــای 

ــت! ــذاب اس ــز و ج ــگاه، هیجان انگی دانش
ــت  ــم اولوی ــئله  مه ــم، مس ــی پنج ــت اجرای ــا سیاس ام
دادن بــه نام هــای دینــی، تاریخــی و ملــی در نامگــذاری 
بیــان  را  زیرمجموعه هــای دانشــگاهی  و  دانشــگاه ها 
می کنــد. نام هــا همــواره نقــش پررنگــی در زمینــه  
هویت ســازی و بقــای المان هــای هویــت فرهنگــی 
ایفــا کرده انــد؛ چراکــه ایــن نام هــا صرفــاً کلمــات یــک 
ــک پشــتوانه   ــه همــراه خــود ی ــان نیســتند، بلکــه ب زب

ــگ،  ــه فرهن ــه ب ــذا توج ــند؛ ل ــدک می کش ــری را ی فک
ــی  ــا، م ــدن اســامی-ایرانی در نامگذاری ه ــخ و تم تاری
ــا  ــک بن ــه ی ــی ب ــزایی در هویت بخش ــر بس ــد تأثی توان

داشــته باشــد.
ــر  ــزوم در نظ ــه ل ــم ب ــم ه ــم و هفت ــت های شش سیاس
ــر و  ــر و پس ــجویان دخت ــددی دانش ــبت ع ــن نس گرفت
ــی  ــا در طراح ــز آنه ــی متمای ــای روحی-روان ویژگی ه
کــه  می کنــد  اشــاره  دانشــگاه  کالبــدی  فضاهــای 
ــی در  ــتر طراح ــه بیش ــی هرچ ــرای اثربخش ــاً ب مطمئن
زمینــه  هویت ســازی، بســیار ضــروری بــه شــمار 

می آیــد.
در پایــان، می خواهــم توجــه شــما را بــه یکــی از 
ــم:  ــب کن ــرای طراحــی معمــاری جل ــل ب ــف اصی تعاری
»طراحــی معمــاری در اصــل، اســتفاده  خاقانــه از توده، 
ــر  ــه و عناص ــح و برنام ــایه، مصال ــور، س ــت، ن ــا، باف فض
برنامــه ریــزی ماننــد هزینــه، ســاخت و فنــاوری اســت 
ــناختی،  ــداف زیبایی ش ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
عملکــردی و اغلــب هنــری.« بــا تأمــل و تفکــر در 
ــی  ــم پ ــه  مه ــن نکت ــه ای ــوان ب ــف، می ت ــن تعری ای
ــاری و  ــوزه  معم ــا در ح ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــرد ک ب
از طریــق آن، زمانــی  هویت بخشــی و هویت ســازی 
ــه اهــداف خــود دســت می یابنــد کــه عناصــر هنــر و  ب
مهندســی، بــا یــک »برنامه ریــزی و مدیریــت صحیــح« 
ــا نقــش  ــه تنه ــن صــورت، ن ــر ای همــراه شــوند؛ در غی
ــه  ــی رود، بلک ــن م ــی از بی ــت فرهنگ ــاری در هوی معم
در بعضــی مــوارد، هویــت فرهنگــی، بــا آســیب  مواجــه 

ــد شــد. ــف خواه شــده و تضعی

معماری هویتهویت، هویتهویت معماری فرهنگی

علیرضا عزیزپورعلیرضا عزیزپور
9898 مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی

نگاهی معمارگونه به سند اسالمی شدن دانشگاه ها

 طرح هــا و برنامه هــا در حــوزه  معمــاری 
ــق  ــازی از طری و هویت بخشــی و هویت س
آن، زمانــی بــه اهــداف خــود دســت 
می یابنــد کــه عناصــر هنــر و مهندســی، با 
ــح«  ــت صحی ــزی و مدیری ــک »برنامه ری ی
همــراه شــوند؛ در غیــر ایــن صــورت، نــه 
تنهــا نقــش معمــاری در هویــت فرهنگــی 
از بیــن مــی رود، بلکــه در بعضــی مــوارد، 
هویــت فرهنگــی، بــا آســیب  مواجــه شــده 

و تضعیــف خواهــد شــد.
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کرونــا، ایــن مهمــان ناخوانــده، بــا ورود ناگهانــی خــود 
ــه  ــت ک ــی واداش ــوک بزرگ ــه ش ــان را ب ــه جهانی هم
متأســفانه امــکان اســتقبال از مهمــان و رســم مهمــان 
نــوازی را از مــا گرفــت. از اواخــر بهمــن مــاه ســال 9۸ 
تــا بــه امــروز کــه ایــن یادداشــت را مطالعــه می کنیــد، 
ــده و  ــه کار ش ــت ب ــود دس ــده، خ ــان ناخوان ــن مهم ای
ــرده اســت. ــاد ک ــان ایج ــط اطراف م ــی در محی تغییرات

