






  





  



    

سخن سردبیر *
در چنـــد ســـال اخیـــر مســـائل اقتصـــادی جامعـــه ایـــران بـــار زیـــادی را برشـــانه هـــای مـــردم تحمیـــل کـــرده اســـت و اقشـــار 

متوســـط و پاییـــن جامعـــه در بســـیاری از امـــور زندگـــی، قـــدرت خریـــد خـــود را ازدســـت داده اند؛ امـــا بـــرای دســـتیابی بـــه رشایـــط 

ـــران  ـــد. آنچـــه در ای ـــگاه داشـــته ان ـــده ن ـــد رادر دل خـــود زن ـــور امی ـــواره  ن ـــر، هم ـــا تالشـــی خســـتگی ناپذی ـــه ب ـــراد جامع ـــر، اف به

ـــم  ـــری مه ـــواره ام ـــه هم ـــت ک ـــردم اس ـــزد م ـــل در ن ـــه تحصی ـــبد هزین ـــت، س ـــیار چشمگیراس ـــش رو بس ـــختی های پی ـــه س ـــا هم ب

و اجتناب ناپذیـــر بـــوده اســـت. بـــه نظـــر می رســـد بســـیاری از خانواده هـــای ایرانـــی بـــرای ســـاخنت آینـــده ای درخشـــان تر، 

ـــن  رو اســـتقبال از برخـــی از رشـــته ها  ـــد. از همی ـــرار داده ان ـــش ق ـــت زندگـــی خوی ـــدان خـــود را در اولوی ـــی فرزن ـــالت تکمیل تحصی

ـــت  ـــز توانس ـــوره نی ـــگاه س ـــت و دانش ـــته اس ـــودی داش ـــد صع ـــال 98  رش ـــون رسا رسی، از س ـــری در آزم ـــته های ه ـــه رش ازجمل

ـــیاری از  ـــا بس ـــاری کرون ـــروز بی ـــت ب ـــه عل ـــفانه ب ـــد. متاس ـــذب منای ـــال ها ج ـــن س ـــجو را در ای ـــرین دانش ـــذر بیش ـــن رهگ از ای

دانشـــجویان در دو ســـال اخیـــر، آن چنان کـــه بایـــد بـــا محیـــط دانشـــگاه آشـــنا نشـــدند و زندگـــی دانشـــجویی را بـــه معنـــای 

ـــتاورد  ـــرد دس ـــات می گی ـــی نش ـــرَد جمع ـــه از ِخ ـــی ک ـــت گروه ـــام فعالی ـــگاه و انج ـــور در دانش ـــد. حض ـــه نکرده ان ـــی تجرب واقع

ـــه همـــت  ـــدت، هم ـــن م ـــن رو دانشـــگاه ســـوره در ای ـــی آورد.  از ای ـــان م ـــه ارمغ ـــرای دانشـــجویان ب ـــل ب ـــی  در دوران تحصی مهم

ـــای  ـــرین برنامه ه ـــه، بیش ـــای فوق برنام ـــی و فعالیت ه ـــور تحصیل ـــر ام ـــارت ب ـــری و نظ ـــا پیگی ـــد ب ـــا بتوان ـــرد ت ـــکار بُ ـــود را ب خ

ـــات  ـــدازی نرشی ـــوری، راه ان ـــازی و حض ـــای مج ـــا و وبیناره ـــزاری کارگاه  ه ـــب برگ ـــود را در قال ـــی خ ـــی و فرهنگ ـــی، آموزش پژوهش

ـــردارد.  ـــگاه ب ـــی دانش ـــی در پویای ـــری، گام مهم ـــنواره های ه ـــی از جش ـــزاری برخ ـــی و برگ ـــای  فرهنگ ـــد، فعالیت ه ـــی جدی علم

برگـــزاری منایشـــگاه هرهـــای تجســـمی و صنایع دســـتی »تجلـــی نـــور در هـــر«/ برگـــزاری آثـــار هـــری هرمنـــدان دانشـــگاه 

ـــت« در  ـــه شب شـــعر »ســـوره والی ـــژه  برنام ـــم«/  وی ـــاز قل ـــازی »اعج ـــی منایشـــگاه مج ـــس شـــورای اســـالمی/  برپای ســـوره در مجل

ـــار دانشـــجویان تـــرم دو گرافیـــک و نقاشـــی دانشـــگاه ســـوره / برگـــزاری »هایـــش جهـــاد  دانشـــگاه ســـوره/  برگـــزاری منایشـــگاه آث

ـــه  ـــن دوره هفت ـــزاری دوازدهمی ـــده«/ برگ ـــی متصل کنن ـــی در جهان ـــای عموم ـــی ارزش ه ـــه پلتفرم ـــاب »جامع ـــار کت ـــن«/  انتش تبیی

ـــیزدهمین  ـــزاری س ـــک «/ برگ ـــه »گرافی ـــزاری هفت ـــی/ برگ ـــط عموم ـــات و رواب ـــه ارتباط ـــزاری هفت ـــوره/ برگ ـــار در دانشـــگاه س مع

جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه »ســـایه«/ حضـــور فعـــال دانشـــگاه ســـوره در دوازدهمیـــن جشـــنواره بین املللـــی پویامنایـــی/ انجـــام 

ـــینا  ـــته س ـــن رش ـــتاد تدوی ـــی اس ـــرام دهقان ـــای به ـــل از آق ـــوره/  تجلی ـــگاه س ـــال 1401 دانش ـــری س ـــی دوره دک ـــه تخصص مصاحب

در جشـــنواره ســـایه/  برگـــزاری دوره هـــای تخصصـــی آموزش هـــای آزاد / برگـــزاری مجموعـــه وبینارهـــای هفتـــه هـــر انقـــالب 

