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شــاید شــما دانشــجویان ایــن روزهــا
در قرنطینــه و پشــت رایانــه هــای
شــخصی و جیبیتــان نشســته باشــید
و درس بخوانیــد .احتمــاال دلتــان بــرای
طبیعــت زیبــای دانشــگاه در فصــل
بهــار تنــگ شــده باشــد .شــاید ایــن
روزهــای مــاه رمضــان بیشتــر فرصــت
خلــوت بــا خودتــان را پیــدا کــرده
باشــید و بــه دنبــال ایــن باشــید کــه
از ایــن لحظــات حداکثــر اســتفاده را
ببریــد .امــا خیلــی واجــب اســت بدانیــد
کــه در ایــن آرامــش قبــل از طوفــان،
کارگــران -بــه شــدت -مشــغول کارنــد!
گودالــی کــه مــاه هــا در میــدان علــوم
حفــر شــده بــود و هیــچ اطالعــی از
آن نداشــتید ،بــی ســر و صــدا دارد بــه
میهمــان ناخوانــده ی خــود مــی رســد
و پــر مــی شــود .میهمانــی کــه هنــوز
ســر و کلــه اش پیــدا نشــده ،کلــی خــرج
روی دســت میزبــان گذاشــته اســت.
حتــی نمــی شــود کمــی بــه ظاهــر ایــن
میهمــان ناخوانــده  40متــری دل بســت!
موذنیــن محتــرم! خالصــه بایــد همیشــه
حواســتان بــه ایــن نکتــه باشــد کــه
حتــی وقتــی شــما در دانشــگاه نیســتید،
بــه احتمــال  99.99درصــد کارگــران
مشــغول کار انــد .آن هــم کاری کــه
روحتــان از آن بــی خبــر اســت و وقتــی
در جریــان امــر قــرار مــی گیریــد کــه
دانشــگاه بــاز شــده و بــه محض بازگشــایی
دانشــگاه ،چشــمانتان از حدقــه بیــرون
خواهــد زد .ایــن اتفــاق مبــارک پرســابقه
میگوینــد مشــارکت دانشــجویان
در مدیریــت دانشــگاه خودشــان!
در شــماره ی چهاردهــم نشــریه
میــدان علــوم برایتــان آش بزرگــی
پختهایــم .در چنــد دیــگ پــر و پیمــان
و بــر خــاف ســکوت مطلــق خبــری
مســئولین بــه اســتقبال میهمــان عجیــب
و غریبمــان رفتهایــم .مقــداری از
حــال و هــوای مــاه مبــارک رمضــان
و روزهــای کرونایــی چاشــنی آن
کردهایــم و در چنــد قاشــق مرباخــوری
هــم بــه مســائل روز پرداختــه ایــم.
ایــن شــما و ایــن هــم میــدان علــوم!
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میم طا

ماه خدا
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
ســاله کنیــم و در عــوض چــه؟ دل هامــان ،همچــون
مریضــی کــه ذهنــش پیــام بــی حالــی و گرســنگی را
دریافــت میکنــد امــا درک نــه ،حــس میکــرد کــه
بایــد ســرش از شــرمندگی رحمــت الهــی پاییــن باشــد
نــه از خجالــت گنــاه ،امــا بــاور نداشــت و ســاعتها
نیــز بیوقفــه و بیرحمانــه ،خیــال ایســتادن و نفــس
گرفتنــی نداشــتند و بیتــاب رســیدن بــه بیهدفــی،
در حــال گــذر بودنــد .و نهایــت درهــا بــرای شــروع
مهمانــی بــاز شــدند .مــا کــه هنــوز هیــچ تدارکــی بــرای
آن ندیــده بودیــم ،گنــاه را لبــاس برهنگــی خــود کــرده
ـس ُک َّل ُعریــان.
و زیــر لــب نجــوا کردیــم کــه اللّ ُهـ َّ
ـم ا ْکـ ُ
وارد کــه شــدیم فهمیدیــم کــه ذهنمــان هــم در
بیمــاری کــم از دل نــدارد و گویــی میپنــدارد کــه
دل همــان شــکم اســت! ایــن را میشــد از پچپچهــا
و شــوخیهای آرام مــردم (کــه مبــادا صاحبخانــهی
نزدیکتــر از رگ گردنشــان بشــنود) فهمیــد کــه
میگفتنــد :ایــن هــم از مهمانــی رازق کل! جــای آن
کــه خوراکیهــای مختلــف و گوناگــون جلویمــان
بگــذارد ،گرســنگی بــه خوردمــان میدهــد ،مرحبــا!
وضــع عجیبــی بــود .ســرخ و ســیاهرگهای اصلیمــان
تــا حــد زیادی مســدود شــده بــود و روحمان تنــد و تند
ســکتههای قــوی و خفیــف م ـیزد امــا عقــل درکــش
نمیکــرد ،یــا شــاید هــم میکــرد امــا رســیدگی
برایــش ســخت بــود یــا مهــم نبــود و ترجیــح م ـیداد
بــه پــروار کــردن همــان دل خــودش برســد .تازگیهــا
حتــی ســوی چشــمانمان هــم کــم شــده بــود و در دل
خورشــید -آنجــا کــه صاحبخانــه ،همــه ســایهها را
بــه زنجیــر کشــیده -نــور نمیدیدیــم و غبــار روی
چشــمها را هــم گذاشــته بودیــم روی طاقچــه تــا او
هــم مثــل چش ـممان خــوب خــاک بخــورد .دقیقــا در
میانــه ایــن فیــض عظیــم الهــی بودیــم کــه بــا مــردی
روبــرو شــدیم ،محجــوب ،آرام و غریــب .شــال ســبز
انداختــه بــر دوش ،بینــگاه بــه صــورت فقیــر آنقــدری
میبخشــید کــه میتوانســت دنیــا و آخــرت جهانــی
را آبــاد کنــد و نوشــتهای بــه دورش حلقــه زده بــود از
جنــس نــور کــه از هــر فاصلــهای میشــد تشــخیص
ـرم .چهــرهاش امــا
داد کــه نوشــته :کریـ ٌ
ـم ِمــن اوالد ال َکـ َ
چنــدان شــاداب و جــوان نبــود و چــروک صورتــش
فریــاد از نادانــی و بیعقلــی شــبه مردهــای زمانــش
داشــت ،امــا ،موهایــش نــه! گویــا ایــن موهــا در همــان
کودکــی ســفید شــده بودنــد ،در خانــه ،در کوچــه...
در طــول عمرمــان دائــم بــه مــا احســان کــرده بــود
ولــی آن شــب مهمــان ویــژهاش بودیــم .کلمــه ،قاصــر
از وصــف کــرم آن آقاســت ،چــه رســد بــه سرشــت و
ی کاش تمــام جهــان
حقیقتــش! چقــدر زود گذشــت ،ا 
همیشــه همــان یــک شــب بــود.
ایــن اوضــاع هــر ســالهمان بــود کــه در اجتماعــی خــرد
یــا بــزرگ در عزیزتریــن مکانهــا جمــع میشــدیم
و دیــداری بــا بزرگتریــن مرجــع و منبــع عالــم امــکان
داشــتیم و آنهــا نامــه اعمالمــان را دوبــاره میدیدنــد
و مــا همچــون دانشــجویی کــه هیــچ نخوانــده و
میخواهــد در شــب امتحــان همــه کتــاب را مســلط
شــود و تدریــس کنــد ،میخواســتیم نــه تنهــا گناهــان

و قصورهایمــان بخشــیده شــود کــه آنهــا را تبدیــل
بــه حســنات و نیکــی کننــد! و او و خاندانــش از ایــن
معجــزات کــم نداشــتهاند و مــا هــم اســتثناء نبودیــم.
مــا گریــه میکردیــم و آنهــا دلشــان طاقــت شــرم مریــد
نــدارد و ســریع الرضــا هســتند .امــا امســال تفــاوت دارد.
طــوری شــده اســت (بخوانیــد طــوری کردهانــد) کــه
مــا در خانــه بمانیــم و تــک بــه تــک ،مــورد پذیــرش
باشــیم .یــک مالقــات کامــا خصوصــی .ایــن وضــع،
نــاگاه مــرا بــه یــاد ماجرایــی آشــنا میانــدازد کــه آقایــی
بــرای عــدهای تــک بــه تــک بــه دیــدار میرفــت ،بــه
حضــور میخوانــد یــا فرســتادهای میفرســتاد و
ســرانجامش شــد آن نهضــت ســرخ! ایــن مالقاتهــا
خیلــی شــبیه آن دیدارهاســت .مالقاتهایــی بــرای
جــذب یــار ،بــرای نصــرت .ایــن قــد ِر انفــرادیِ امســال
بــوی یــاس میدهــد ،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
نمانــدن از بزرگتریــن خبــر بزرگتریــن انتظــار تاریــخ.
عجــب رمضانــی اســت امســال!
و در همیــن شبهاســت کــه شمشــیر جهــل ،پیشــانی
نیمــۀ حــق ،نیمــۀ قــرآن و جــان نبــی (ص) را شــکافت
و آرزوی ســی ســاله علــی (ع) میســر شــد و وصــال
دوبــاره بــا یگانــه همــراه و همدمــش ممکــن .چــه
ســخت بــود دم نــزدن از آن اســتخوان در گلــو و خــار
در چشــم .از چــه بگویــم؟ از کــدام غمــش؟ از زانــوی
سســت شــده در قبــر عزیــزش یــا از انحــراف مســیر
هدایــت؟ از آن ســه نامــرد خبیــث یــا از معاویــه ریــاکار
حیلــه گــر؟ از اصحــاب و آن زن شترســوار طمــع کار
یــا از عــوام تنپــرور بیعقــل؟ اصــا در مــورد کــه
حــرف میزنیــم؟ علــی (ع) کیســت؟ فاتــح خیبــر؟
جــان رســول ا( ...ص)؟ نیمــه فاطمــه (س)؟ پــدر
حســنین (ع)؟ نــام علــی (ع) چنــان عمیــق اســت و
وســیع کــه واژه را تــاب نــگاه افــق آن و عقــل را تصــور
ژرفایــش نیســت .ای کاش آن شقشــقه ،آن شــعله
برخواســته از دل علــی  ،هیــچ فــرو نمینشســت تــا
کمــی از دردهــای او تمــام وجودمــان را میســوزاند .و
چــه پایانــی بهتــر از نــام او بــرای ایــن بنــد« .یــا علــی»
و کــم کــم مــاه شــروع شــده بــا عطــر مهــدویِ دعــای
افتتــاح و جــان گرفتــه از نــور قــرآن ،مهمانــی حــق،
بــا دعــا بــرای ورود بــه تمــام نیکیهــای نبــی (ص)
تبــری از تمــام بدیهایــی کــه آنهــا خــارج
و آل او و
ّ
شــدهاند تمــام میشــود و هــر کــس نــه بــه انــدازه
وســعش کــه بــه مقــدار جهــد و تالشــش آذوقــه ســاالنه
خــود را برداشــته و رهســپار میشــود بــرای رقــم زدن
سرنوشــت خــود ،امــا خدایــا نمیشــود کــه تــو هــم روزی
مهمــان دل مــا باشــی؟
ان ّا فی قلوب منکسره
پاســخ از ایــن شــیرینتر ،بهتــر و زیباتــر شــنیدهای؟ 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

مهدی عابدی پور
اپتیک و لیزر مالک اشتر اصفهان
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صنفی

دانشــگاه چالــه بــرای
پــر کــردن زیــاد دارد،
نیــازی بــه کنــدن
گــودال جدیــد نیســت.