یــک لحظــه صبــر کنیــد.در ایــن یادداشــت ســعی کرده 
ــان  ــن مهم ــه ای ــی ک ــوب و مثبت ــکات خ ــه ن ــا ب ام ت
ــردازم  ــت بپ ــود آورده اس ــه وج ــه ب ــده در جامع ناخوان
ــان  ــه می ــخنی ب ــای آن س ــیب ه ــکات و آس و از مش
نیــاورم. ایــن مهمــان ناخوانــده در همــان ابتــدا، رفتــن 
ــرای همــه  بــه مدرســه و دانشــگاه و حتــی ســرکار را ب
ــز  ــه نشــینی برای مــان تجوی ــا ممنــوع و دســتور خان م

کــرد.
حــال چگونــه می شــود کــه هــم بــه مدرســه و دانشــگاه 
ــس از  ــد؟ پ ــب نمان ــب و کار عق ــم از کس ــت و ه رف
ــا  ــار ب ــن ب ــران، ای ــان ای ــزل عزیزم ــه من ورود تلگــرام ب
ــانی  ــه روزرس ــن ب ــده، دومی ــان ناخوان ــن مهم ورود ای
بــزرگ ســبک زندگــی، در کشــورمان و حتــی در 
ــی در  ــرات اساس ــب تغیی ــان رخ داد و موج ــطح جه س
ــانی  ــروز رس ــن ب ــد. ای ــان ش ــی مردم ــتم زندگ سیس
بــزرگ چیــزی جز»دیجیتالــی شــدن« نــام نــدارد. دیگر 
ــگاه را  ــا دانش ــزل ت ــی من ــافت طوالن ــت مس الزم نیس
طــی کنیــم و یــا بــرای خریــدن یــک محصــول از پــول 
ــاس  ــک لب ــدن ی ــرای خری ــا ب ــم، ی ــتفاده کنی ــد اس نق
ــم و الزم  ــر و رو کنی ــهر را زی ــگاه های ش ــام فروش تم
ــن  ــد. ای ــان در جریانی ــه خودت ــای دیگر...ک ــت ه نیس
ــد  ــا می گوی ــه م ــی، ب ــبک زندگ ــزرگ س ــانی ب بروزرس
ــا تلفــن همــراه خــود  ــن مــوارد را تنهــا ب کــه همــه ای
ــه  ــوان انجــام داد کــه در اصطــاح امــروزی ب نیــز می ت
آن زندگــی هوشــمند می گوینــد. و ایــن تلنگــر خوبــی 
بــرای اســتفاده درســت و بهینــه از دنیــای دیگــری بــه 
ــزرگ  ــای ب ــت. از مزیت ه ــال اس ــای دیجیت ــم دنی اس
بروزرســانی دوم مــی تــوان بــه : اســتفاده مفیــد از 
ــی در  ــه جوی ــام کار، صرف ــش ســرعت انج ــان، افزای زم
هزینــه، مطلوبیــت و رضایــت بیشــتر، افزایــش ســرمایه 
ــه  ــا دغدغ ــرد. ام ــاره ک ــوان اش ــی ت ــر م ــوارد دیگ و م
اصلــی اکثریــت مــردم در ایــن دوران خانــه نشــینی، از 
دســت دادن شــغل و درآمــد اصلــی خودشــان می باشــد. 
ــاس،  ــای لب ــگاه ه ــد: فروش ــاغلی مانن ــا مش مخصوص
رســتوران و اغذیــه فروشــی هــا، هتــل و مســافرخانه هــا 
ــور  ــول حض ــان معل ــا راه درآمدش ــه  تنه ــاغلی ک و مش
ــده  ــان ناخوان ــن مهم ــر ای ــت. اگ ــه اس ــردم در جامع م
ــه چنــدان  هــم وارد منــزل مــا نمیشــد، در آینــده ای ن
ــی  ــورت تدریج ــد، بص ــش درآم ــل کاه ــن معض دور ای

ــرد.  ــان می ک ــل گیرم ــان و غاف ــود را نمای ــره خ چه
ــن ضــرر  ــرای جلوگیــری از ای ــا راهــکار چیســت؟ ب  ام
چــه بایــد کــرد؟ اصــا بــدون حضــور در کــف میــدان 
جامعــه مگــر میشــود درآمدزایــی کــرد؟ مــن بــه شــما 

میگویــم بلــه. 

ــش  ــل کاه ــن معض ــری از ای ــای جلوگی ــی از راه ه یک
ــال  ــام  »دیجیت ــه ن ــدی ب ــازار جدی ــه ب ــد، ورود ب درآم
مارکتینــگ« یــا بــه تعبیــر مــن  »درآمدزایــی مجــازی« 
و  داده  نشــان  رخ  ســالی  چنــد  کــه  اســت.بازاری 
ــه ســوی خــود کشــانده اســت.  ــادی را ب ــداران زی طرف
ــر  ــی کمت ــت بدن ــان و فعالی ــا صــرف زم ــه ب ــازاری ک ب
ــازار  ــري از ب ــه درآمــدی بیشــتر و حتــی براب میتــوان ب
حقیقــی رســید. و قطعــا رســیدن بــه ایــن درآمــد یــک 
شــبه و بــدون صــرف زمــان و تــاش و کوشــش نخواهد 
ــا  ــا ی ــزرگ ) ورود کرون ــانی ب ــروز رس ــن ب ــا ای ــود ام ب
ــده بنــده( خــود عامــل و تلنگــر  همــان مهمــان ناخوان
ــازار شــده اســت.  ــه ایــن ب ــرای ورود مــردم ب بزرگــی ب
بــازاری کــه می توانــد هــم کســانی کــه اکنــون شــاغل 
هســتند را بــه ســرمایه برســاند و هــم کســانی کــه تــازه 