اســـالمی/  مجموعـــه وبینارهـــای رشـــته دکـــری تاریـــخ تطبیقـــی و تحلیلـــی هرهـــای اســـالمی/  وبینارهـــای گـــروه عمومـــی و 

ـــت.  ـــوده اس ـــل ب ـــن فص ـــاخص ای ـــای ش ـــه فعالیت ه ـــر ازجمل ـــار دیگ ـــه و وبین ـــدادی برنام ـــالمی و تع ـــارف اس مع

ـــف  ـــنواره های مختل ـــار در جش ـــل به ـــه در فص ـــگاه ک ـــگان دانش ـــجویان و دانش  آموخت ـــه دانش ـــت ب ـــک گف ـــد تربی ـــن بای همچنی

 Thessaloniki(ـــنواره ـــم جش ـــر فیل ـــن پوس ـــزه بهری ـــب جای ـــد. کس ـــب خودکرده ان ـــده ای را نصی ـــز ارزن ـــی جوای ـــی و بین امللل داخل

ـــی دانشـــجویان  ـــک، افتخارآفرین ـــان توســـط دانشـــجوی رشـــته گرافی free short festieval2022( در شـــهر تســـالونیکی کشـــور یون

ـــن  ـــروه انیمیش ـــور گ ـــور پرش ـــایه«  و حض ـــاه »س ـــم کوت ـــجویی فیل ـــی دانش ـــنواره مل ـــیزدهمین دوره جش ـــوره در س ـــگاه س دانش

ـــجویان  ـــط دانش ـــام توس ـــن مق ـــب چندی ـــران و کس ـــی ته ـــی پویامنای ـــنواره بین امللل ـــن جش ـــی دوازدهمی ـــش علم ـــگاه در بخ دانش

ـــت. ـــوده اس ـــمند ب ـــیار ارزش ـــنواره بس ـــن جش ـــروه در ای ـــن گ ـــتاد ای و اس

عیب مبین تا هر آری به دست                         در همه چیزی هر و عیب هست   
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ــن روز از  ــوره، در اولیـ ــگاه سـ ــس دانشـ ــاعی رئیـ ــر محمدحسین سـ دکـ

ــگان،  ــجویان، دانش آموختـ ــه دانشـ ــاب بـ ــیدی خطـ ــال 1401 خورشـ سـ

اســـتادان، اعضـــای هیئت علمـــی و همـــکاران ایـــن دانشـــگاه پیـــام 

نـــوروزی صـــادر کـــرد. 

منت پیام به رشح ذیل است: 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 یا مقلّب القلوب و األبصار

یا مدبّر اللّیل و الّنهار

یا محّول الَحول و األحوال

حّول حالَنا الی اَحسن الحال

 

عیـــد باســـتانی نـــوروز و آغـــاز قـــرن جدیـــد تقویمـــی، قـــرن امیـــد بـــه 

ــتادان  ــه، اسـ ــی فرزانـ ــای هیئت علمـ ــه اعضـ ــه همـ ــن را بـ ــده روشـ آینـ

ـــگان  ـــه دانش آموخت ـــز و هم ـــرکار، دانشـــجویان عزی ـــکاران پُ ـــزه، هم پرانگی

ـــاءالله  ـــم؛ ان ش ـــرض می كن ـــك ع ـــه، تربی ـــوره، صمیان ـــگاه س ـــرم دانش مح

ـــه  ـــادکامانه تر هم ـــی ش ـــیر زندگ ـــاز مس ـــش رو آغ ـــال پی ـــدا س ـــل خ ـــه فض ب

ـــر  ـــدن مک ـــف ش ـــا ضعی ـــراه ب ـــی، هم ـــن اهورای ـــن رسزمی ـــم در ای ـــا باه م

ــتی  ــالی و ناراسـ ــز دور شـــدن خشک سـ ــمنامنان و نیـ ــه دشـ جنایت کارانـ

از ایـــن بـــالد و نـــزول مـــدام بـــرکات رحانـــی باشـــد. رسزمینـــی کـــه 

ـــی  ـــنایی، پاکیزگ ـــری، روش ـــش، دادگ ـــار دان ـــمه انتش ـــخ، رسچش ـــاره تاری ه

ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــر در جه ـــگ و ه و فرهن

نـــوروز، نشـــان آن اســـت کـــه در فرهنـــگ ایرانـــی کـــه هـــاره بـــا آواز 

دیـــن راســـتین آســـانی هـــر دوره هم راســـتا بـــوده، مبنـــای نبـــض 

ـــه  ـــری ک ـــت؛ ام ـــده اس ـــم می ش ـــت تنظی ـــض طبیع ـــا نب ـــانی ب ـــی انس زندگ

در خـــالل قرن هـــا و رفت وآمـــد متدن هـــای مختلـــف، هنـــوز حتـــی 

در متـــدن به اصطـــالح مـــدرن نیـــز بـــه تعـــادل نرســـیده و جنـــگ متـــدن 

غربـــی غالـــب و طبیعـــت هنـــوز متأســـفانه مســـئله اساســـی همـــه مـــا 

ـــان نرســـد،  ـــه پای ـــگ ب ـــگ و نیرن ـــن جن ـــا ای ـــن اســـت و ت ـــره زمی ـــر روی ک ب

ـــد  ـــان منی یاب ـــگ پای ـــن جن ـــد؛ و ای ـــاً بـــرش روی آرامـــش را نخواهـــد دی حت