اعتراضــی کــه همچنــان ادامــه دارد و احتمــال توقیــف
ایــن پــروژه را قــوت میبخشــد .ح.ث .تاجــری اســت
کــه بــا وعدههــای بســیار گوشنــواز پــا بــه مشــهد
گذاشــت امــا انــگار قواعــد کار را بلــد نیســت ،بــرای
تحقــق بخشــیدن بــه آرزوهــای خــود هــرکاری
میکنــد و اینبــار نوبــت دانشــگاه فردوســی اســت
کــه بازیچــهی دســت او شــود .هرچنــد کــه مدیــران
میگوینــد هزینههــای ایــن پــروژه از خــارج دانشــگاه
تامیــن شــده اســت ،بــا ایــن حــال پــروژه همچنــان
درحــال تکمیــل میباشــد و ایــن ســوال بهوجــود
میآیــد کــه چــرا بایــد چنیــن پــروژه ای اصــا کلیــد
بخــورد؟ وکــدام بخــش از هزینههــای گــزاف ایــن
پــروژه از محــل بودجــهی دانشــگاه تامیــن میشــود!؟
آن هــم بودجـهی دانشــگاه فردوســی ،یــا بخواهــم دقیق
تــر بگویــم دانشــگاه فرســودهی فردوســی! دانشــگاه بــا
یــک ســطل رنــگ ســبز کــه نــو و امــروزی نمیشــود
شــاید بتــوان بــا آن عکــس گرفــت و پــز داد امــا بــرای
رفــع مشــکالت بایــد اقدامــات اساســیتر و موثرتــری
انجــام داد .دانشــکدههای قدیمــی و رو بــه ویرانــی،
امکانــات آموزشــی ضعیــف و قدیمــی کــه گاهــی
اوقــات آدم را از عصــر تلگــرام بــه تلگــراف میبــرد،
وضعیــت خوابــگاه هــا کــه واقعــا نمیدانــم دانشــجویان
خوابگاهــی چطــور در آن زندگــی میکننــد ،کیفیــت
پاییــن غــذای ســلف و ...اینجــا چالــه بــرای پــر
کــردن زیــاد دارد ،نیــازی بــه کنــدن گــودال جدیــد
نیســت .يكــي ديگــر از كلنگزنــي هــاي اشــتباه
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و درشــت دانشــگاه بــه چشــم میخــورد و بدبینــی
نســبت بــه انجــام کارهــا در پســتو ،لــزوم شــفافیت را
بیشــتر از هــر زمانــی در اولویــت قــرار میدهــد .یکــی
از اصلــی تریــن فاکتــور هــای شــفافیت ،شــفافیت در
حــوزهی مالــی اســت .ســابق بــر ایــن هــر هزینــهی
مجهولــی توســط خیریــن گرامــی تقبــل میشــد،
طبــق ادعــاي مدیــران دانشــگاه ایــن پــروژه نیــز
توســط همیــن خیرهــا تامیــن مالــی میشــود و
دانشــگاه هزینــهای بابــت آن پرداخــت نخواهــد کــرد.
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
تجربهی پرحاشــیه و دردسرســاز بوســتان طــرق را دارد.
پــروژه ای کــه بــا تخریــب محیــط زیســت و معمــاری
نامتعــارف آن موجــب اعتــراض دادســتان مشــهد شــد.

مجموعــهي دانشــگاه فردوســي ،احــداث مــوزهی
دانشــگاه اســت .دانشــگاهي كــه خــود بــدل بــه يــك
مــوزهي زنــده شــده ديگــر چــه نيــازي دارد بــه مــوزه!
مالــی
باتوجــه بــه تمــام ایــرادات فنــی و شــبهههای
ِ
ایــن پــروژه از طرفــی ،و از طــرف دیگــر عجلــه و
شــتابزدگی در تکمیــل آن ،درخواســت مــا دانشــجویان
ایــن اســت كــه عــاوه بــر توضیــح کامــل دربــاره ابعــاد
فنــی ایــن پــروژه و دالیلــی کــه میتوانــد چنیــن ســازه
ای را موجــه کنــد اطالعــات دقیــق مالــی ایــن مجســمه
کــه قــرار اســت بــرای دانشــجویان ســاخته شــود را بــه
اشــتراک گذاشــته تــا خــود دانشــگاه بــرای اولویــت
بنــدی مصــارف بودجــه تصمیمگیــری کنــد و اینبــار
تمــام دانشــگاه تصمی ـم ســاز باشــند .مــا نــه مشــكلي
بــا تاریــخ ایــران و مفاخــري ماننــد فردوســی داريــم
نــه بــا هیــچ آدم و شــخص حقیقــی .امــا وقتــی کســی
شــخصیت و مســئولیت حقوقــی کســب میکنــد
بایــد جوابگــو باشــد .دلــم میســوزد وقتــی کســی بــر
پیمــودن مســیر اشــتباه پافشــاریکنــد .شــاید فکــر
کنیــد کــه امــروزه دیگــر ایــن اتفاقــات چیــز عجیبــی
نیســت و هــزاران اتفــاق بزرگتــر از ایــن در حــال
انجــام شــدن اســت .ا ّمــا دقیقــا اشــتباه همیــن اســت.
در روزگاری عمــر ســپری میکنیــم کــه پــر شــده از
دیــدن اشــتباهات و ســکوت کردنهــا .روزگاری کــه
اشــتباه و اتــاف امکانــات و زمــان چیــز عادیــی شــده
اســت .در روزگاری عمــر ســپری میکنیــم کــه پــر
شــده از محرمانههــا ،چیــزی کــه مولــد َفســاد اســت.
کــه فســاد اگــر پایــش بــه جامعــهی دانشــگاهی بــاز
شــود هزینههــای جبــران ناپذیــری را برجــای خواهــد
گذاشــت .کــه همیــن ورود پولهــای کالن ،پــروژه
هــای نامتعــارف زنــگ خطــر را به صــدا در آورده اســت.
کــه امــروزه لــزوم شــفافیت در تمــام عرصههــا بهشــدت
احســاس میشــود .ایــن خواســت دانشــجویانی اســت
کــه نگــران دانشــگاه (همــان جایــی کــه چهارســال
بــدل بــه خانــهی اولشــان میشــود) هســتند .آنهــا
ایــن توقــع را دارنــد کــه مســئوالن ابهامــات و غبارهــا
را برطــرف کــرده ،صادقانــه پاســخگوی پرســشها و
جراتمندانــه پذیــرای مســئولیت تصمیمــات خــود
باشــند .دانشــگاه ســنگر اول اســت ،گام نخســت در
اصــاح جامعــه .اگــر مــا دانشــگاه را اصــاح نکنیــم
جامعــه را هــم نمیتوانیــم اصــاح کنیــم .دانشــجو
مــوذن جامعــه اســت و دانشــگاه منــارهای کــه برفــراز
آن دانشــجو فریــاد بیــدار بــاش ســرمی دهــد .بــدا بــه
حــال جامعــهاي کــه منارههایــش خامــوش باشــند.
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دانشــگاه در هــر شــهر یکــی از مراکــز بااهمیــت تلقــی
میشــود و بهگونــه ای میتــوان اجتمــاع نخبــگان را
در آن مشــاهده کــرد .مــا اگــر بخواهیــم کــه جامعـهای
ســالم و متعالــی داشــته باشــیم بایــد بتوانیــم انســان
هــای فعــال و دغدغــه منــد پــرورش دهیــم ،انســان
هایــی کــه عــاوه بر تعهــد و تخصص ،نســبت بــه وقایع
پیرامــون خــود نیــز موضعگیــری بهموقــع و صحیــح
داشــته باشــند .چیــزی کــه تنهــا بــا وجــود الگوهــای
مناســب امکانپذیــر اســت و مــا بایــد تمــام تــاش
خــود را در راســتای تحقــق ایــن اهــداف بـهکار گیریــم.
ایــن روزهــا کــه فضــای دانشــگاه تقریبــاً از لحــاظ
آموزشــی متــروك اســت ،بــاز هــم جنــب و جــوش در
دانشــگاه وجــود دارد امــا نــه از جنــس درس و دانشــجو.
بلکــه از نــوع مصالــح و خاکبــرداری و جنــاب فردوســی!
چنــد وقتــی اســت کــه حاشــیه هــای پررنگتــر از متــن
در دانشــگاه جریــان دارد .دانشــگاه فردوســی همیشــه
نقطــهی اثرگــذاری در شــهر مشــهد بــوده و هســت.
مدیــران دانشــگاه هــم همیشــه از افــراد تاثیرگذار شــهر
بودهانــد ،هــر ســخن و موضــع گیــری توســط ایشــان
تاثیــر گــذار اســت ،بــه همیــن دلیــل بایــد سیاســت
را بهخوبــی بلــد باشــند کــه اینطــور هــم هســت،
امــا نمیدانــم چــرا چنــد وقتــی اســت کــه سیاســیون
عالقــه بــه انجــام کارهــای محرمانــه دارنــد و چــرا از
شــفافیت گریزاننــد! در ظاهــر تِــز شــفافیت را میدهنــد،
امــا در عمــل تقریبــا هیــچ! چــرا مســئولین شــهری و
کشــوری مــردم را ،و مدیــران دانشــگاهی دانشــجویان را
امیــن خــود نمیداننــد و همیشــه ســعی بــر آن اســت
کــه کمتریــن اطالعــات را در اختیــار ایشــان قراردهنــد.
دو ِرمــان پــر شــده از آدمهایــی کــه خیــر و صــاح مــا
ندانســتنمان میبیننــد .ايــن مقالــه ســعي دارد
را در
ِ
تــا چنيــن تابوهــاي غلطــي را بشــكند و آغــازی باشــد
بــر بــاز شــدن بــاب گفتگوهایــی از جنــس مطالبــه.
نمیدانــم چقــدر دربــارهی پــروژهی مجســم ه فردوســی
میدانیــد ،همــان گودالــی کــه در قلــب میــدان علــوم
ـی بــزرگ ســاکن میــدان علــوم
حفــر شــد تــا فردوسـ ِ
شــود .مجســمهای بــه ارتفــاع چنــد ده متــر! خبرهــا
از ایــن حکایــت میکنــد کــه قــرار اســت بــه زودی و
درحالــی کــه دانشــگاه از هــر زمانــی خلوتتــر اســت
ایــن ابوالهــول در محــل تعییــن شــده نصــب شــود و
اتفاقــی بیافتــد از مشــابه دکل نفتــی معــروف! البتــه آن
یکــی غیــب شــد و ایــن یکــی میخواهــد ظاهــر شــود.
نمیدانــم ایــن اتفــاق بــدی اســت یــا نــه ،امــا ســوال
اینجاســت کــه چــرا چنیــن کاری بــدون هيــچ اطــاع
رســانی انجــام شــده ،آخــر مــا از آن دســته آدم هــا
نیســتیم کــه بخواهیــم جمعــه صبحــی بیــدار شــویم و
دانشــگاه دگرگــون شــده را شــاهد باشــیم .احتمــاال اگــر
بخواهیــم بدانیــم چــه دارد ميشــود ،بشــنويم :محرمانه!
چیــزی از جنــس توافــق شــهرداری بــا دانشــگاه .بــرای
پــل پیــادهرو میــان دانشــگاه و پــارک ملــت،
احــداث ِ
برداشــتن دیوارهــای دانشــگاه و بــه قــول خودشــان
تعاملــی کــردن فضــای دانشــگاه ،کــه بــا مخالفــت
شــدید اســاتید و دانشــجویان مواجــه شــد ،پــروژه ای
کــه ضــرر آن بــه مراتــب بیشــتر از نفعــی اســت کــه آن
هــم معلــوم نیســت تا چــه انــدازه بخواهــد محقق شــود.
آیــا بایــد بازهــم شــاهد اینگونــه اخبــار باشــیم!؟
اینجاســت کــه عــدم شــفافیت در فعالیــت هــای ریــز
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شهرسازان ،شهریاران اند
شهرسازان