ــد. ــی و ایجــاد شــغل کــرده ان ــه درآمدزای ــم ب تصمی
ــه  ــال ب ــازار دیجیت ــن ب ــوان از ای ــی ت ــه م ــا چگون  ام
ــوع،  ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــید؟ ب ــی رس درآمدزای

ــم.  ــال میزن ــد مث چن
ــا ورود  ــد ب ــی توان ــت م ــوپر مارک ــک س ــب ی 1. صاح
درســت و تبلیغــات مفیــد در فضــای مجــازی و شــبکه 
هــای اجتماعــی، فــروش خــود را محــدود بــه کوچه های 
ــوالت  ــهر محص ــک ش ــعت ی ــه وس ــرده و ب ــراف نک اط

خــود را بفروشــد.
2.  طــراح لباســی کــه در اهــواز زندگــی می کنــد و بــه 
ــردازد و درآمــد اندکــی از ایــن طریــق  خیاطــی مــی پ
داشــته اســت، اکنــون ایــن فرصــت بــرای او ایجاد شــده 
ــه  ــواز بلکــه ب ــا در اه ــه تنه ــه محصــوالت خــود را ن ک
انــدازه قــدرت تبلیغــات خــود )بــه پهنــای کل کشــور و 

فراتــر از آن( نمایــان کنــد و بــه فــروش برســاند.
3. فــردی کــه توانایــی انجــام کارهــای گرافیکــی 
و طراحــی پوســتر و عکــس نوشــته دارد، میتوانــد 
بــا ایجــاد یــک صفحــه در شــبکه های اجتماعــی 
محصــوالت خــود را بــه اشــتراک گذاشــته و درآمدزایــی 

ــد. کن
ــتریان  ــاس دارد و مش ــدی لب ــه تولی ــازه داری ک ۴. مغ
ــذاب و  ــات ج ــد و تبلیغ ــا ورود مفی ــدارد، ب ــادی ن زی
ــد  ــی می توان ــای اجتماع ــبکه ه ــه در ش ــاد صفح ایج
ــدوده  ــذارد و مح ــش بگ ــه نمای ــود را ب ــوالت خ محص

مشــتریان خــود را گســترده تر کنــد.
تمامــی ایــن مــوارد، نمونــه هــای کوچکــی بــرای 
ــال و  ــای دیجیت ــی از دنی ــد و درآمدزای ــتفاده مفی اس

ــت. ــازی اس ــای مج فض
ــه  ــت ک ــرادی اس ــرای اف ــده ب ــه ش ــای گفت ــب ه قال
هزینــه  نمی خواهنــد  و  دارنــد  محــدودی  ســرمایه 
ــه  ــانی ک ــا کس ــد. ام ــن کار کنن ــرف ای ــادی را ص زی
ــا  ــد ب ــی توانن ــد م ــی دارن ــبتا خوب ــه نس ــرمایه اولی س
اســتفاده از قالــب هــای دیگــری ماننــد: ایجــاد ســایت، 
ــر در فضــای مجــازی  ســاخت اپلیکیشــن، حضــور موث
و پیام رســان هــا،  اســتفاده از قالب هــای گرافیکــی، 
تبلیغــات وســیع در رســانه های جمعــی و... قطعــا  

ــند.  ــتری برس ــد بیش ــه درآم ــد ب می توانن
 در دنیــای دیجیتــال  بــه چنــد نکتــه نیــز بایــد توجــه 

داشــت:
ــه از  ــر و حوصل ــد صب ــه درآمــد بای ــرای رســیدن ب 1. ب

ــه خــرج دهیــد و عجــول نباشــید.  ــان  ب خودت
2. از نهایــت خاقیــت و هنــر خــود در تبلیغــات بــرای 

جــذب مشــتری اســتفاده کنیــد.
انتظــار  کار خــود  ابتدایــی شــروع  روزهــای  در   .3
باشــید.  نداشــته  زیــادی  درآمــد  بــه  دســت یابی 
۴.  ایــن را بدانیــد کــه شــما تنهــا کســی نیســتید کــه 
وارد ایــن بــازار می شــوید و قطعــا افــرادی قبــل از شــما 
ــاي  ــت رقب ــه لیس ــده ب ــم در آین ــرادی ه ــد و اف بوده ان

شــما اضافــه خواهنــد شــد. 
5. در ابتــدای راه با شکســت و دلســردی و ناامیدی هایی 
همــراه خواهیــد شــد کــه طبیعــی اســت و در ابتــدای 
شــروع هــر کاری نمــی تــوان تمامــا ایــده آل بــود و بــه 

مشــکاتی نیــز خواهیــم رســید. 
ــش و  ــد دان ــتر بای ــد بیش ــه درآم ــیدن ب ــرای رس 6. ب
ــگ  ــال مارکتین ــه دیجیت ــان را در زمین ــه خودت مطالع
ــن  ــود در ای ــم خ ــات ک ــه اطاع ــد و ب ــش دهی افزای