مگـــر اینکـــه تغییـــرات اساســـی در ذهـــن و ســـلوک و ســـبک زندگـــی همـــه 

مـــا ایجـــاد شـــود؛ و البتـــه خـــود ایـــن امـــر حتـــاً می توانـــد یکـــی از 

مهم تریـــن قراردادهـــای جمعـــی و رسمشـــق های زندگـــی همگانـــی مـــا 

ـــاره  ـــره را دوب ـــی روزم ـــه باهـــم روال زندگ ـــا هم ـــد ت ـــش رو باش ـــرن پی در ق

ـــان  ـــیر عرف ـــق آن خارج ازمس ـــه تحق ـــری ک ـــم؛ ام ـــتی دهی ـــت آش ـــا طبیع ب

معبـــود و مذهـــب الهـــی و بندگـــی خـــدا، حتـــاً غیرممکـــن اســـت؛ از 

ــت،  ــت از محیط زیسـ ــت و حفاظـ ــعار حایـ ـــه شـ ــت ک ــن روسـ همیـ

سـوره  دانشـگاه  رئیـس  وزی  نـور پیـام 
جدیـد سـال  و  قـرن  از  وز  ر اولیـن  در 

*
ــروف  ــا رواج امربه معـ ــد بـ ــی اســـت و بایـ ــروزه یـــک خواســـت الهـ امـ

و نهـــی از منکـــر در اطـــراف آن، بـــه یـــک گفتـــار و خواســـت عمومـــی 

ـــود. ـــل ش ـــم تبدی ـــت ه برشی

ـــار شـــاهراه تقویم هـــا،  ـــور زمـــان از تابلوهـــای کن ـــی و عب ـــام و لیال گـــذر ای

ـــا  ـــه م ـــه هم ـــادآوری را ب ـــن ی ـــه آن، ای ـــز، آن ب ـــوروز عزی ـــن ن ـــد همی مانن

انســـآنهادارد کـــه وقـــت و عمـــر، بی وقفـــه و بـــدون هیـــچ مجاملـــه ای، 

ـــت؛  ـــان اس ـــه پای ـــان رو ب ـــوی زندگی م ـــادی و معن ـــور م ـــری ام ـــرای پیگی ب

ـــت و  ـــزم اوس ـــدازه ع ـــان، به ان ـــر انس ـــود ه ـــی، وج ـــن آوردگاه واقع در ای

ـــر  ـــام عم ـــاده خ ـــن م ـــد ای ـــه می توان ـــت ک ـــه اراده انسآنهاس ـــن کارخان ای

ـــه  ـــی ک ـــد؛ کاالی ـــل کن ـــدگار تبدی ـــای مان ـــات و عمل ه ـــه باقیات صالح را ب

ـــران،  ـــرای دیگ ـــرد و ب ـــرای خـــود هـــر ف ـــا و هـــم در آخـــرت، ب هـــم در دنی

ســـودآور و زندگی ســـاز اســـت.

ـــد  ـــه بای ـــر را دارد ک ـــادآوری و ذک ـــن ی ـــا ای ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــگاه اس ـــن ن ای

آنچـــه را گذشـــته، محاســـبه کـــرد؛ هـــرروز، هـــر هفتـــه، هرمـــاه، هـــر 

ـــی  ـــر آدم ـــت عم ـــه قیم ـــه ب ـــده ک ـــی ش ـــه ط ـــال؛ و از تجرب ـــل و هرس فص

ـــر  ـــخ پ ـــان و تاری ـــه جه ـــوان ب ـــا بت ـــاخت ت ـــکویی س ـــده اســـت، س حاصل ش

از ابهـــام و آشـــوب آینـــده شـــخصی و جمعـــی وارد شـــد؛ همـــه دســـتگاه ها 

و ســـازمآنهادر پایـــان هرســـال، حسابرســـی می شـــوند تـــا حســـاب ســـال 

ـــتگاه ها  ـــان دس ـــد ه ـــابه آن، بای ـــود؛ مش ـــته ش ـــبه و بس ـــی آنهامحاس مال

ـــا  ـــا ســـازوکارهایی، از خـــود در انتهـــای هرســـال، حسابرســـی کننـــد کـــه آی ب

ـــادر هرســـال پیرشفـــت داشـــته و محقـــق  ـــی آنه ـــت اصل اهـــداف و مأموری

ــده،  ــداف تعیین شـ ــتای اهـ ــال، در راسـ ــر هرسـ ــه اگـ ــت؟ کـ ــده اسـ شـ

ــود؛  ــم بـ ــارت دیدگان خواهیـ ــاً از خسـ ــیم، حتـ ــته باشـ ــی نداشـ پیرشفتـ

آن هـــم خســـارت دیده ای کـــه رأس املـــال خـــود را باختـــه اســـت.

ــال   ــک سـ ــت یـ ــادآور گذشـ ــم یـ ــیرین، هـ ــوروز شـ ــن نـ ــرروی، ایـ به هـ

اســـت و بالطبـــع محاســـبه اعـــال در ســـال 1400 و برنامه ریـــزی بـــرای 

ـــرن و  ـــک ق ـــان ی ـــادآور پای ـــم ی ـــاءالله؛ و ه ـــش رو، انش ـــت پی ـــال پربرک س

رشوع یـــک قـــرن جدیـــد هجـــری خورشـــیدی؛ فلـــذا انگیزه بخـــش بـــرای 

یـــک برنامه ریـــزی بلندمـــدت بـــا رویکـــرد فـــردی و اجتاعـــی.  