از نشــانههای مهــم پیشــرفت و توســعه پایــدار ،درس
آموختــن از اشــتباهات گذشــته و گذشــتگان و تکــرار
نکــردن آنهــا میباشــد .در ایــن بیــن ،از جامعــه علمــی،
بیــش از هــر شــخص و نهــاد دیگــری انتظــار م ـیرود
کــه دچــار ایــن اشــتباهات نشــود.
چنــدی پیــش ،اطالعــات مبهمی در دانشــگاه فردوســی
مشــهد پخــش گردیــد بــا ایــن مضمــون کــه پــروژهای
بــا عنــوان مجســمه حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــرای
دانشــگاه فردوســی در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن
ابهامــات خبــر از اشــتباهات بزرگــی داشــتند.
برخــی از ابهامــات پــس ازمدتــی برطــرف گردیــد،
امــا نــه از طــرف مســئولین دانشــگاه ،بلکــه از طریــق
مشــاهدات میدانــی کــه در ســطح دانشــگاه انجــام
گردیــد .ایــن مشــاهدات حاکــی از آن اســت کــه مــکان
طــرح در میــدان علــوم دانشــگاه و ارتفــاع مجســمه
حــدود  ۴۰متــر میباشــد.
بــرای اشــراف بــر یــک مســئله ،بایــد آن را از زوایــای
مختلــف مــورد ســنجش قــرار داد و بــا توجــه بــه اینکــه
بــه برخــی از ابهامــات در بخشهــای قبــل پرداختــه
شــد ،در ایــن بخــش ،از زاویــهای کــه در حیطــه
کاری تخصــص شهرســازی قــرار میگیــرد ،بــه آن
میپردازیــم و بــا اســتناد بــه منابــع علمــی و بــه کمــک
مهارتهــا و آموختههایــی کــه در طــول تحصیــل در
دانشــگاه کســب نمــودهام ،اشــتباهاتی کــه در زمینــه
طراحــی شــهری در ایــن پــروژه اتفــاق افتــاده اســت را
بررســی مینماییــم.
مورد اول :تناسبات و مقیاس انسانی
کاربــرد تناســبها بــه دلیــل ایجــاد زیبایــی بصــری
در هنرهــای تجســمی ،معمــاری و شهرســازی از
اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت و تقریبــا همــه آثــار
هنــری براســاس نوعــی تناســب بــه وجــود آمدهانــد.
بهرهگیــری از دانــش هندســه و تناســبات در معمــاری
ایــران ،چــه پیــش از اســام و چــه در دوران اســامی،
جایــگاه ویــژهای داشــته اســت .معمــاران گذشــته ،از
ترســیمات هندســی و تناســبات ،بــرای شــکل دادن بــه
اثــر معمــاری اســتفاده میکردنــد .هــر اثــر معمــاری
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حــس و حالــت خاصــی در هــر فــرد بــه وجــود مـیآورد.
پــس از شــناخت هندســه و تناســبات و ارتبــاط
تناســبات و مقیــاس انســانی در فضاهــای شــهری،
نتیجــه میشــود کــه هــر معمــاری بــا مقیاســی
متفــاوت ،روان شناســی خــاص خــود را بــر مخاطــب
خــود القــا میکنــد و بهتــر اســت بــرای طراحــی هــر
فضــا ،مقیــاس انســانی در نظــر گرفتــه شــود تــا حــس
آرامــش در مخاطــب ایجــاد شــود.
امــروزه هنــوز تعریــف مشــخصی از مقیــاس انســانی و
شــاخصهای آن وجــود نداشــته و ایــن کیفیــت در
نظریههــا و دیدگاههــای مختلــف بــه صــورت پراکنــده
و غیــر منســجم مطــرح شدهاســت .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 جامعتــر و گســترده بتــوان آن را کیفیتــی
کــه بــر اســاس درک مــردم بــوده و ســبب شناســایی و
کشــف بهتــر رابطــه انســان و محیــط میشــود ،تعریــف
کــرد .رعایــت مقیاسهــای انســانی در یــک فضــای
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
پررنگتــر مــردم در فضــای شــهری خواهــد شــد.
بــرای دســتیابی بــه یــک مــکان شــهری جــذاب ،فضــا
بایــد بــه شــکل مطلوبــی محصــور شــود و عناصــر
محصــور کننــدۀ فضــا ماننــد عناصــر شــهری کــه در
طراحــی شــهری موثــر هســتند باید براســاس ایــن اصل
کــه انســان مهمتریــن رکــن فضــا محســوب میشــود،
برنامهریــزی گــردد و فضــا بایــد مقیــاس انســانی
یابــد .ایــن موضــوع زمانــی کــه فــرد اســتفادهکننده
از فضــا ،معلــوالن ،ناتوانــان جســمی و یــا ســالمندان
باشــند ،اهمیتــی مضاعــف مییابــد .بــرای اینکــه
فضــای شــهری بــر اســاس رویکــرد مقیــاس انســانی
طراحــی گــردد ،میبایســت فضــای بیــن ســاختمانها
و عناصــر شــهری همچــون مبلمــان شــهری ،احســاس
انســانی را برانگیــزد.

وقتــی انــدازه یــک شــیء یــا فضــا بــا پیکــر انســان
ارتبــاط مطلــوب داشــته باشــد گفتــه میشــود کــه
فضــا مقیــاس انســانی دارد .مقایــس انســانی یکــی از
مهمتریــن ویژگیهــای فضــای معمــاری اســت کــه
نقــش مهمــی در ایجــاد ارتباطــی مطلــوب بیــن انســان
و فضــا دارد.همچنیــن تناســبات هــم یکــی از مفاهیــم
اصلــی و پای ـهای معمــاری اســت کــه بــه رابطــه بیــن
اجــزا و کلیــت یــک فضــا یــا طــرح معمــاری اشــاره دارد
و منظــور از تئوریهــای تناســبات ،ایجــاد احســاس
نظــم بیــن اجــزاء یــک ترکیــب بصــری اســت .درطــول
چندیــن دهــه ،بعــد انســانی و تناســبات در برنامهریــزی
شــهری نادیــده گرفتــه شــده و گاهــی بــه طــور اتفاقــی
بــه آن اشــاره مــی شــود.
ت بیــن
بطــور خالصــه ،تناســبات بــه رعایــت نســب 
انــدازه اضــاع مختلــف فضــای شــهری و عناصــر آن
و مقیــاس انســانی ،انســانی شــدن اندازههــای فضــای
شــهری و عناصــر آن جهــت درک مثبــت از فضا داشــتن
اســت و بــه عنــوان مؤلفههــای ســرزندگی بخــش در
فضــای شــهری شــناخته میشــوند .بــرای قابــل درک
شــدن موضــوع ،میــدان آزادی تهــران ،یــک بیضــی بــا
قطرهایــی بــه انــدازه  650و  550متــر و بــرج آزادی بــه
ارتفــاع  45متــر میباشــد .حــال شــما فــرض کنیــد
در میدانــی ایســتادهاید بــه قطــر  100متــر (میــدان
علــوم) و مجســمهای بــه ارتفــاع  40متــر در وســط
ایــن میــدان قــرار دارد .آیــا چنیــن فضایــی بــرای شــما،
حــس حقــارت بــه ارمغــان نمــیآورد ،آیــا در چنیــن
فضایــی احســاس خوبــی داریــد ،آیــا در چنیــن فضایــی
مقیــاس انســانی و تناســبات رعایــت شــده اســت و ...؟
مورد دوم :خط آسمان
خــط آســمان بــه آخریــن خــط تــراز بنــا (یــا عناصــر
فضــا) یــا خــط اتصــال بنــا (یــا عناصــر فضــا) بــا آســمان
یــا نقطــه برخــورد خطــوط فوقانــی ســاختمانها (یــا
عناصــر فضــا) بــا خــط افــق گفتــه میشــود .وجــود
خــط آســمان زیبــا و منظــم شــاید تأثیرگذارتریــن
عامــل درنظــم دهــی بــه فضاهــای شــهری باشــد .عاملی
کــه امــروز بــه نــدرت درنمــای کالن شــهرها دیــده
میشــود .درهمیــن زمینــه دیــده شــده گاهــی اوقــات
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مورد پنجم :پدافند غیرعامل
هرچنــد الزامــات و مالحظاتــی جهــت طراحــی فضاهای
آموزشــی از نظــر پدافنــد غیرعامــل وجــود نــدارد ولــی
بــا توجــه بــه وجــود مســائلی ماننــد جنــگ و بررســی
کشــورهایی کــه در منطقــه غــرب آســیا دچــار جنــگ
هســتند ،شــاهد ایــن هســتیم کــه فضاهــای آموزشــی
بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم مــورد هــدف قــرار
گرفتهانــد .ایــن مســئله در بالیــای طبیعــی ماننــد
زلزلــه نیــز حائــز اهمیــت میباشــد.
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-2شــارقی ,آتوســا ،۱۳۹۸ ،ســنجش و ارزیابــی کیفیــت مقیــاس انســانی در طراحــی شــهری نمونــه
مــوردی میــدان عتیــق امــام علــى(ع)
html.021_EBUCONF04-https://www.civilica.com/Paper-EBUCONF04
-3هاشــمی ,سیدیوســف و پریــا قانــع پــور ،۱۳۹۵ ،ســاماندهی و طراحــی فضــای شــهری بــا رویکــرد
مقیــاس انســانی،
html.031_NICONF04-https://www.civilica.com/Paper-NICONF04
-4اصالنــی ,فردیــن و ارســان طهماســبی ،۱۳۹۵ ،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
-5چنگیــزی ,بهــزاد؛ ســمانه حســین پوریــان و لیــدا پورحســن ،۱۳۹۵ ،خــط آســمان مهمتریــن
عنصرســیمای شــهری،
html.162_AIHE10-https://www.civilica.com/Paper-AIHE10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8 C%D9%8 6 %D8 %A7%DB%8 C%DB%8 C
-7عــرب ســلغار ,نــدا و نرگــس جعفــری ،۱۳۹۸ ،مشــارکت اجتماعــی بــه مثابــه عنصــر حیاتــی
حــق بــه شــهر
html.416_CAUM02-https://www.civilica.com/Paper-CAUM02
-8بحیرائی ,حسین ،۱۳۹۸ ،طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پدافند غیر عامل،
html.102_ECDS05-https://www.civilica.com/Paper-ECDS05
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مورد سوم :میدان دید
میــدان دیــد مؤلفــه خوبــی اســت بــرای اینکــه بدانیــم
عناصــر یــک فضــای شــهری یــا معمــاری در مقیــاس
انســانی هســتند یــا خیــر ،بــه طوریکــه اگــر عنصــری
در فضــا خــارج از درک میــدان بینایــی انســان باشــد،
نشــان از مقیــاس غیــر انســانی فضــا دارد.
اگــر یــک جســتجوی کوچــک در اینترنــت داشــته
باشــید (مثــا ویکــی پدیــا :میــدان بینایــی) ،درخواهیــد
یافــت کــه میــدان دیــد انســان محــدود اســت و بــرای
اینکــه یــک جســم حــدودا  40متــری فقــط درون
میــدان دیــد شــما قــرار گیــرد ،بایــد در فاصلــه 25