ــد.  ــت نکنی ــه قناع زمین
۷.  بــه طــور منظــم شــیوه انجــام کار خود را بروزرســانی 
ــنا  ــال آش ــای دیجیت ــن دنی ــای نوی ــا ابزار ه ــرده و ب ک

شــوید.
ــه در  ــم ک ــد می کن ــم تأکی ــاز ه ــر ب ــه آخ ۸. و در نکت
ــر  ــان هن ــا هم ــت )ی ــان خاقی ــد از خودت ــن راه بای ای
اســتفاده از وســایل دور و اطراف مــان بــه بهتریــن 
ــای  ــه دنی ــا از غافل ــد ت ــه خــرج دهی ــن( ب شــکل ممک

ــد.  ــب نمانی ــال عق دیجیت
ــن  ــه ای ــم ک ــر کن ــم ذک ــت ه ــن یادداش ــِر ای و در آخ
رویــای  »دیجیتالــی شــدن ســبک زندگــی افــراد« نباید 
خــود عاملــی بــرای گســترش فاصلــه طبقاتــی در جامعه 
ــه در  ــراد جامع ــی اف ــرای تمام ــد ب ــه بای ــود و بلک ش
دســترس باشــد و امــکان اســتفاده از آن وجــود داشــته 
باشــد تــا همــه بــا هــم طعــم شــیرین عدالــت اجتماعــی 

و لــذت اســتفاده از ایــن دنیــای دیجیتــال را ببریــم. 
ــی  ــه طبقات ــر و فاصل ــدن فق ــن ش ــه ک ــد ریش ــه امی ب

ــی.  اجتماع

ونا، درآمدزایی، آپدیت بزرگ کر

محمدرضا ابومحمدرضا ابو
9797 آمار آمار
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یــک ســوال مهــم، چــرا امــام حســن )ع( صلــح کــرد؟ 
جوابــش را اینگونــه شــنیده ام، چــون نفراتــش کــم بــود. 
ــم مگــر  ــم می گفت ــه شــخصه همیشــه گوشــه ی ذهن ب
ــن  ــم ای ــان نمی کن ــت؟! گم ــاد اس ــرو زی ــر نی ۷2 نف
ــر  ــد .مگ ــوال باش ــن س ــه ای ــی ب ــخ اصل ــواب، پاس ج
ــام  ــام آن را انج ــد و ام ــهادت باش ــکان ش ــود ام می ش
ــام )ع(  ــه ام ــد ک ــه ش ــس چ ــا و کا. پ ــد؟! حاش نده

ــرد؟    ــح ک صل
ــن )ع(  ــام حس ــه ام ــم ک ــت بدانی ــر اس ــدا بهت در ابت
ــد از آن، درک  ــد. بع ــه  رو بوده ان ــرادی رو  ب ــه اف ــا چ ب
ــن )ع(  ــام حس ــاده ی ام ــوق الع ــان و ف ــم درخش تصمی

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار راحت ت بس
ــی  ــی، دوران ــفیانی و عباس ــی، س ــت مروان دوران خاف
بــود کــه ارزش هــای اســامی از محتــوای واقعــی 
خودشــان خالــی شــدند. صورتهایــی باقــی مانــد؛ ولــی 
ــل  ــی و شــیطانی تبدی ــای جاهل ــه محتواه ــا، ب محتواه
را  انســان ها  شــد. آن دســتگاهی کــه می خواســت 
ــا، خاضــِع  ــن، آزاد، دور از آالیش ه ــد، مؤم ــل، متعّب عاق
ــد  ــت کن ــران تربی ــل متکب ــر در مقاب ــداهلل و متکب عن
ــت  ــتگاه مدیری ــان دس ــش، هم ــه بهترین ــازد، ک و بس
اســامی در زمــان پیامبــر بــود، بــه دســتگاهی تبدیــل 
شــد کــه انســان ها را بــا تدابیــر گوناگــون، اهــل 
ــات   ــق و دوری از معنوی ــوی و شــهوات و تمل ــا و ه دنی
و  فاســق  و  بی شــخصیت  انســان های  و  مي ســاخت 
ــم  ــه ه ــود معاوی ــان خ ــی داد.  از زم ــد م ــدی رش فاس

علی باقری نیاعلی باقری نیا
9696 مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا
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9898 جامعه شناسی جامعه شناسی

آیالند
اجتماعی

شــروع شــد. معاویــه آدمــی بــود کــه در ظاهــر، فــردی 
در کســوت دیــن بــود ولــی بــا ذات اســام نــاب، اســام 
ضــد تجمــات، اســام سراســر عدالــت، مخالــف بــود و 
ــه  ــاب ضرب ــه اســام ن تمــام تاشــش را می کــرد کــه ب
بزنــد. اینکــه او چطــور اشــخاص، رؤســا و وجــوه و رجال 
را وادار می کــرد کــه از عقایــد و ایمــان خودشــان دســت 
بکشــند و حتــي درراه مقابلــه بــا حــق تجهیــز بشــوند؛ 