ــا هـــم در همیـــن موقعیـــت اســـت؛ دانشـــگاه ســـوره در  دانشـــگاه مـ

ـــد  ـــت و بای ـــه اس ـــبی قرارگرفت ـــت مناس ـــیر پیرشف ـــر، در مس ـــال های اخی س

ـــرن پانزدهـــم  ـــی ق ـــزه و رویکـــرد بهـــری در ســـال ابتدای ـــن مســـیر باانگی ای

ـــی در  ـــش مهم ـــته های ـــال گذش ـــود؛ در س ـــال ش ـــیدی، دنب ـــری خورش هج

دانشـــگاه ســـوره بـــرای شـــناخت آینـــده دانشـــگاه ها برگـــزار شـــد؛ کـــه 

الزم اســـت تـــا در ســـال پیـــش رو همـــه بخش هـــای دانشـــگاه، از نتایـــج 

ـــدون  ـــه ب ـــد وگرن ـــتفاده کنن ـــود اس ـــای خ ـــش در برنامه ریزی ه ـــن های ای

ـــا  ـــه زودی دانشـــگاه  م ـــا، ب ـــب روزگار م ـــع و عجی ـــه تحـــوالت رسی توجـــه ب

ازکارافتـــاده و بی خاصیـــت خواهنـــد شـــد.

از ســـوی دیگـــر نیـــز، نام گـــذاری هوشـــمندانه رهـــرب معظـــم انقـــالب 

اســـالمی، بـــرای ســـال جـــاری، یعنـــی »تولیـــد، دانش بنیـــان، کارآفریـــن«، 

حـــاوی  ســـوره،  دانشـــگاه  ازجملـــه  کشـــور،  دانشـــگاه های  بـــرای 

ــه  ــف بـ ــا موظـ ــه مـ ــه همـ ــت کـ ــیاری اسـ ــای بسـ ــا و پیام هـ برنامه هـ
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ــروج  ــد مـ ــا بایـ ــته های مـ ــا و رشـ ــتیم؛ درس هـ ــازی آنهاهسـ ــی سـ اجرایـ

ــند؛  ــتغال زایی باشـ ــاز اشـ ــن و زمینه سـ ــی و متضمـ ــوآوری و کارآفرینـ نـ

ـــای  ـــراه رؤس ـــه هم ـــگاه ب ـــی دانش ـــالت تکمیل ـــوزش و تحصی ـــت آم معاون

محـــرم دانشـــکده های و مدیـــران عزیـــز گروه هـــا و همـــه دیگـــر 

دســـت اندرکاران موظف انـــد تـــا ایـــن مأموریـــت را در ســـال 1401، بـــه 

موفقیـــت نزدیـــک کننـــد؛ بایـــد همـــه دروس از ایـــن زاویـــه و البتـــه بـــرآورده 

ـــری و  ـــود، بازنگ ـــنامه خ ـــوره در اساس ـــگاه س ـــد دانش ـــداف بلن ـــردن اه ک

به روزرســـانی شـــوند؛ و ایـــن وظیفـــه از روز اول کاری دانشـــگاه، در 

ســـال 1401، بایـــد مدنظـــر قرارگرفتـــه و بـــرای آن برنامه ریـــزی و طـــرح 

ــزارش  ــت کار، گـ ــم از پیرشفـ ــورت دائـ ــه و به صـ ــق ریختـ ــی دقیـ اجرایـ

ارائـــه شـــود.

همچنیـــن معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه بـــه همـــراه همـــه رده هـــای 

موجـــود در دانشـــکده ها بایـــد هـــدف تقاضامحـــور شـــدن، همـــه 

مقـــاالت و پایان نامه هـــا و پژوهش هـــای دانشـــگاه را در راســـتای نیـــاز 

ـــازار  واقعـــی کشـــور و تربیـــت پژوهشـــگران آنهابـــرای تحقـــق حضـــور در ب

کار حرفـــه ای را فراهـــم آورد.

ـــان  ـــه و فرم ـــر ولی فقی ـــه ام ـــا ب ـــز بن ـــگاه نی ـــد دانش ـــوآوری و رش ـــز ن مرک

ــال  ــف( در سـ ــه الرشیـ ــی فرجـ ــه تعالـ ــل اللـ ــام عـــر )عّجـ ــب امـ نائـ

جـــاری وظیفـــه ســـنگینی بـــرای زمینه ســـازی اشـــتغال بـــر عهـــده دارد؛ 

ـــگاه  ـــم در دانش ـــز مه ـــن مرک ـــکان ای ـــئله م ـــی مس ـــل نهای ـــا ح ـــاءالله ب انش

در ابتـــدای ســـال، بایـــد برهـــه جدیـــد و پیرشوانـــه ای از فعالیـــت ایـــن 

مرکـــز را شـــاهد باشـــیم؛ امیـــدوارم بـــا فعالیـــت مجاهدانـــه همـــکاران 

ـــدود  ـــه ح ـــیم ک ـــه ای برس ـــه نقط ـــده ب ـــال آین ـــز، در 5 س ـــن مرک ـــا در ای م

ـــازار  ـــت در ب ـــه فعالی ـــه ب ـــه عالق ـــگاه ک ـــگان دانش ـــی از دانش آموخت نیم

ــا فناوری هـــای نـــرم  حرفـــه ای را دارنـــد، در رشکت هـــای دانش بنیـــان بـ

و هویت ســـاز ایـــن مرکـــز مشـــغول بـــه کار شـــوند.