مورد چهارم :مشارکت عمومی
حــق بــه شــهر ،مفهومــی فراتــر از آزادی فــرد بــرای
دسترســی بــه منابــع شــهری اســت .علیرغــم تشــابه آن
از لحــاظ مضمــون عضویــت و برابــری ،وجــه تمایــزی
هــم بــا حــق شــهروندی دارد ،کــه شــامل مشــارکت در
خلــق و اســتفاده از فضــا و همچنیــن قــدرت اثرگــذاری
بــر برنامهریزیهــای شــهری میباشــد .حــق
شهرنشــینی ،حــق کاربــران فضاهــای شــهری بــرای
اعــام نظراتشــان دربــاره فضــا و زمــان فعالیت-هایشــان
در منطقــه شــهری اســت.
حــال بــا وجــود چنیــن اصــل مهمــی و اینکــه نشــانهای
از پیشــرفت در طراحــی شــهری میباشــد ،نــه تنهــا
همــه دانشــجویان دانشــگاه فردوســی ،بلکــه حتــی
دانشــجویان و اســاتید دانشــکده معمــاری و شهرســازی
کــه بــه یقیــن در چنیــن طرحهایــی میتواننــد از بــروز
اشــتباهات جلوگیــری کننــد نیــز از ایــن طــرح اطالعــی
ندارنــد و تنهــا اطالعــات موجــود نیــز همانطــور کــه
گفتــه شــد حاصــل شــنیدههای مبهــم و دیده-هــای
انــدک اســت.
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درکشــورهای توســعه یافتــه بــرای اینکــه خــط آســمانی
پذیرفتنــی وجــود داشــته باشــد ،ســاختمانهای
جدیــدی را کــه بــدون توجــه بــه ایــن مســئله ســاخته
شــدهاند ازبیــن بردهانــد .خــط آســمان بــا شــاخص
کــردن بنــا ،یــک اولویــت بنــدی را بــه ذهــن مخاطبــان
القــا میکنــد و زیربنــای هویــت شــهر هــم بــا توجــه
بــه همیــن شــاخص کــردن بنــا (یاعناصــر فضا) ســاخته
میشــود .زمانــی کــه بــه یــک شــهر خــاص فکــر
میکنیــم اولیــن تصویــری کــه بــه ذهنمــان میرســد،
دورنمــا و چشــمانداز شــهری آن اســت .دورنمــای
شــهری درحقیقــت حکــم اثرانگشــت را بــرای یــک
شــهر دارد .چــرا کــه دورنمــای هــر شــهری کامــا
منحصربفــرد اســت .ایــن چشـماندازهای خیــره کننــده
درواقــع افقهایــی مصنوعــی هســتند کــه ســازهها و
ســاختمانهای یــک شــهر ،آن را ایجــاد میکننــد.
نمایــی بــی نظیــر ازتمــام یــا بخشــی ازمعمــاری یــک
شــهر بــا پــس زمینــه-ی آســمان شــهر بــا تمــام کالبــد
فیزیکــی و مجتمعهــای زیســتیاش درابتــدا محلــی
بــرای زیســتن و پــرورش اســت کــه درایــن مــکان
اصــول و ارزشهــا و هویــت انســان تجلــی مییابــد5.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،در برخــی از کشــورهای
توســعه یافتــه ،بناهایــی را کــه خــط آســمان شــهر
را کــه درحکــم اثــر انگشــت آن اســت ،هــر چنــد
جدیــد باشــند ،تخریــب میکننــد ولــی مــا در یکــی از
قطبهــای علمــی کشــور ،شــاهد آن خواهیــم بــود کــه
یــک اشــتباه کامــا علمــی رقــم خواهــد خــورد و خــط
آســمان شــهر را دســتخوش تغییــر قــرار میدهــد.

متــری آن قــرار داشــته باشــید و اگــر بخواهیــد درک
درســتی از تمــام ایــن جســم  40متــری داشــته باشــید،
بایــد حداقــل در فاصلــه  50متــری آن قــرار بگیریــد.
حــال بــه نظــر شــما میدانــی بــا شــعاع بیرونــی 50
متــر و مجســمه  40متــری در وســط آن ،فضایــی دارای
مقیــاس انســانی اســت یــا غیــر انســانی؟

حــال آیــا وجــود یــک مجســمه  40متــری در یکــی
از قطبهــای علمــی کشــور نمیتوانــد در مواقــع
بحــران ،خــود نیــز بحــران آفریــن باشــد؟
مورد ششم :طرحهای باالدست
همــواره در ورای هــر طراحــی شــهری ،یــک یــا چنــد
طــرح باالدســت وجــود دارد و بــا توجــه بــه مقیــاس
طراحــی ،بایــد از طرحهــای باالدســت خــود پیــروی
کنــد.
طــرح پــر زرق و بــرق جامــع دانشــگاه فردوســی کــه
بــا هزینــه نســبتا باالیــی در ســال  1395بــه تصویــب
رســید ،طــرح باالدســتی اســت بــرای هــر طرحــی در
دانشــگاه اعــم از مــکان ســاختمانها و عناصــر جدیــد،
رونــد توســعه و  ...کــه طرح احــداث مجســمه  40متری
حکیــم فردوســی یکــی از همیــن طرحهاســت و بایــد
از آن پیــروی کنــد ولــی جــای خالــی ایــن مجســمه
نــه چنــدان کوچــک در نقشــه طــرح جامــع دانشــگاه
بــه خوبــی حــس میشــود .حــال دو فــرض بوجــود
میآیــد؛ یــک ،طــرح جامــع دانشــگاه فردوســی،
طرحــی اســت کــه نیازهــای دانشــگاه را پاســخ
نمیدهــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه کمتــر از  5ســال
از تصویــب آن گذشــته اســت و بــازه طــرح  20ســاله
اســت ،ایــن فــرض رد میشــود 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
اســت کــه یــک چشــمانداز کالبــدی بــرای دانشــگاه
تعییــن شــود و یــک مجســمه  40متــری ،بــه احتمــال
قــوی مســیر ایــن چشــم انــداز را دســتخوش تغییــر
می-کنــد و بطــور خالصــه پــس از آن ،طــرح جامــع
زیــر ســوال م ـیرود.