اینهــا را خیلی هــا نوشــته اند.  
ــان باطــل مســلح اســت  در چنیــن شــرایطی کــه جری
ــروت و  ــم، ث ــی عظی ــوام، دســتگاه  تبلیغات ــل ع ــه جه ب
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــته اس ــن )ع( بس ــام حس ــتان ام ...، دس
هــر گونــه حملــه علیــه ایــن جریــان، از آن جایــی کــه 
ــرز حــق و باطــل مشــتبه  ــن اســت و م در کســوت دی
اســت، عــاوه بــر شکســت آن حملــه، زمینــه را بســیار 
ــر،  ــام تکفی ــا اته ــل ب ــان باط ــه جری ــرد ک ــا می ک مهی
ــان  ــد و جری ــان بتازن ــا و طرفداران ش ــی آن ه ــه تمام ب
ــام  ــد، و دیگــر ام ــن ببرن ــل از بی ــه طــور کام حــق را ب
ــم  ــه ی عظی ــه واقع ــت ک ــي داش ــود نم ــینی وج حس

ــد.  ــم بزن عاشــورا را رق
بعــد از صلــح امــام حســن )ع(، شــرایط مشــابه ابتــدای 
بعثــت رســول اکــرم)ص( شــد و حکومــت نــاب اســامی 
ــازی و  ــاره تشکل س ــا دوب ــد ت ــت درآم ــکل نهض ــه ش ب
ــن  ــه ای ــه البت ــد. ک ــروع کن ــود را ش ــازی خ جریان س
ــود،  ــخت ب ــیار س ــن )ع( بس ــام حس ــرای ام ــرایط ب ش
چــرا کــه عــاوه بــر تحمــل ســختی دوران معاویــه و آن 

ــاران  ــد ســرزنش های ی ــور بودن ــت، مجب ــاق و غرب اخنت
نزدیــک را نیــز بشــنوند و تحمــل و صبــر کننــد؛ نادانــان 
ــش  ــرت را نکوه ــف حض ــرق مختل ــه ط ــان ب و ناآگاه
مؤمنیــن  کننــده  ذلیــل  را  او  گاهــی  می کردنــد؛ 
ــن پرشــور  ــن مؤمنی ــد شــما ای می دانســتند و می گفتن
ــتند  ــرار داش ــه ق ــل معاوی ــه در مقاب ــهای ک و پرحماس
ــه  ــد و تســلیم معاوی ــوار کردی ــان خ ــح خودت ــا صل را ب
ــری  ــر و مؤدبانهت ــرات محترمانه ت ــی تعبی ــد؛ گاه نمودی

ــود. ــی مضمــون یکــی ب ــد ول ــه کار میبردن ب
صحنه هــای تاریــخ پــر اســت از بزنگاه هایــی کــه عــوام 
دل خــواص را خــون می کننــد؛ بــا اصرارهــای خــود، بــا 
نفهمیدن هــای خــود، بــا شــور بــدون شــعور خــود و ... 
. خداونــدا بــه در ایــن روز والدت حضــرت امــام حســن 
مجتبــی )ع(، بــه تمامــی مــا بصیــرت عنایــت کــن؛ چــرا 
کــه تشــخیص حــق از باطــل تنهــا بــا شــور و حماســه 

و ... نمــی شــود. 
و خداونــدا بــرای همــه ی آدم هــا شــور و تکبیــر و 

حماســه ی بــا عقــل و تدبیــر را روزی کــن. 

اگــر از ســختی اینروزهــای معلمــان، از آیانــد، از 
معلمــی کــه در بیمارســتان بــه شــاگردانش درس 
میــداد، از نبــود امکانــات آمــوزش مجــازی، حتــی 
ــاب  ــود را االغ خط ــه خ ــربچه ای ک ــو پس از ویدئ
مــی کــرد بــا توجهــی ویــژه بگذریــم میرســیم بــه 

یــک واقعیــت!
ــه  ــودن و از هم ــم ب ــختی معل ــه س ــت اینک واقعی
ــیار  ــودن بس ــذار ب ــوب و تاثیرگ ــم خ ــر معل مهمت

ــت. ــور ماس ــد تص ــتر از ح بیش
ــی  ــل در دوره ای زندگ ــن نس ــوزان ای ــش آم دان
میکننــد کــه میتواننــد خــود انتخــاب کننــد 
ــح  ــا ترجی ــد؛ آنه ــان کنن ــانی تربیت ش ــه کس چ
ایــن  میدهنــد کاس هــای درس مجازیشــان 
ــان  ــن هایش ــم و تمری ــو و امثاله ــو تتل ــا الی روزه
ــد. ــی باش ــای ساس ــگ ه ــر آهن ــرور بهت ــرای م ب

ــال  ــای مضحــک امث ــه واژه ه ــه ب ــای اینک ــه ج ب
ــد  ساشــا ســبحانی و... بیندیشــند و اعتــراض کنن
ــه تلفــظ اشــتباه واژه آنایــن خــرده میگیرنــد و  ب

ــد شــبکه هــای مجــازی میکننــد. ــرا ترن آن
چنــدی پیــش یــک نظرســنجی در گــروه تلگرامــی 
مدرســه ای را دیــدم ســوال ایــن بــود چــه کســانی 
از تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه هــا در دوران 

ــد؟ ــه را دیده ان ــترین صدم ــه بیش قرنطین
اکثــر مــادران گــروه عنــوان کردنــد مــا طاقتمــان 