بایـــد اذعـــان کـــرد کـــه در ســـال های گذشـــته، فعالیت هـــای فرهنگـــی 

در دانشـــگاه ســـوره، آن گونـــه کـــه شایســـته نـــام ایـــن دانشـــگاه 

رســـالت محور اســـت، در اوج نبـــوده اســـت و بایـــد به رسعـــت، کیفیـــت 

و کمیـــت کار در ایـــن بخـــش در دانشـــگاه ارتقـــاء و بهبـــود یابـــد؛ نظـــرگاه 

همـــه فعالیت هـــای فرهنگـــی بایـــد افـــق بلنـــد تربیـــت هرمنـــدان و 

ـــد  ـــر، کارآم ـــد، ماه ـــر، مجاه ـــلان، بصی ـــانه ای مس ـــی و رس ـــاالن فرهنگ فع

ــالب  ــی انقـ ــداف متعالـ ــه اهـ ــد بـ ــتگی ناپذیر و معتقـ ــاز، خسـ و کارسـ

ـــرادی  ـــران اســـت، باشـــد؛ اف ـــردم ای ـــع عمومـــی م ـــه هـــان مناف اســـالمی ک

ــمنان ایـــن  ــه هیچ گونـــه خودباختگـــی و غرب زدگـــی در مقابـــل دشـ کـ

ـــون  ـــالمی، چ ـــران اس ـــده ای ـــی زاین ـــه مبان ـــکا ب ـــا ات ـــته و ب ـــن نداش رسزمی

بنیـــان مرصـــوص در برابـــر تهاجـــات فرهنگـــی و رســـانه ای طواغیـــت 

ـــد  ـــد و متهی ـــاد کنن ـــن، جه ـــزم پوالدی ـــار و ع ـــا، باافتخ ـــمنان م ـــان و دش زم

ـــند.  ـــور باش ـــی ظه ـــر طالی ـــده ع کنن

همـــه ایـــن مـــوارد بـــدون وجـــود نیت هـــای راســـتین، محبـــت عمیـــق 

ـــالش خســـتگی ناپذیر و  ـــز، ت ـــکار و دانشـــجویان عزی ـــه کار و هم نســـبت ب

ـــم و  ـــی، نظ ـــل، خوش اخالق ـــدت در عم ـــراه، وح ـــای هم ـــه، دل ه مخلصان

ـــوزه  ـــی در ح ـــی و بوم ـــوالت جهان ـــم تح ـــی، فه ـــی و زمان ـــزی مال برنامه ری

ـــاد  ـــام انتق ـــتقرار نظ ـــا، اس ـــتلزامات آنه ـــه اس ـــخگویی ب ـــگاه ها و پاس دانش

و پیشـــنهاد هوشـــمندانه و ســـازنده و تعهـــد ســـازمانی همه جانبـــه 

ـــوره،  ـــگاه س ـــواده دانش ـــی خان ـــان و صمیم ـــای مهرب ـــاالن و اعض ـــاد فع آح

هیئت علمـــی،  اعضـــای  اســـتادان،  دانش آموختـــگان،  دانشـــجویان، 

همـــکاران و دوســـتداران ایـــن دانشـــگاه، محقـــق نخواهـــد شـــد؛ فلـــذا 

همـــه مـــا بایـــد در کهکشـــان زیبـــای دانشـــگاه ســـوره، نقـــش خـــود را 

ـــا همـــه باهـــم موفـــق شـــویم؛ کـــه جـــز  ـــم ت ـــه آن عمـــل کنی بشناســـیم و ب

ـــت. ـــی نیس ـــرای تعال ـــی ب ـــن راه ای

ـــه  ـــرای هم ـــروزی ب ـــالمتی و به ـــی، س ـــر آرزوی شادباش ـــار دیگ ـــان ب در پای

شـــا از خداونـــد متعـــال خواســـتارم و امیـــدوارم ســـال 1401، بـــه نـــام 

ـــید. ـــد باش ـــد؛ رسبلن ـــا باش ـــداف ش ـــه اه ـــق هم ـــال تحق ـــد، س امی

 برادر شا

محمدحسین ساعی
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دانشـــگاه ســـوره در نخســـتین روز کاری قـــرن جدیـــد از کارکنـــان خـــود 

ـــه  ـــد ک ـــان درخواســـت کن ـــو، از آن ـــال ن ـــک س ـــن تربی ـــا ضم ـــرد ت ـــوت ک دع

از مهارت هـــای خـــود در راســـتای تولیـــد اســـتفاده کننـــد.

در ایـــن جلســـه، دکـــر محمدحســـین ســـاعی رئیـــس دانشـــگاه ســـوره 

بیـــان کـــرد: هان طـــور کـــه رهـــرب انقـــالب اســـالمی در پیـــام نـــوروزی 

ـــتغال آفرین«  ـــان، اش ـــد، دانش بنی ـــال »تولی ـــد را س ـــال جدی ـــال ۱۴۰۱، س س

ــخ  ــگاه ها پاسـ ــای دانشـ ــه نیازهـ ــد بـ ــه بایـ ــد؛ جامعـ ــذاری کردنـ نام گـ

مطلـــوب بدهـــد تـــا دانشـــگاه ها بســـری بـــرای تعلیـــم افـــراد حرفـــه ای 

ــند. ــتغال زایی باشـ ــت اشـ در جهـ

ـــا و  ـــد رشح درس ه ـــکده ها بای ـــه دانش ـــت: هم ـــاعی گف ـــین س محمدحس

رسفصل هـــای درســـی را در گروه هـــای مخصـــوص خودشـــان بازنگـــری و 

مطـــرح کننـــد تـــا بتواننـــد تحـــوالت ارتباطـــی و اجتاعـــی را در آن پوشـــش 

دهنـــد و همچنیـــن بحـــث فعالیت هـــای دانش بنیـــان نیـــز مســـئله 

ــت  ــش معاونـ ــا بخـ ــی بـ ــد هاهنگی هایـ ــت و بایـ ــی اسـ ــیار مهمـ بسـ

و کارشناســـی ها ایجـــاد شـــود تـــا بتوانیـــم مجموعـــه  رشکت هـــای 

ــم. ــاد کنیـ ــان را ایجـ دانش بنیـ

ــا  ــم از توامنندی هـ ــا می توانیـ ــرد: مـ ــار کـ ــوره اظهـ ــگاه سـ ــس دانشـ رئیـ

تـــا  اســـتفاده کنیـــم  و مهارت هـــای خودمـــان در راســـتای تولیـــد 

درزمینه هـــای مختلـــف درآمدزایـــی و اشـــتغال زایی داشـــته باشـــیم. 