گاهنامه فرهنگی ،اجتماعی  ،ادبی ،صنفی

شهدا ،نگین دانشگاه
مزار شهدا
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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 اطالعاتــی 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.
از نظــر شــما المــان هــای هویتــی تــراز انقــاب اســامی
مســیر عبــور و مــرور موجــب مــی شــود عــده زیــادی از نزدیکی
آن عبــور نکننــد و حتــی گاهــی از آن بازدیــد هم نکرده باشــند.
چــه ویژگــی هایــی دارد؟ ویژگــی هــای مــزار شــهدای دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،بــه عنــوان یکــی از المــان هــای دانشــگاه
بــا توجــه بــه اینکــه قــرار بــود در فضــای زیــر بنــای یادبــود
اســامی چیســت ؟!
مــوزه موضوعــی مرتبــط بــا فــداکاری و شــهادت تاســیس شــود
دکتــر محســن اصغرپــور :المــان هــای هویتــی بــه نظر می رســد
اگــر ایــن امــر تحقــق نیافتــه تمــام بازدیــد هــای بیشــتری از
کــه از چنــد جنبــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد .اول اینکــه
ایــن بنــا صــورت مــی گرفــت .امــا حتــی اگــر بازدیدهــا زیــاد
نباشــد دیــدن ایــن بنــا و بــه یــاد ســپردن آن کار خــود را انجــام
ایــن المــان هــا خــوب اســت بــه لحــاظ فنــاوری و ابــزار و مــواد
بــه کار رفتــه پیشــرو باشــند بــه خصــوص اینکــه در دانشــگاه
مــی دهنــد .معمــوالً بناهــای یادبــود اینچنینــی از نمــای دور در
نصــب شــده باشــند .نکتــه دوم اینکــه ایــن المــان هــا بایــد در
اذهــان افــراد باقــی میمانــد ماننــد بــرج آزادی در تهــران یــا
مــزار حافــظ در شــیراز.
طراحــی و مفهــوم پــردازی نــوآوری داشــته باشــند .ایــن امــر
رابطــه ی مولفــه هــای بــه کار رفتــه در ایــن المــان و ســبک
ویژگــی هــر اثــر هنــری برجســته اســت ،یعنــی نشــان دهنــده
طراحــی آن و همچنیــن تطابــق آن بــا اصــول معمــاری ،چقــدر
نــگاه نــو و جــذاب هنرمنــد اســت .نکتــه ســوم اینکــه ایــن
در هویــت بخشــی ایــن بنــا ،اثــر گــذار بــوده اســت؟ ایــن مولفــه
المــان هــا بایــد ربــط روشــنی بــه مفاهیــم موجــود در اذهــان
هــا( بــه طــور مثــال حــروف الفبــای روی زمیــن و بخــش اصلــی
بیننــدگان داشــته باشــند ،بــه طــوری کــه بــا دیــدن آن هــا هــم
ً
مــزار کــه مرتفــع میباشــد) اختصــارا چــه منظــوری را بــه
شــگفتی و نــوآوری در ذهــن ظاهــر شــود و هــم بیننــده بتوانــد
مخاطــب مــی رســانند؟
ویژگــی هــای المــان پیشــرو را بــه آنچــه از مفاهیــم در ذهــن
دکتــر محســن اصغرپــور :ایــده اولیــه بنــا نشــان دادن عــروج و
دارد ربــط بدهــد.
تعالــی و نیــز گــذر از کثــرت بــه وحــدت اســت کــه بــه معنــی
البتــه بــه دشــواری مــی تــوان اثــر هنــری یافــت کــه تمــام
شــهادت اســت .حــروف الفبــای روی زمیــن اشــکال هندســی
ایــن ویژگــی هــا را در اوج همزمــان داشــته باشــد بــه همیــن
روی دیــوار هــا روبــه بــاال هســتند و بــرج نشــان دهنــده ایــن
خاطــر معمــوالً آثــار هنــری بخشــی از ایــن خصایــص را در
عــروج و تعالــی اســت البتــه ممکــن اســت .در نــگاه اول بیننــده
خــود دارنــد .بنــای شــهدای گمنــام دانشــگاه فردوســی مشــهد
متوجــه ایــن موضــوع نشــود کــه بــه نظــرم ایــراد محســوب
کــه بنایــی بــزرگ روبــروی مســجد حضــرت زهراســت از چنــد
نمــی شــود ،بلکــه ایــن بنــا از بیننــده میخواهــد کــه دربــاره
جنبــه قابــل بررســی اســت .بــه نظــر مــی رســد کــه طــراح
معنــی عناصــری کــه مــی بینــد بیاندیشــد و میــان آنهــا رابطــه
ســعی نمــوده مفاهیمــی ماننــد عــروج و تعالــی را در طراحــی
برقــرار کنــد.
خــود نشــان دهــد .همچنیــن اشــکال هندســی و نقاشــی هــا
ظاهــرا ســال هــای گذشــته در مــورد فضاســازی
یــادآور برخــی از عناصــر معمــاری ایرانــی اســت .همچنیــن رنگ
زیــر ایــن مزار،تصمیماتــی اتخــاذ شــده و بــا برخــی از
بنــا کــه ســفید اســت نشــان از پاکــی و اهــداف بلنــد شــهدا
تشــکلها رایزنــی صــورت گرفتــه ،امــا بــه مرحلــه ی
دارد .دربــاره فنــاوری بــه کار رفتــه اطــاع زیــادی نــدارم امــا
عملیاتــی نرســیده اســت .مانــع ایــن مســئله چیســت؟
شــنیدهام کــه نــوع خاصــی از بتــن در ســاخت بنــا بــه کار
دکتــر محســن اصغرپــور :اطالعــی نــدارم .امــا معتقــدم هرگونــه
گرفتــه شــده اســت .در ایــن زمینــه بایــد محدودیــت هــای
فضاســازی بایــد متناســب بــا بنــا باشــد .گاهــی اوقــات افــراد
مالــی را نیــز در نظــر گرفــت تــا جایــی کــه مــی دانــم آنچــه
بــه شــکل مناســبتی از طرقــی چیزهایــی نصــب مــی کننــد
ســاخته شــده تمــام چیــزی نیســت کــه مــد نظــر طراحــان
کــه ممکــن اســت بــه آنچــه برایــش هزینــه شــده آســیب بزنــد.
بــوده اســت.
البتــه معتقــدم کاربــران هــر بنــا در هــر دورهای بایــد بتوانــد
رابطــه ی دانشــجویان ،اســاتید و کارکنــان بــا ایــن المــان و
تــا حــدی در آن مداخلــه کننــد تــا بنــا را از آن خــود کننــد
هچنیــن تــاش دانشــگاه در جهــت شناســاندن مقــام شــهدا و
و بــا آن احســاس نزدیکــی بیشــتری کننــد .امــا ایــن مداخلــه
معرفــی ایــن مــکان بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای دانشــگاه
نبایــد بــه معنــی تخریــب باشــد چــرا کــه ســلیقه هــا در دوره
اســامی چگونــه صــورت گرفتــه اســت؟!
هــای مختلــف تغییــر میکنــد و ایــن چنیــن اثــری کــه بــرای
دکتــر محســن اصغرپــور :مرکزیــت ایــن برنامــه موجــب شــده
آن هزینــه شــده ممکــن اســت در طــی زمــان آســیب ببینــد.
اســت کــه افــراد زیــادی هــر روز آن را ببیننــد .البتــه شــکل
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فرهنگی

هویت ،هویت معماری
معماری هویت
نگاهی معمارگونه به سند اسالمی شدن دانشگاه ها

ســند دانشــگاه اســامی ســندی باالدســتی در حــوزه
آمــوزش عالــی کشــور اســت کــه پــس از بازنگــری
ســندی قدیمــی بــا همیــن عنــوان ،در ســال ۱۳۹۲
توســط شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب
رســید و بــرای اجــرا بــه وزارتیــن عتــف و بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و در ادامــه بــه تمامــی
دانشــگاههای کشــور ابــاغ شــد .مطابــق ایــن ســند،
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی جامعــه ،نمــاد
باالتریــن ســطح علــم و فرهنــگ و مبــدأ تحــوالت
در ایــن دو حــوزه میباشــند؛ همچنیــن ،آمــوزش
عالــی کشــور نقــش پیشــران و موتــور محرکــه را در
مســیر احیــای هویــت تمدنــی جمهــوری اســامی
ایفــا میکنــد .ســند دانشــگاه اســامی ضمــن تبییــن
اصــول و مبانــی اســامی شــدن دانشــگاه و ترســیم
چشــماندازهای فرهنگی-تربیتــی ،آموزشــی ،پژوهشــی
و فنــاوری و مدیریتــی نظــام آمــوزش عالــی در افــق
 ،۱۴۰۴بــه تعییــن اهــداف کالن و ارائــه راهبردهــا و
اقدامــات اجرایــی بــرای دســتیابی بــه چشــماندازها
میپــردازد .آنچــه در ادامــه بررســی خواهیــم کــرد،
سیاســتهای اجرایــی ایــن ســند در حــوزه «رعایــت
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شماره چهاردهم

طرحهــا و برنامههــا در حــوزه معمــاری
و هویتبخشــی و هویتســازی از طریــق
آن ،زمانــی بــه اهــداف خــود دســت
مییابنــد کــه عناصــر هنــر و مهندســی ،با
یــک «برنامهریــزی و مدیریــت صحیــح»
همــراه شــوند؛ در غیــر ایــن صــورت ،نــه
تنهــا نقــش معمــاری در هویــت فرهنگــی
از بیــن م ـیرود ،بلکــه در بعضــی مــوارد،
هویــت فرهنگــی ،بــا آســیب مواجــه شــده
و تضعیــف خواهــد شــد.
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هویــت فرهنگــی مهمتریــن مؤلفــه هویتــی یــک
جامعــه بــه شــمار میآیــد کــه بــا عناصــر زیــادی پیونــد
خــورده اســت؛ گرهخوردگــی میــان فرهنــگ ،دیــن،
تمــدن و هنــر یــک گســتره هویتــی بــرای جامعــه بــه
وجــود مــیآورد و زمینهســاز ســاخت درونمایههــای
فکــری و جهتدهــی بــه کنشهــای جامعــه میشــود.
در کشــور مــا ،پشــتوانه فرهنگــی کمنظیــر ملــی در
کنــار آموزههــای وحیانــی و تمدنســاز دینــی ،منجــر
بــه پیدایــش هویــت اســامی-ایرانی شــده کــه خــود،
زمینهســاز شــکلگیری پدیدههــای بســیاری در
طــول تاریــخ بــوده اســت؛ از جملــه ایــن پدیدههــا
میتــوان بــه آثــار هنــری در زمینههــای مختلــف
بــه خصــوص در زمینــه هنــر معمــاری اشــاره کــرد؛
هنــری کــه بــه جهــت ســاخت هویــت بصــری یــک
جامعــه ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .در ایــن
بیــن ،دانشــگاه بــه عنــوان یــک عنصــر هویتســاز و
مهــد پــرورش خــردورزی در جامعــه ،نقــش بســزایی در
ترویــج و تثبیــت مؤلفههــای هویتــی در اذهــان مــردم
دارد .در ایــن یادداشــت ،میخواهیــم بــه بررســی
هویــت معمــاری دانشــگاه تــراز انقــاب اســامی ،بــا
محوریــت ســند دانشــگاه اســامی ،بپردازیــم.

ویژگیهــای معمــاری اســامی-ایرانی در طراحــی
فضــای کالبــدی دانشــگاه» میباشــد؛ مســئلهای کــه
بــه عنــوان راهبــرد هفتــم در حــوزه نظــام برنامهریــزی
فرهنگــی بــه آن اشــاره شــده اســت.
اولیــن سیاســت اجرایــی مطروحــه در ذیــل راهبــرد
مــورد بحــث ،بــه لــزوم بازشناســی و تعریــف نویــن
از مفاهیــم و ارزشهــای نهفتــه در فرهنــگ و تمــدن
اســامی-ایرانی بــرای الگوبــرداری در ســاخت و ســاز
فضــای کالبــدی دانشــگاه و همچنیــن رعایــت تناســب
بیــن ایــن الگوبــرداری بــا مقتضیــات زمــان اشــاره
میکنــد .بــدون شــک ،فرهنــگ و تمــدن غنــی اســام و
ایــران ،ظرفیــت خلــق آثــار و پدیدههــای تــازه بســیاری
را دارنــد؛ همانگونــه کــه در طــول تاریــخ ،شــاهد آثــار
منحصربفــرد فراوانــی بــا تکیــه بــر ایــن ظرفیتهــا
بودهایــم .البتــه چندیــن ســال اســت کــه توجــه بــه
ظرفیتهــای اســامی-ایرانی جــای خــود را بــه تمرکــز
بــر مدرنیتــه بــه ســبک غــرب داده و ایــن مســئله
بــه عنــوان یــک آســیب جــدی در حــوزه معمــاری
و ســاخت و ســاز بناهــا در ســطح کشــور شــناخته
میشــود؛ حــال آنکــه بــا تمرکــز بــر بازشناســی و
تعریــف نویــن از مفاهیــم و ارزشهــای اســامی-ایرانی
میتــوان شــاهکارهای مانــدگاری در ایــن حــوزه خلــق
کــرد کــه بــا هویــت فرهنگــی و تمدنــی جامعــه هــم
ســنخیت داشــته باشــند.
سیاس ـتهای اجرایــی دوم و ســوم بــه مســئله ایجــاد
الزامــات قانونــی و حمایتهــای مــادی و معنــوی
از طرحهــای پیشــنهادی در جهــت بــه کارگیــری
ویژگیهــای اســامی ایرانــی در فضــای کالبــدی
دانشــگاهها میپردازنــد .واضــح اســت کــه بــدون
وجــود قوانیــن و حمایتهــای 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 ،بیفایــده اســت.
سیاســت اجرایــی چهــارم بــه نکت ـهای بســیار حیاتــی
اشــاره میکنــد کــه بــه عقیــده مــن میتوانــد کلیــد
بقــای معمــاری اســامی-ایرانی در آینــده باشــد« :تالش
بــرای ترکیــب ویژگیهــا و شــیوههای معمــاری
اســامی و فناوریهــای جدیــد در طراحــی فضاهــای
دانشــگاهی ».ظهــور فناوریهــای نــو در عصــر جدیــد،
عنصــری اثرگــذار و غیرقابــل چشمپوشــی بــه شــمار
میآیــد؛ لــذا بســیاری از مؤلفههــای هویتــی بــرای
بقــا نیــاز بــه تعریــف مجــدد در چارچــوب فناوریهــای
جدیــد دارنــد؛ بــدون شــک ،المانهــای هویتــی
در معمــاری هــم از ایــن قبیــل مؤلفههــا هســتند.
حتــی تصــور همنشــینی معمــاری اســامی-ایرانی بــا
آن ظرافــت هــا و پیــچ و تابهــای هندســیاش ،بــا
مدرنیتــه و فناوریهــای روز جهــان ،آن هــم در فضــای
دانشــگاه ،هیجانانگیــز و جــذاب اســت!
امــا سیاســت اجرایــی پنجــم ،مســئله مهــم اولویــت
دادن بــه نامهــای دینــی ،تاریخــی و ملــی در نامگــذاری
دانشــگاهها و زیرمجموعههــای دانشــگاهی را بیــان
میکنــد .نامهــا همــواره نقــش پررنگــی در زمینــه
هویتســازی و بقــای المانهــای هویــت فرهنگــی
ایفــا کردهانــد؛ چراکــه ایــن نامهــا صرف ـاً کلمــات یــک
زبــان نیســتند ،بلکــه بــه همــراه خــود یــک پشــتوانه