تمــام شــده دیگــر تحمــل بچــه هــا را نداریــم؛ بــا ایــن 
وضــع دانش آموزانــی امــروز بــرای تربیــت تحویــِل 
معلمــان میشــوند کــه حتــی خانــواده هــا نیــز حوصلــه 

ــد. تربیتشــان را ندارن
دانش آموزانــی کــه در فضایــی پــر از داده هــای مختلــف 
قــرار گرفتــه انــد امــا کســی حوصلــه نــدارد بــه داده هــا 

و ذهــن پــر از هیاهویشــان جهــت دهــد.
حــاال معلــم بایــد بــا تمــام وجــود تــاش کنــد تــا آنقدر 
جــذاب و گیــرا باشــد تــا بتوانــد در تربیــت شــاگردانش 
قدمــی بــردارد، آن هــم دانش آموزانــی کــه امــروز هیــچ 
ــون  ــد چ ــدا نمیکنن ــدن پی ــرای درس خوان ــی ب دلیل
ــدس  ــر و مهن ــن دکت ــدن را جایگزی ــر ش آرزوی باگ

شــدن کــرده انــد.
ــن  ــه ذه ــت دادن ب ــاری و جه ــی، رفت ــت اخاق تربی
دانش آمــوزان امــروزی، جهــادی ســخت اســت و بعضــی 
معلمــان ترجیــح می دهنــد راه آســانتر را انتخــاب کــرده 
و  اوج تعلیم شــان یــاد دادن مطالــب درســی باشــد؛ کــه 
نمیتــوان بــه آنهــا خــرده گرفــت بــا توجــه بــه شــرایط 
ــرای معلمــان ســاخته ایــم  اجتماعــی، اقتصــادی کــه ب
ــه   ــن ک ــروزی و... همی ــوزان ام ــختی دانش آم و سرس
ــوب   ــاق خ ــاب اخ ــن ب ــش م ــه دانش آموزان ــی ب معلم
هــر مــاه یــک جملــه هــم بگویــد بایــد قــدردان باشــیم.

ــا دل و جــان  ــه ب ــی ک ــن وجــود هســتند معلمان ــا ای ب
تمــام ســختی هــای راه را میپذیرنــد و قــدم در راه 

پرپیــچ و خــم تربیــت می گذارنــد  .
روز معلمانــی کــه ایــن روزهــا در مســیر تربیــت 

مبــارک! کننــد،  مــی  جهادگــری 
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فائزه تاجری    فائزه تاجری    9898 شیمی کاربردی شیمی کاربردی
دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه حکیم سبزواری

فاطمه پور محمدفاطمه پور محمد
9696 اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی      

هر قدر هم که فکر می کنم ....
منه بی تاب را ، تحمل کرد به صبوری ....

دستم را گرفت تا حروف را با نوشتنم لمس کنم...
 کلمات را برایم هجی کرد...
می گفت : تکرار می کنی!؟

و من کلمه به کلمه تکرار کردم ....
ــی  ــه رهای ــرار دیرین ــن تک ــن را از ای ــود ک م آری او ب

ــید... بخش
با خلوت خاص خودم آشنا کرد...

ک بفهمم 
ک بخوانم
 و بنویسم

او بود که معلم خواهد بود تا ابد
و من توانستم با او از  قید من درآیم  

      زینب سمسار کرمانیزینب سمسار کرمانی     موجودی باشم در دیار آگاهی و انسانیت...
          9898 مهندسی شیالت مهندسی شیالت

ندیدنت ، نبودنت 
نمیشود گفت که خیالی نیست 

دارد مرا به عمق اندوهی بزرگ میبرد
ــت را از  ــه دیدن ــدر حقیران ــن میســوزد چق ــرای زمی ــم ب راســتش دل

مــن گرفــت 
چرا هیچ قطاری نیست که مرا به تو برساند !

حسادتشان رقت انگیز است ، قطار هارا میگویم ...
کلمات چقدر ترسو شده اند ، جرات بیان این عشق را ندارند

من از تمام این هستی یک بار دیگر دیدن چشم هایت...
راستی از معجزه ی چشم هایت چیزی میدانی 

میدانی چگونه روح خمیده ام جا گرفت 
میدانی چگونه ادمک متروک درونم جان گرفت و زنده شد

شنیده ای عشق افتاب وار نقاب بر می افکند 
ناگهان 

سوزاننده 
اما ارام و بی هیاهو

شنیده ای پائولو کوئیلو اینگونه مینویسد 
عشق نیرویی وحشی است !