همچنیـــن حـــوزه فعالیت هـــای فرهنگـــی دانشـــگاه بایـــد تقویـــت 

ـــودی  ـــفه وج ـــا فلس ـــم ت ـــر تأمل کنی ـــوزه بیش ـــن ح ـــال در ای ـــود و امس ش

دانشـــگاه زیـــر ســـؤال نـــرود. تنهـــا بخشـــی از فعالیت هـــای فرهنگـــی 

مربـــوط بـــه معاونـــت فرهنگـــی دانشـــگاه اســـت و بخـــش عمـــده آن 

مربـــوط بـــه همـــه مســـئولین دانشـــگاه اســـت.

ـــن  ـــران از مهم تری ـــی ای ـــت فرهنگ ـــرد: مقاوم ـــوان ک ـــه عن ـــاعی در ادام س

ـــردن  ـــاال ب ـــی اســـت. هرکـــدام از مـــا مســـئول ب ـــران و ایران دســـتاوردهای ای

ــل  ــه ای عمـ ــن کار، حرفـ ــه ایـ ــتیم و الزمـ ــگاه هسـ ــان دانشـ ــام و نشـ نـ

کـــردن و تعهـــد بـــه رســـالت فرهنـــگ ایرانـــی _ اســـالمی اســـت تـــا در 

وز  دیدار کارکنان دانشگاه سوره در نخستین ر
کاری سال جدید

ـــجویان دانشـــگاه  ـــداد دانش ـــران نشـــویم و تع ـــار بح ـــده دچ ـــال های آین س

ـــود. ـــم نش ک

ـــه در  ـــی ک ـــا اقدامات ـــم ب ـــزود: امیدواری ـــان اف ـــاعی در پای ـــین س محمدحس

ـــا  ـــه دانشـــگاه ســـوره ب همـــه ارکان دانشـــگاه در حـــال انجـــام اســـت فاصل

ـــد  ـــه بای ـــالی اســـت ک ـــم شـــود. امســـال س ـــی بســـیار ک دانشـــگاه های دولت

تعـــداد نرشیـــات علمـــی را باالتـــر بربیـــم و پایان نامه هـــا و پژوهش هـــا 

ـــجویان  ـــه و دانش ـــاز جامع ـــخگوی نی ـــد پاس ـــا بتوانن ـــوند ت ـــر  ش کاربردی ت

ـــند. باش

*

اثر دانشجویان دانشکده معامری دانشگاه سوره
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انقالب اسالمی و  پاسداشت هفته هر  تبیین و  دانشگاه سوره در راستای 

گرامیداشت یاد سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی و در راستای مأموریت 

آموزشی، فرهنگی و پژوهشی خود برنامه های مختلفی را تدارک دیده است.

روز شنبه 20 فروردین 1401 اداره کل هرهای منایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به همراه دانشکده هر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره وبینار 

»زیبایی شناسی تئاتر انقالب اسالمی« را با حضور صاحب نظرانی همچون دکر 

عبدالحسین خرسو پناه، دکر علی منتظری، دکر محمدعلی خربی، هوشنگ 

توکلی و محمود فرهنگ برگزار خواهد کرد. دبیر این نشست فرزاد معافی 

غفاری است. این وبینار از ساعت 16 آغاز و تا 19 ادامه خواهد یافت.

»نقش  وبینار  همکاری  همین  ادامه  در   1401 فروردین   21 یکشنبه  روز 

هرهای  پژوهشگران  اساتید  حضور  با  اسالمی«  انقالب  تئاتر  در  استان ها 

نیز علی  وبینار  این  در  برگزار خواهد شد.  استان های مختلف  در  منایشی 

میر  رضا  بوشهر،  استان  از  یاراحمدی  جهانشیر  هرمزگان،  استان  از  رضایی 

معنوی از استان گیالن، احمد سپاسدار از استان شیراز و منصور حمیدی از 

استان آذربایجان رشقی با دبیری دکر سعید اسدی سخرانی خواهند کرد. 

ساعت این برنامه نیز 16 تا 19 خواهد بود.

روز دوشنبه 22 فروردین 1401 وبینار »هر انقالب اسالمی در دهه 60 هجری 

شمسی« در همکاری دانشکده هر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برگزار 

می شود. در این وبینار نیز دکر حبیب الله صادقی؛ دکر محمدعلی روزبهانی، 

دکر کیارش زندی، دکر سمیه رمضان ماهی، دکر امیررضا نوری پرتو، دکر 

هادی آذری و دکر مهدی محمدی سخرانی خواهند داشت. این برنامه از 

ساعت 14:30 آغاز و تا 19:30 به طول می انجامد.

panel.soore.ac.ir/join/ عالقه مندان  برای  وبینار  سه  هر  برگزاری  آدرس 

egc41 است.