فکــری را یــدک میکشــند؛ لــذا توجــه بــه فرهنــگ،
تاریــخ و تمــدن اســامی-ایرانی در نامگذاریهــا ،مــی
توانــد تأثیــر بســزایی در هویتبخشــی بــه یــک بنــا
داشــته باشــد.
سیاســتهای ششــم و هفتــم هــم بــه لــزوم در نظــر
گرفتــن نســبت عــددی دانشــجویان دختــر و پســر و
ویژگیهــای روحی-روانــی متمایــز آنهــا در طراحــی
فضاهــای کالبــدی دانشــگاه اشــاره میکنــد کــه
مطمئنــاً بــرای اثربخشــی هرچــه بیشــتر طراحــی در
زمینــه هویتســازی ،بســیار ضــروری بــه شــمار
میآیــد.
در پایــان ،میخواهــم توجــه شــما را بــه یکــی از
تعاریــف اصیــل بــرای طراحــی معمــاری جلــب کنــم:
«طراحــی معمــاری در اصــل ،اســتفاده خالقانــه از توده،
فضــا ،بافــت ،نــور ،ســایه ،مصالــح و برنامــه و عناصــر
برنامــه ریــزی ماننــد هزینــه ،ســاخت و فنــاوری اســت
بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف زیباییشــناختی،
عملکــردی و اغلــب هنــری ».بــا تأمــل و تفکــر در
ایــن تعریــف ،میتــوان بــه ایــن نکتــه مهــم پــی
بــرد کــه طرحهــا و برنامههــا در حــوزه معمــاری و
هویتبخشــی و هویتســازی از طریــق آن ،زمانــی
بــه اهــداف خــود دســت مییابنــد کــه عناصــر هنــر و
مهندســی ،بــا یــک «برنامهریــزی و مدیریــت صحیــح»
همــراه شــوند؛ در غیــر ایــن صــورت ،نــه تنهــا نقــش
معمــاری در هویــت فرهنگــی از بیــن مــیرود ،بلکــه
در بعضــی مــوارد ،هویــت فرهنگــی ،بــا آســیب مواجــه
شــده و تضعیــف خواهــد شــد.
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کرونا ،درآمدزایی ،آپدیت بزرگ
کرونــا ،ایــن مهمــان ناخوانــده ،بــا ورود ناگهانــی خــود
همــه جهانیــان را بــه شــوک بزرگــی واداشــت کــه
متأســفانه امــکان اســتقبال از مهمــان و رســم مهمــان
نــوازی را از مــا گرفــت .از اواخــر بهمــن مــاه ســال ٩٨
تــا بــه امــروز کــه ایــن یادداشــت را مطالعــه میکنیــد،
ایــن مهمــان ناخوانــده ،خــود دســت بــه کار شــده و
تغییراتــی در محیــط اطرافمــان ایجــاد کــرده اســت.
یــك لحظــه صبــر کنیــد.در ایــن یادداشــت ســعی کرده
ام تــا بــه نــکات خــوب و مثبتــی کــه ایــن مهمــان
ناخوانــده در جامعــه بــه وجــود آورده اســت بپــردازم
و از مشــکالت و آســیب هــای آن ســخنی بــه میــان
نیــاورم .ایــن مهمــان ناخوانــده در همــان ابتــدا ،رفتــن
بــه مدرســه و دانشــگاه و حتــی ســرکار را بــرای همــه
مــا ممنــوع و دســتور خانــه نشــینی برایمــان تجویــز
کــرد.
حــال چگونــه میشــود کــه هــم بــه مدرســه و دانشــگاه
رفــت و هــم از کســب و کار عقــب نمانــد؟ پــس از
ورود تلگــرام بــه منــزل عزیزمــان ایــران ،ایــن بــار بــا
ورود ایــن مهمــان ناخوانــده ،دومیــن بــه روزرســانی
بــزرگ ســبک زندگــی ،در کشــورمان و حتــی در
ســطح جهــان رخ داد و موجــب تغییــرات اساســی در
سیســتم زندگــی مردمــان شــد .ايــن بــروز رســانی
بــزرگ چیــزی جز«دیجیتالــی شــدن» نــام نــدارد .دیگر
الزم نیســت مســافت طوالنــی منــزل تــا دانشــگاه را
طــی کنیــم و یــا بــرای خریــدن یــک محصــول از پــول
نقــد اســتفاده کنیــم ،یــا بــرای خریــدن یــک لبــاس
تمــام فروشــگاههای شــهر را زیــر و رو کنیــم و الزم
نیســت هــای دیگر...کــه خودتــان در جریانیــد .ایــن
بروزرســانی بــزرگ ســبک زندگــی ،بــه مــا میگویــد
کــه همــه ایــن مــوارد را تنهــا بــا تلفــن همــراه خــود
نیــز میتــوان انجــام داد کــه در اصطــاح امــروزی بــه
آن زندگــی هوشــمند میگوینــد .و ایــن تلنگــر خوبــی
بــرای اســتفاده درســت و بهینــه از دنیــای دیگــری بــه
اســم دنیــای دیجیتــال اســت .از مزیتهــای بــزرگ
بروزرســانی دوم مــی تــوان بــه  :اســتفاده مفیــد از
زمــان ،افزایــش ســرعت انجــام کار ،صرفــه جویــی در
هزینــه ،مطلوبیــت و رضایــت بیشــتر ،افزایــش ســرمایه
و مــوارد دیگــر مــی تــوان اشــاره کــرد .امــا دغدغــه
اصلــی اکثریــت مــردم در ایــن دوران خانــه نشــینی ،از
دســت دادن شــغل و درآمــد اصلــی خودشــان میباشــد.
مخصوصــا مشــاغلی ماننــد :فروشــگاه هــای لبــاس،
رســتوران و اغذیــه فروشــی هــا ،هتــل و مســافرخانه هــا
و مشــاغلی کــه تنهــا راه درآمدشــان معلــول حضــور
مــردم در جامعــه اســت .اگــر ایــن مهمــان ناخوانــده
هــم وارد منــزل مــا نمیشــد ،در آینــدهای نــه چنــدان
دور ایــن معضــل کاهــش درآمــد ،بصــورت تدریجــی
چهــره خــود را نمایــان و غافــل گیرمــان میکــرد.
امــا راهــکار چیســت؟ بــرای جلوگیــری از ایــن ضــرر
چــه بایــد کــرد؟ اصــا بــدون حضــور در کــف میــدان
جامعــه مگــر میشــود درآمدزایــی کــرد؟ مــن بــه شــما
میگویــم بلــه.

8

یکــی از راه هــای جلوگیــری از ایــن معضــل کاهــش
درآمــد ،ورود بــه بــازار جدیــدی بــه نــام «دیجیتــال
مارکتینــگ» یــا بــه تعبیــر مــن «درآمدزایــی مجــازی»
اســت.بازاری کــه چنــد ســالی رخ نشــان داده و
طرفــداران زیــادی را بــه ســوی خــود کشــانده اســت.
بــازاری کــه بــا صــرف زمــان و فعالیــت بدنــی کمتــر
میتــوان بــه درآمــدی بیشــتر و حتــی برابــري از بــازار
حقیقــی رســید .و قطعــا رســیدن بــه ایــن درآمــد یــک
شــبه و بــدون صــرف زمــان و تــاش و کوشــش نخواهد
بــود امــا ایــن بــروز رســانی بــزرگ ( ورود کرونــا یــا
همــان مهمــان ناخوانــده بنــده) خــود عامــل و تلنگــر
بزرگــی بــرای ورود مــردم بــه ایــن بــازار شــده اســت.
بــازاری کــه میتوانــد هــم کســانی کــه اکنــون شــاغل
هســتند را بــه ســرمایه برســاند و هــم کســانی کــه تــازه
تصمیــم بــه درآمدزایــی و ایجــاد شــغل کــرده انــد.
امــا چگونــه مــی تــوان از ایــن بــازار دیجیتــال بــه
درآمدزایــی رســید؟ بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع،
چنــد مثــال میزنــم.
 .١صاحــب یــک ســوپر مارکــت مــی توانــد بــا ورود
درســت و تبلیغــات مفیــد در فضــای مجــازی و شــبکه
هــای اجتماعــی ،فــروش خــود را محــدود بــه کوچههای
اطــراف نکــرده و بــه وســعت یــک شــهر محصــوالت
خــود را بفروشــد.
 .٢طــراح لباســی کــه در اهــواز زندگــی میکنــد و بــه
خیاطــی مــی پــردازد و درآمــد اندکــی از ایــن طریــق
داشــته اســت ،اکنــون ایــن فرصــت بــرای او ایجاد شــده
کــه محصــوالت خــود را نــه تنهــا در اهــواز بلکــه بــه
انــدازه قــدرت تبلیغــات خــود (بــه پهنــای کل کشــور و
فراتــر از آن) نمایــان کنــد و بــه فــروش برســاند.
 .٣فــردی کــه توانایــی انجــام کارهــای گرافیکــی
و طراحــی پوســتر و عکــس نوشــته دارد ،میتوانــد
بــا ایجــاد یــک صفحــه در شــبکههای اجتماعــی
محصــوالت خــود را بــه اشــتراک گذاشــته و درآمدزایــی
کنــد.
 .۴مغــازه داری کــه تولیــدی لبــاس دارد و مشــتریان
زیــادی نــدارد ،بــا ورود مفیــد و تبلیغــات جــذاب و
ایجــاد صفحــه در شــبکه هــای اجتماعــی میتوانــد
محصــوالت خــود را بــه نمایــش بگــذارد و محــدوده
مشــتریان خــود را گســتردهتر کنــد.
تمامــی ایــن مــوارد ،نمونــه هــای کوچکــی بــرای
اســتفاده مفیــد و درآمدزایــی از دنیــای دیجیتــال و