ــم  ــر بخواهی ــد ، اگ ــان می کن ــم نابودم ــارش کنی ــیم مه ــر بکوش اگ
اســیرش کنیــم مــا را بــه بردگــی می کشــاند ، و اگــر ســعی کنیــم آن 

ــذارد ! ــان می گ ــر جایم ــی ب ــتگی و حیران ــم در سرگش را بفهمی
ایــن نیــرو در جهــان اســت تــا بــه مــا شــادی ببخشــد ، تــا مــا را بــه 

ــر کنــد ... ــه هــم نزدیک ت خــدا و ب

همه مجنون، همه بیدل، همه سنگیم
همه مشغول تماشای تفنگیم

صدای اهل قبرستان درآمد
ولی بر گوش ها پوشال بستیم

پریشان کودکی دارد امیدی
که فردایی بیاید جشن گیریم

 
جهانی پاک، امن و آرمانی

که در ایوان سرود صلح خوانیم

جالــب اســت مــا بــرای ســه وعــده غــذای خــود دغدغــه 
ــه را  ــم، صبحان ــراری نخوری ــذای تک ــا غ ــم، مث داری
ــوش نشــود،  ــده فرام ــان وع ــم، می ــل بخوری ــا کام حتم
ــواع مــواد غذایــی را در خــود جــای داده  ناهــار بایــد ان
باشــد، شــام هــم ســبک و مقــوی باشــد تــا وقــت خواب 
ــن  ــا کاش همی ــا... ام ــز ه ــی چی ــت نشــویم. و خیل اذی
قــدر کــه نگــران غــذای جســم خــود هســتیم، گاهــی 
هــم نگــران مغــز گرســنه و ضعیــف شــده مــان باشــیم، 
ــر انســانی اســت.همه  ــای روح ه ــاب! یکــی از غذاه کت
ــم کــه آدم گرســنه  ــار شــنیده ای ــک ب ــل ی ــان حداق م
ــا ایــن حدیــث معتبــر  دیــن و ایمــان نمــی شناســد، ی
ــر وارد  ــه فق ــد )از دری ک ــه می فرماین ــی ک ــام عل از ام
شــود، از همــان در ایمــان بیــرون مــی رود( و یــا ایــن 
ــاد  ــه المع ــد: »مــن المعــاش ل ــث کــه مــی فرمای حدی

لــه«
ــد راه  ــت میتوان ــه درس ــت، ن ــنه اس ــه گرس ــی ک کس
ــه درســت  ــد و ن ــد حــرف بزن ــه درســت میتوان ــرود، ن ب
ــن و روح  ــم! ذه ــر کنی ــی فک ــاال کم ــد. ح ــی کن زندگ
گرســنه و فقیــر چــه بایــی ســرش مــی آیــد؟ بــا هــر 
ــه  ــش را ک ــه و ذهن ــه ای روحی ــر حادث ــا ه ــی،  ب اتفاق
نتوانســته پــرورش بدهــد نمــی تواننــد او را یــاری کننــد 

ــام  ــد و تم ــی دهن ــوقش م ــت س ــمت شکس ــه س و ب
ــای ســطحی  ــای او از روی یکســری حــس ه تصمیم ه
اســت کــه صرفــا از روی مشــاهدات و اتفاقــات روزمــره 
ــا  ــت،  ام ــر اس ــم باالت ــه از عل ــه تجرب ــت.البته ک اس
ــه قیمــت یــک زندگــی برایمــان  ــه ب گاهــی یــک تجرب
آب مــی خورد.البتــه ایــن در خوشــبینانه تریــن حالــت 
ــی  ــت م ــز اهمی ــه نی ــا از تجرب ــت م اســت!چون برداش
ــا  ــد ی ــت باش ــط، مثب ــا غل ــد ی ــت باش ــه درس ــد ک یاب
منفی.کــه ایــن را هــم عقــل بایــد پاســخ بدهد.امــا ذهن 
ــا برداشــتی نمــی  ــد، ی ــط پاســخ میده ــا غل ــف ی ضعی
کنــد و اینگونــه یــک تجربــه را تکــرار و تکــرار مــی کند، 
قبــل از اینکــه ذهــن هایمــان ســوء هاضمــه بگیــرد، بــه 
ــاب و بعــد  ــدن یــک کت ــا خوان فکــر غذایــش باشــیم ب
ــیدنمان  ــعت بخش ــا وس ــه آن، ب ــع ب ــر راج ــی تفک کم
ــرورش  ــرا کــه امــروزه پ ــه زیســتن زی ــه چگون راجــع ب
گوســفند نیــز علــم میخواهــد، ذهــن و روح کــه جــای 
خــود را دارد، قــرن بیســت و یــک و جهــان پیچیــده ی 
تکنولــوژی و ســرعت جایــی بــرای مغــز هــای ضعیــف 
ــر  ــده اســت کــه کمت و کنــد نیســت..امروزه کســی برن
درگیــر آزمــون و خطــا شــود، کســی الگــو میشــود کــه 
الگــو بگیــرد و بکوشــد از اشــتباهات دیگــران درس 

ــه ســمت  ــروز ب ــر ام ــد بگویم:اگ ــان بای ــرد و در پای بگی
ــد. ــو روی می آورن ــه ت ــران ب ــردا دیگ ــروی  ف ــاب ب کت

اگــر کتــاب بخوانــی بــه بلنــدای یــک زندگــی و تجربــه، 
بــه عظمــت یــک نگــرش، ســفر خواهــی کــرد، و همــان 

قــدر کــه ســفر می کنــی، عمــر داری
ــل  ــا نائ ــاری کرون ــق اجب ــه توفی ــه ب ــا ک ــن روزه در ای
ــم  ــی بروی ــاب های ــان کت ــمت هم ــه س ــم ب ــده ای ش
ــی   ــا کتابفروش ــگاه ی ــتیاق از نمایش ــا اش ــه روزی ب ک
خریدیــم و حــاال در قفســه کتــاب هایمــان دارد خــاک 
ــا روزی یــک صفحــه یــا حتــی 1۰خــط  مــی خــورد، ب
کتــاب خوانــدن بــه خودمــان اثبــات کنیــم کــه هــر روز 

ــم. ــی آموزی ــد م ــزی جدی چی

از یاد رفته...