همچنین در کنار این فعالیت های پژوهشی، دانشکده هر در همکاری با 

اسـامی  انقـاب  هنـر  هفتـه  برنامه هـای 
می شـود برگـزار  سـوره  دانشـگاه  در 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه سوره منایشگاهی نیز با عنوان »تجلی 

نور در هر« در نگارخانه آیه دانشگاه سوره برگزار خواهد کرد که به منایش 

آثار عکاسی، نقاشی و صنایع دستی اختصاص دارد. این منایشگاه شنبه 20 

فروردین ماه ساعت 10 آغاز به کار کرده و هرروز تا 24 فروردین ماه از ساعت 

9 تا 14 میزبان عالقه مندان است. نگارخانه آیه در خیابان آزادی، نرسیده به 

خیابان خوش جنوبی، نبش کوچه کامیاران، دانشگاه سوره واقع است.
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دانشکده هر با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، 

منایشگاهی با عنوان »تجلی نور در هر« در نگارخانه آیه دانشگاه سوره 

برگزار خواهد کرد. این آثار، بازتاب دهنده هر انقالب در قالب های معنوی 

نقاشی،  خط  همچون  انقالبی  و  معنوی  مضامین  راستای  در  و  مختلف 

نقاشی قهوه خانه ای، تذهیب و عکس های منتخب عکاسان انقالب است. 

نزدیک به 40 اثر در این منایشگاه در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد 

گرفت.

رویکردهایی  با  اسالمی  انقالب  از  بعد  صنایع دستی  و  تجسمی  هرهای 

تازه موردتوجه عالقه مندان به هر و هرمندان قرار گرفت. در این زمینه 

هرمندان بسیاری به عرصه هر ایران معرفی شدند که کار خود را بعد از 

انقالب جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده بودند. در کنار مباحث تئوری که 

در دهه های بعد از انقالب پیرامون این شکل از هرها پدید آمد، هرهای 

تجسمی و صنایع دستی ایران در حوزه بین امللل نیز آوازه ای متفاوت یافت.

منایشگاه تجلی نور در هر شنبه 20 فروردین ماه ساعت 10 آغاز به کار 

میزبان عالقه مندان  تا 14   9 از ساعت  تا 24 فروردین ماه  کرده و هرروز 

است. نگارخانه آیه در خیابان آزادی، نرسیده به خیابان خوش جنوبی، نبش 

کوچه کامیاران، دانشگاه سوره واقع است.

و  تجسـمی  هنرهـای  نمایشـگاه 
هنـر« در  نـور  »تجلـی  صنایع دسـتی 

منایشگاه آثار هری تجسمی و صنایع دستی دانشجویان و استادان دانشکده 

هر دانشگاه سوره، به مناسبت هفته هر انقالب اسالمی، به همت دانشکده 

هر و با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی و پژوهشی، روز شنبه بیستم 

فروردین ماه 1401، ساعت 10 در گالری آیه دانشگاه سوره، برپا شد. در حاشیه 

برگزاری این منایشگاه با دکر کاظم نظری، رئیس دانشکده هر دانشگاه سوره 

مصاحبه شد.

دکر نظری در خصوص برگزاری این منایشگاه گفت: در هفته ی هر انقالب، 

دانشکده هر با همکاری معاونت پژوهشی و معاونت دانشجویی_ فرهنگی، 

سلسله برنامه هایی ازجمله برگزاری این منایشگاه که آثار هری دانشجویان 

و استادان دانشکده هر سوره است، تنظیم کردند. آثار هری در حوزه های 

خوش نویسی، عکاسی، خوش نویسی، نقاشی، تذهیب در گالری آیه به منایش 

گذاشته شده است که گروه های آموزشی دانشگاه ما آثار ارزنده ای که محصول 

مبانی فکری انقالب اسالمی بوده به متاشا گذاشته اند؛ که الحمدلله استقبال 

خوبی هم در روز اول از آن شده است.

رئیس دانشکده هر دانشگاه سوره افزود: از همه دانشجویان، استادان، مدیران 

و متام کسانی که به هر انقالب اسالمی عالقه مند هستند، دعوت می کنیم طی 

این پنج روز که منایشگاه دایر است، حضور یافته و از آثار هری بازدید کنند و 

بهره الزم را بربند.

و  کنم  قدردانی  همکاران  همه  زحات  از  دارد  جا  گفت:  پایان  در  نظری 

امیدوارم که برگزاری این مراسم و برنامه هایی که پیش روداریم ازجمله وبینارها، 

سخرانی ها و نشست هایی که در حوزه هر انقالب است، بتواند برکات خوبی 

را برای دانشگاه و نظام جمهوری اسالمی داشته باشد.

و  تجسـمی  آثـار  نمایشـگاه  پایـی  بر
سـوره دانشـگاه  در  صنایع دسـتی 
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یاد سید شهیدان  انقالب اسالمی« و گرامیداشت  به مناسبت »هفته هر   

با همکاری معاونت پژوهشی  اهل قلم، سید مرتضی آوینی دانشکده هر 

دانشگاه سوره، وبینار پژوهشی تحت عنوان »هر انقالب اسالمی در دهه 

60 خورشیدی« روز دوشنبه 22 فروردین 1401 از ساعت 14:30 الی 19:30 

برگزار می کند.

در این وبینار استادان و صاحب نظران عرصه فرهنگ و هر همچون دکر 

پیشگامان هرهای تجسمی  از  و  ممتاز  نقاش، هرمند  حبیب الله صادقی، 

انقالب اسالمی؛ دکر محمدعلی روزبهانی، پژوهشگر و رئیس حوزه هری 

ادبیات  علمی  گروه  و عضو  منتقد  زاده،  قم؛ دکر محمدرضا وحید  استان 

و  منتقد  پرتو،  نوری  امیررضا  دکر  اسالمی؛  اندیشۀ  و  فرهنگ  پژوهشگاه 

سمیه  دکر  سوره؛  دانشگاه  منایشی  ادبیات  گروه  مدیر  و  فیلم نامه نویس 

رمضان ماهی، مدیر گروه گرافیک و تصویرسازی دانشگاه سوره؛ دکر کیارش 

زندی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره؛ دکر مهدی محمدی، مدیر گروه 

صنایع دستی دانشگاه سوره؛ دکر هادی آذری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و 

دکر بیتا بهرامی، دکری فلسفه هر و نقاش حضور خواهند داشت.