فضــای مجــازی اســت.
قالــب هــای گفتــه شــده بــرای افــرادی اســت کــه
ســرمایه محــدودی دارنــد و نمیخواهنــد هزینــه
زیــادی را صــرف ایــن کار کننــد .امــا کســانی کــه
ســرمایه اولیــه نســبتا خوبــی دارنــد مــی تواننــد بــا
اســتفاده از قالــب هــای دیگــری ماننــد :ایجــاد ســایت،
ســاخت اپلیکیشــن ،حضــور موثــر در فضــای مجــازی
و پیامرســان هــا ،اســتفاده از قالبهــای گرافیکــی،
تبلیغــات وســیع در رســانههای جمعــی و ...قطعــا
میتواننــد بــه درآمــد بیشــتری برســند.
در دنیــای دیجیتــال بــه چنــد نکتــه نیــز بایــد توجــه
داشــت:
 .١بــرای رســیدن بــه درآمــد بایــد صبــر و حوصلــه از
خودتــان بــه خــرج دهیــد و عجــول نباشــید.
 .٢از نهایــت خالقیــت و هنــر خــود در تبلیغــات بــرای
جــذب مشــتری اســتفاده کنیــد.
 .٣در روزهــای ابتدایــی شــروع کار خــود انتظــار
دســتیابی بــه درآمــد زیــادی نداشــته باشــید.
 .۴ایــن را بدانیــد کــه شــما تنهــا کســی نیســتید کــه
وارد ایــن بــازار میشــوید و قطعــا افــرادی قبــل از شــما
بودهانــد و افــرادی هــم در آینــده بــه لیســت رقبــاي
شــما اضافــه خواهنــد شــد.
 .۵در ابتــدای راه با شکســت و دلســردی و ناامیدیهایی
همــراه خواهیــد شــد کــه طبیعــی اســت و در ابتــدای
شــروع هــر کاری نمــی تــوان تمامــا ایــده آل بــود و بــه
مشــکالتی نیــز خواهیــم رســید.
 .۶بــرای رســیدن بــه درآمــد بیشــتر بایــد دانــش و
مطالعــه خودتــان را در زمینــه دیجیتــال مارکتینــگ
افزایــش دهیــد و بــه اطالعــات کــم خــود در ایــن
زمینــه قناعــت نکنیــد.
 .٧بــه طــور منظــم شــیوه انجــام کار خود را بروزرســانی
کــرده و بــا ابزارهــای نویــن دنیــای دیجیتــال آشــنا
شــوید.
 .٨و در نکتــه آخــر بــاز هــم تأکیــد میکنــم کــه در
ایــن راه بایــد از خودتــان خالقیــت (یــا همــان هنــر
اســتفاده از وســایل دور و اطرافمــان بــه بهتریــن
شــکل ممکــن) بــه خــرج دهیــد تــا از غافلــه دنیــای
دیجیتــال عقــب نمانیــد.
و در آخــ ِر ایــن یادداشــت هــم ذکــر کنــم کــه ایــن
رویــای «دیجیتالــی شــدن ســبک زندگــی افــراد» نباید
خــود عاملــی بــرای گســترش فاصلــه طبقاتــی در جامعه
شــود و بلکــه بایــد بــرای تمامــی افــراد جامعــه در
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 ببريــم.
بــه امیــد ریشــه کــن شــدن فقــر و فاصلــه طبقاتــی
اجتماعــی.

محمدرضا ابو
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اجتماعی

آیالند
شماره چهاردهم

تمــام شــده دیگــر تحمــل بچــه هــا را نداریــم؛ بــا ایــن
تحویــل
وضــع دانشآموزانــی امــروز بــرای تربیــت
ِ
معلمــان میشــوند کــه حتــی خانــواده هــا نیــز حوصلــه
تربیتشــان را ندارنــد.
دانشآموزانــی کــه در فضایــی پــر از داده هــای مختلــف
قــرار گرفتــه انــد امــا کســی حوصلــه نــدارد بــه داده هــا
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اگــر از ســختی اینروزهــای معلمــان ،از آیالنــد ،از
معلمــی کــه در بیمارســتان بــه شــاگردانش درس
میــداد ،از نبــود امکانــات آمــوزش مجــازی ،حتــی
از ویدئــو پســربچهای کــه خــود را االغ خطــاب
مــی کــرد بــا توجهــی ویــژه بگذریــم میرســیم بــه
یــک واقعیــت!
واقعیــت اینکــه ســختی معلــم بــودن و از همــه
مهمتــر معلــم خــوب و تاثیرگــذار بــودن بســیار
بیشــتر از حــد تصــور ماســت.
دانــش آمــوزان ایــن نســل در دوره ای زندگــی
میکننــد کــه میتواننــد خــود انتخــاب کننــد
چــه کســانی تربیتشــان کننــد؛ آنهــا ترجیــح
میدهنــد کالس هــای درس مجازیشــان ایــن
روزهــا الیــو تتلــو و امثالهــم و تمریــن هایشــان
بــرای مــرور بهتــر آهنــگ هــای ساســی باشــد.
بــه جــای اینکــه بــه واژه هــای مضحــک امثــال
ساشــا ســبحانی و ...بیندیشــند و اعتــراض کننــد
بــه تلفــظ اشــتباه واژه آنالیــن خــرده میگیرنــد و
آنــرا ترنــد شــبکه هــای مجــازی میکننــد.
چنــدی پیــش یــک نظرســنجی در گــروه تلگرامــی
مدرســه ای را دیــدم ســوال ایــن بــود چــه کســانی
از تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه هــا در دوران
قرنطینــه بیشــترین صدمــه را دیدهانــد؟
اکثــر مــادران گــروه عنــوان کردنــد مــا طاقتمــان

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 دانشآموزانــی کــه امــروز هیــچ
دلیلــی بــرای درس خوانــدن پیــدا نمیکننــد چــون
آرزوی بالگــر شــدن را جایگزیــن دکتــر و مهنــدس
شــدن کــرده انــد.
تربیــت اخالقــی ،رفتــاری و جهــت دادن بــه ذهــن
دانشآمــوزان امــروزی ،جهــادی ســخت اســت و بعضــی
معلمــان ترجیــح میدهنــد راه آســانتر را انتخــاب کــرده
و اوج تعلیمشــان یــاد دادن مطالــب درســی باشــد؛ کــه
نمیتــوان بــه آنهــا خــرده گرفــت بــا توجــه بــه شــرایط
اجتماعــی ،اقتصــادی کــه بــرای معلمــان ســاخته ایــم
و سرســختی دانشآمــوزان امــروزی و ...همیــن کــه
معلمــی بــه دانشآموزانــش مــن بــاب اخــاق خــوب
هــر مــاه یــک جملــه هــم بگویــد بایــد قــدردان باشــیم.
بــا ایــن وجــود هســتند معلمانــی کــه بــا دل و جــان
تمــام ســختی هــای راه را میپذیرنــد و قــدم در راه
پرپیــچ و خــم تربیــت میگذارنــد.
روز معلمانــی کــه ایــن روزهــا در مســیر تربیــت
جهادگــری مــی کننــد ،مبــارک!
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نرمش قهرمانانه
یــک ســوال مهــم ،چــرا امــام حســن (ع) صلــح کــرد؟
جوابــش را اینگونــه شــنیدهام ،چــون نفراتــش کــم بــود.
بــه شــخصه همیشــه گوش ـهی ذهنــم میگفتــم مگــر
 72نفــر نیــرو زیــاد اســت؟! گمــان نمیکنــم ایــن
جــواب ،پاســخ اصلــی بــه ایــن ســوال باشــد .مگــر
میشــود امــکان شــهادت باشــد و امــام آن را انجــام
ندهــد؟! حاشــا و کال .پــس چــه شــد کــه امــام (ع)
صلــح کــرد؟
در ابتــدا بهتــر اســت بدانیــم کــه امــام حســن (ع)
بــا چــه افــرادی ر و بــ ه رو بودهانــد .بعــد از آن ،درك
تصمیــم درخشــان و فــوق العــادهی امــام حســن (ع)
بســیار راحتتــر خواهــد بــود.
دوران خالفــت مروانــی ،ســفیانی و عباســی ،دورانــى
بــود كــه ارزشهــاى اســامى از محتــواى واقعــى
خودشــان خالــى شــدند .صورتهایــی باقــى مانــد؛ ولــى
محتواهــا ،بــه محتواهــاى جاهلــی و شــیطانى تبديــل
شــد .آن دســتگاهى كــه میخواســت انســانها را
خاضــع
متعبــد ،مؤمــن ،آزاد ،دور از آالیشهــا،
ِ
عاقــلّ ،
عنــداهلل و متكبــر در مقابــل متكبــران تربيــت كنــد
و بســازد ،کــه بهترينــش ،همــان دســتگاه مديريــت
اســامى در زمــان پيامبــر بــود ،بــه دســتگاهى تبديــل
شــد كــه انســانها را بــا تدابيــر گوناگــون ،اهــل
دنيــا و هــوى و شــهوات و تملــق و دورى از معنويــات
ميســاخت و انســانهاى بیشــخصيت و فاســق و
فاســدى رشــد مــیداد .از زمــان خــود معاویــه هــم

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
تمــام تالشــش را میکــرد کــه بــه اســام نــاب ضربــه
بزنــد .اینکــه او چطــور اشــخاص ،رؤســا و وجــوه و رجال
را وادار میکــرد کــه از عقايــد و ايمــان خودشــان دســت
بکشــند و حتــي درراه مقابلــه بــا حــق تجهيــز بشــوند؛
اينهــا را خيلیهــا نوشــتهاند.
در چنیــن شــرایطی کــه جریــان باطــل مســلح اســت
بــه جهــل عــوام ،دســتگاه تبلیغاتــی عظیــم ،ثــروت و
 ،...دســتان امــام حســن (ع) بســته اســت؛ چــرا کــه
هــر گونــه حملــه علیــه ایــن جریــان ،از آن جایــی کــه
در کســوت دیــن اســت و مــرز حــق و باطــل مشــتبه
اســت ،عــاوه بــر شکســت آن حملــه ،زمینــه را بســیار
مهیــا میکــرد کــه جریــان باطــل بــا اتهــام تکفیــر،
بــه تمامــی آنهــا و طرفدارانشــان بتازنــد و جریــان
حــق را بــه طــور کامــل از بیــن ببرنــد ،و دیگــر امــام
حســینی وجــود نمــي داشــت کــه واقعــهی عظیــم
عاشــورا را رقــم بزنــد.
بعــد از صلــح امــام حســن (ع) ،شــرایط مشــابه ابتــدای
بعثــت رســول اکــرم(ص) شــد و حکومــت نــاب اســامی
بــه شــکل نهضــت درآمــد تــا دوبــاره تشکلســازی و
جریانســازی خــود را شــروع کنــد .کــه البتــه ایــن
شــرایط بــرای امــام حســن (ع) بســیار ســخت بــود،
چــرا کــه عــاوه بــر تحمــل ســختی دوران معاویــه و آن

اخنتــاق و غربــت ،مجبــور بودنــد ســرزنشهای یــاران
نزدیــک را نیــز بشــنوند و تحمــل و صبــر کننــد؛ نادانــان
و ناآگاهــان بــه طــرق مختلــف حضــرت را نکوهــش
میکردنــد؛ گاهــی او را ذلیــل کننــده مؤمنیــن
میدانســتند و میگفتنــد شــما ایــن مؤمنیــن پرشــور
و پرحماســهای کــه در مقابــل معاویــه قــرار داشــتند
را بــا صلــح خودتــان خــوار کردیــد و تســلیم معاویــه
نمودیــد؛ گاهــی تعبیــرات محترمانهتــر و مؤدبانهتــری
بــه کار میبردنــد ولــی مضمــون یکــی بــود.
صحنههــای تاریــخ پــر اســت از بزنگاههایــی کــه عــوام
دل خــواص را خــون میکننــد؛ بــا اصرارهــای خــود ،بــا
نفهمیدنهــای خــود ،بــا شــور بــدون شــعور خــود و ...
 .خداونــدا بــه در ايــن روز والدت حضــرت امــام حســن
مجتبــی (ع) ،بــه تمامــی مــا بصیــرت عنايــت كــن؛ چــرا
کــه تشــخیص حــق از باطــل تنهــا بــا شــور و حماســه
و  ...نمــی شــود.
و خداونــدا بــرای همــهی آدمهــا شــور و تکبیــر و
حماســهی بــا عقــل و تدبیــر را روزی کــن.