فاطمه محمدزادهفاطمه محمدزاده
9898 مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
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سید علی موسوی تبارسید علی موسوی تبار
9797 برق، دانشگاه شهید بهشتی برق، دانشگاه شهید بهشتی

صلیــب ســرخ، اســمی کــه زیــاد شــنیده ایم و 
ــم.  ــش از اســمش دیده ای ــاال بی ــه احتم ــی ک عامت
ــال 1۸63 و در  ــه در س ــی ک ــر دولت ــازمانی غی س
ــگ  ــی جن ــربازان زخم ــت از س ــرای مراقب ــو، ب ژن
ایتالیــا بوجــود آمــد. عامــت ایــن ســازمان همــان 
صلیــب قرمــز رنگیســت کــه بســیار بــر روی 
ــم.  آمبوالنــس هــا و دیگــر وســایل امــدادی دیده ای
ایــن ســازمان بــه پیشــنهاد یــک بانــک دار سوئیســی 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــود آم ــا بوج ــگ ایتالی ــس از جن پ
ــه دلخــراش  ــا صحن ــرد و ب ــا ســفر ک ــه ایتالی وی ب
ــن  ــرو شــد، کار خــود در ای مجروحــان جنگــی روب
ــان  ــازماندهی آن ــه س ــرد و ب ــوش ک ــور را فرام کش
ــن  ــوئیس، ای ــه س ــس از بازگشــت ب پرداخــت. او پ
طــرح را بــه اجــرا درآورد و در ابتــدا شــانزده کشــور 
ایــن معاهــده را پذیرفتنــد. اکنــون، ســازمان صلیــب 
ســرخ بیــش از 125۰۰ نفــر کارمنــد دارد و در 
ــای  ــاندن کمک ه ــون رس ــی چ ــای گوناگون زمینه ه
ــتاران  ــم پرس ــامیدنی، تعلی ــاندن آب آش ــه، رس اولی
ــی  ــز آموزش ــتان ها و مراک ــیس بیمارس ــز تاس و نی
فعالیــت می کنــد. اســاس کارهــای ایــن ســازمان، به 
صــورت بشــر دوســتانه و بــدون تبعیــض انجــام مــی 
شــود. لوگــو و آرم ایــن ســازمان، برگرفتــه از پرچــم 
ــم  ــن پرچ ــس ای ــی برعک ــا رنگ های ــوئیس و ب س
ــز  ــه قرم ــط ک ــب وس ــت صلی ــی عام ــت؛ یعن اس
ــی  ــیه آن. در برخ ــفید در حاش ــه س ــت و زمین اس
از کشــورها نــام ایــن ســازمان هــال احمــر اســت و 

پرچــم آن برگرفتــه از پرچــم کشــور عثمانــی، هال 
قرمــزی از مــاه در وســط و حاشــیه ســفید اســت؛ از 
جملــه ایــن کشــورها میتــوان بــه کشــورهای عربــی، 
ایــران، ترکیــه، افغانســتان و پاکســتان اشــاره کــرد. 
ــران  ــوری اســامی ای ــر جمه ــال احم ــت ه جمعی
نیــز یــک ســازمان غیرانتفاعــی و عضــوی از نهضــت 
ــت  ــر اس ــال احم ــرخ و ه ــب س ــی صلی بین الملل
ــوارد، در  ــی م ــران و در برخ ــور ای ــل کش و در داخ
ــدادی  ــای ام ــه فعالیت ه ــان ب ــق جه ــر مناط دیگ
ــن  ــای ای ــت ه ــردازد. از فعالی ــتانه مي پ و بشردوس
جمعیــت در ایــران می تــوان بــه کمک هــای آن 
ــه و ســیل اشــاره  در حــوادث مختلفــی چــون زلزل
ــز در  ــا نی ــارج از مرزه ــت در خ ــن جمعی ــرد. ای ک
ســه ماموریــت مهــم در پاکســتان )ســیل، 2۰11(، 
آفریقــا  در  نیــز  و   )2۰11 )ســونامی،  ژاپــن  در 
ــري  ــکاري موث ــا، 2۰11( هم ــاخ آفریق ــی ش )قحط
ــران، بســیاری از افــراد  داشــته اســت. اکنــون در ای
ــت  ــن جمعی ــوی از ای ــه عض ــورت داوطلبان ــه ص ب
ــان  ــر هم وطن ــه دیگ ــت ب هســتند و مشــغول خدم
ــردم  ــه م ــه هم ــد آن ک ــه امی ــند. ب ــی باش ــود م خ
دنیــا، روزی عضــو داوطبانــه ای از ایــن ســازمان ها و 
جمعیت هــا باشــند و بــرای امنیــت، صلــح و کمــک 

ــد. ــاش کنن ــود ت ــان خ ــه هم نوع ب

خ وز جهانی صلیب سر به بهانه ی ر