علی باقری نیا
 96مهندسی هوافضا
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سر سوزن ذوق
ندیدنت  ،نبودنت
نمیشود گفت که خیالی نیست
دارد مرا به عمق اندوهی بزرگ میبرد
راســتش دلــم بــرای زمیــن میســوزد چقــدر حقیرانــه دیدنــت را از
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 چشمهایت...
راستی از معجزه ی چشم هایت چیزی میدانی
میدانی چگونه روح خمیده ام جال 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 نيرويى وحشى است !
اگــر بکوشــيم مهــارش کنيــم نابودمــان مىکنــد  ،اگــر بخواهيــم
اســيرش کنيــم مــا را بــه بردگــى مىکشــاند  ،و اگــر ســعى کنيــم آن
را بفهميــم در سرگشــتگى و حيرانــى بــر جايمــان مىگــذارد !
ايــن نيــرو در جهــان اســت تــا بــه مــا شــادى ببخشــد  ،تــا مــا را بــه
خــدا و بــه هــم نزديکتــر کنــد ...

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
فاطمه پور محمد
 96اقتصاد کشاورزی

زینب سمسار کرمانی
 98مهندسی شیالت

از یاد رفته...
جالــب اســت مــا بــرای ســه وعــده غــذای خــود دغدغــه
داریــم ،مثــا غــذای تکــراری نخوریــم ،صبحانــه را
حتمــا کامــل بخوریــم ،میــان وعــده فرامــوش نشــود،
ناهــار بایــد انــواع مــواد غذایــی را در خــود جــای داده
باشــد ،شــام هــم ســبک و مقــوی باشــد تــا وقــت خواب
اذیــت نشــویم .و خیلــی چیــز هــا ...امــا کاش همیــن
قــدر کــه نگــران غــذای جســم خــود هســتیم ،گاهــی
هــم نگــران مغــز گرســنه و ضعیــف شــده مــان باشــیم،
کتــاب! یکــی از غذاهــای روح هــر انســانی اســت.همه
مــان حداقــل یــک بــار شــنیده ایــم کــه آدم گرســنه
دیــن و ایمــان نمــی شناســد ،یــا ایــن حدیــث معتبــر
از امــام علــی کــه میفرماینــد (از دری کــه فقــر وارد
شــود ،از همــان در ایمــان بیــرون مــی رود) و یــا ایــن
حدیــث کــه مــی فرمایــد« :مــن المعــاش لــه المعــاد
لــه»
کســی کــه گرســنه اســت ،نــه درســت میتوانــد راه
بــرود ،نــه درســت میتوانــد حــرف بزنــد و نــه درســت
زندگــی کنــد .حــاال کمــی فکــر کنیــم! ذهــن و روح
گرســنه و فقیــر چــه بالیــی ســرش مــی آیــد؟ بــا هــر
اتفاقــی ،بــا هــر حادثــه ای روحیــه و ذهنــش را کــه
نتوانســته پــرورش بدهــد نمــی تواننــد او را یــاری کننــد
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و بــه ســمت شکســت ســوقش مــی دهنــد و تمــام
تصمیمهــای او از روی یکســری حــس هــای ســطحی
اســت کــه صرفــا از روی مشــاهدات و اتفاقــات روزمــره
اســت.البته کــه تجربــه از علــم باالتــر اســت ،امــا
گاهــی یــک تجربــه بــه قیمــت یــک زندگــی برایمــان
آب مــی خورد.البتــه ایــن در خوشــبینانه تریــن حالــت
اســت!چون برداشــت مــا از تجربــه نیــز اهمیــت مــی
یابــد کــه درســت باشــد یــا غلــط ،مثبــت باشــد یــا
منفی.کــه ایــن را هــم عقــل بایــد پاســخ بدهد.امــا ذهن
ضعیــف یــا غلــط پاســخ میدهــد ،یــا برداشــتی نمــی
کنــد و اینگونــه یــک تجربــه را تکــرار و تکــرار مــی کند،
قبــل از اینکــه ذهــن هایمــان ســوء هاضمــه بگیــرد ،بــه
فکــر غذایــش باشــیم بــا خوانــدن یــک کتــاب و بعــد
کمــی تفکــر راجــع بــه آن ،بــا وســعت بخشــیدنمان
راجــع بــه چگونــه زیســتن زیــرا کــه امــروزه پــرورش
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
و کنــد نیســت..امروزه کســی برنــده اســت کــه کمتــر
درگیــر آزمــون و خطــا شــود ،کســی الگــو میشــود کــه
الگــو بگیــرد و بکوشــد از اشــتباهات دیگــران درس

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 ....
آری او بــود ک مــن را از ایــن تکــرار دیرینــه رهایــی
بخشــید...
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
موجودی باشم در دیار آگاهی و انسانیت...
فائزه تاجری  98شیمی کاربردی
دانشگاه حکیم سبزواری

بگیــرد و در پایــان بایــد بگویم:اگــر امــروز بــه ســمت
کتــاب بــروی فــردا دیگــران بــه تــو روی میآورنــد.
اگــر کتــاب بخوانــی بــه بلنــدای یــک زندگــی و تجربــه،
بــه عظمــت یــک نگــرش ،ســفر خواهــی کــرد ،و همــان
قــدر کــه ســفر میکنــی ،عمــر داری
در ایــن روزهــا کــه بــه توفیــق اجبــاری کرونــا نائــل
شــده ایــم بــه ســمت همــان کتــاب هایــی برویــم
کــه روزی بــا اشــتیاق از نمایشــگاه یــا کتابفروشــی
خریدیــم و حــاال در قفســه کتــاب هایمــان دارد خــاک
مــی خــورد ،بــا روزی یــک صفحــه یــا حتــی ۱۰خــط
کتــاب خوانــدن بــه خودمــان اثبــات کنیــم کــه هــر روز
چیــزی جدیــد مــی آموزیــم.

فاطمه محمدزاده
 98مدیریت صنعتی
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سرخ ،هالل احمر
صلیب سرخ،
به بهانه ی روز جهانی صلیب سرخ
صلیــب ســرخ ،اســمی کــه زیــاد شــنیدهایم و
عالمتــی کــه احتمــاال بیــش از اســمش دیدهایــم.
ســازمانی غیــر دولتــی کــه در ســال  1863و در
ژنــو ،بــرای مراقبــت از ســربازان زخمــی جنــگ
ایتالیــا بوجــود آمــد .عالمــت ایــن ســازمان همــان
صلیــب قرمــز رنگیســت کــه بســیار بــر روی
آمبوالنــس هــا و دیگــر وســایل امــدادی دیدهایــم.
ایــن ســازمان بــه پیشــنهاد یــک بانـکدار سوئیســی
پــس از جنــگ ایتالیــا بوجــود آمــد .زمانــی کــه
وی بــه ایتالیــا ســفر کــرد و بــا صحنــه دلخــراش
مجروحــان جنگــی روبــرو شــد ،کار خــود در ایــن
کشــور را فرامــوش کــرد و بــه ســازماندهی آنــان
پرداخــت .او پــس از بازگشــت بــه ســوئیس ،ایــن
طــرح را بــه اجــرا درآورد و در ابتــدا شــانزده کشــور
ایــن معاهــده را پذیرفتنــد .اکنــون ،ســازمان صلیــب
ســرخ بیــش از  12500نفــر کارمنــد دارد و در
زمینههــای گوناگونــی چــون رســاندن کمکهــای
اولیــه ،رســاندن آب آشــامیدنی ،تعلیــم پرســتاران
و نیــز تاســیس بیمارســتانها و مراکــز آموزشــی
فعالیــت میکنــد .اســاس کارهــای ایــن ســازمان ،به
صــورت بشــر دوســتانه و بــدون تبعیــض انجــام مــی
شــود .لوگــو و آرم ایــن ســازمان ،برگرفتــه از پرچــم
ســوئیس و بــا رنگهایــی برعکــس ایــن پرچــم
اســت؛ یعنــی عالمــت صلیــب وســط کــه قرمــز
اســت و زمینــه ســفید در حاشــیه آن .در برخــی
از کشــورها نــام ایــن ســازمان هــال احمــر اســت و

پرچــم آن برگرفتــه از پرچــم کشــور عثمانــی ،هالل
قرمــزی از مــاه در وســط و حاشــیه ســفید اســت؛ از
جملــه ایــن کشــورها میتــوان بــه کشــورهای عربــی،
ایــران ،ترکیــه ،افغانســتان و پاکســتان اشــاره کــرد.
جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران
نیــز یــک ســازمان غیرانتفاعــی و عضــوی از نهضــت
بینالمللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر اســت
و در داخــل کشــور ایــران و در برخــی مــوارد ،در
دیگــر مناطــق جهــان بــه فعالیتهــای امــدادی
و بشردوســتانه ميپــردازد .از فعالیــت هــای ایــن
جمعیــت در ایــران میتــوان بــه کمکهــای آن
در حــوادث مختلفــی چــون زلزلــه و ســیل اشــاره
کــرد .ایــن جمعیــت در خــارج از مرزهــا نیــز در
ســه ماموریــت مهــم در پاکســتان (ســیل،)2011 ،
در ژاپــن (ســونامی )2011 ،و نیــز در آفریقــا
(قحطــی شــاخ آفریقــا )2011 ،همــكاري موثــري
داشــته اســت .اکنــون در ایــران ،بســیاری از افــراد
بــه صــورت داوطلبانــه عضــوی از ایــن جمعیــت
هســتند و مشــغول خدمــت بــه دیگــر هموطنــان
خــود مــی باشــند .بــه امیــد آنکــه همــه مــردم
دنیــا ،روزی عضــو داوطبانـهای از ایــن ســازمانها و
جمعیتهــا باشــند و بــرای امنیــت ،صلــح و کمــک
بــه همنوعــان خــود تــاش کننــد.
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