دبیری وبینار را دکر رامتین شهبازی، معاون دانشکده هر دانشگاه سوره بر 

عهده خواهد داشت.

عالقه  مندان می توانند از طریق لینک زیر در وبینار رشکت کنند:

 panel.soore.ac.ir/join/egc41 

 60 دهه  در  اسامی  انقاب  »هنر  وبینار 
می شود برگزار  سوره  دانشگاه  در  خورشیدی« 

*

دفر امور بین امللل اداره کل هرهای منایشی با همکاری معاونت پژوهشی و 

دانشکده هر دانشگاه سوره وبینار بین املللی تأثیرات انقالب اسالمی ایران بر 

هرهای منایشی منطقه را برگزار می کند.

این وبینار با سخرانی اندیشمندان بین املللی روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 

از ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد. در این برنامه دکر جبار حسین صربی از 

عراق، علی ضاهر از لبنان، دکر رضا حسن اسکندر از لبنان، دکرنعيمه حسوكی 

از سوریه، کوروش زارعی از جمهوری اسالمی ایران به سخرانی خواهند پرداخت.

حسین صربی دکرای فلسفه هر از دانشگاه بغداد است و تاکنون چندین منایش 

را روی صحنه برده است. علی ضاهر متخصص در زمینه های هر، رسانه و 

گردشگری، با 30 سال تجربه از طریق تأسیس، مدیریت و سازمان دهی تعداد 

خاصی از تجربیات رسانه ای، هری و گردشگری در لبنان را در سابقه دارد. 

رضا اسکندر هم فارغ التحصیل رشته سینا و پژوهش هر است و به عنوان 

استاد دانشگاه مشغول به کار است. نعیمه حسوکی نیز فارغ التحصیل رشته 

زبان و ادبیات عربی دانشگاه حلب و دکرای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

تربیت مدرس است. او استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حلب و مدیر گروه 

زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه حلب و مدیر شعبه آموزشی 

زبان فارسی در انستیتو آموزشی زبان های  خارجی در دانشگاه حلب محسوب 

منایشی  هرهای  مرکز  مدیر  و  کارگردان  بازیگر،  نیز  زارعی  کورش  می شود. 

حوزه هری سازمان تبلیغات اسالمی است که اخیراً منایش های مختلفی را در 

کشورهای مختلف خاورمیانه روی صحنه برده است.

panel.soore.ac.ir/ عالقه مندان می توانند برای رشکت در این برنامه به آدرس

join/egc41 مراجعه کنند.

وبینـار بین المللـی تأثیرات انقاب اسـامی 
منطقه نمایشـی  هنرهای  بـر  ایران 

*
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به جهان گشود.  دیده  در ۲۰ مهر ۱۳۲۶ در شهرری  آوینی  سید مرتضی 

اول دبستان را در خمین و بقیه دوره دبستان را در زنجان و در مدرسه ای 

که پدرش در آنجا دایر کرده بود به پایان رساند. وی در دوران دبیرستان 

پایان  از  این مقطع را در کرمان گذراند و بعد  رشته ریاضی را برگزید و 

دبیرستان خدمت رسبازی خود را نیز در نیروی هوایی به پایان رساند و 

و  تهران شد  دانشگاه  زیبای  دانشکده هرهای  وارد  در ۱۳۴۴ خورشیدی 

کنار  در  فرزانه  این هرمند  پرداخت.  ادامه تحصیل  به  در رشته معاری 

هر و معاری به فلسفه و ادبیات نیز عالقه فراوانی داشت درواقع آوینی 

می نوشت  مقاله  و  داستان  می رسود،  شعر  داشت؛  انس  باهر  کودکی  از 

عطاءالله  ازجمله  وی  از هم دوره های  بسیاری  گفته  به  می کرد  نقاشی  و 

امیدوار موسیقیدان و نقاش ایرانی، آوینی دارای نبوغ ویژه ای در فلسفه 

هم  البته  و  داشت  کم نظیری  گرایش  نیز  شعر  و  نقاشی  به  بود.  ادبیات 

نقاشی می کرد و هم شعر می رسود.

خود  جوانی  دوران  درباره  و  می کند  روایت  چنین  را  خودش  آوینی 

به  متظاهران  سیاق  و  به سبک  بازندگی  من  که  نکنید  تصور  می نویسد: 

روشنفکری ناآشنا هستم، خیر من از یک راه طی شده با شا حرف می زنم. 

به  درس خوانده ام،  هری  دانشکده های  از  دریکی  سال  هم سال های  من 

شب های شعر و گالری های نقاشی رفته ام. موسیقی کالسیک گوش داده ام. 

ساعت ها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی که منی دانستم 

بسیار  دانایی  به  تظاهر  و  فروشی  جلوه  با  هم سال ها  من  گذرانده ام. 

زیسته ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام و کتاب انسان تک 

ساختی هربرت مارکوزه را - بی آنکه آن زمان خوانده باشم- طوری دست 

گرفته ام که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند عجب، فالنی 

چه کتاب هایی می خواند، معلوم است که خیلی می فهمد. اما خوشبختانه 

زندگی مرا به راهی کشانده که ناچارشده ام رودربایستی را نخست با خودم 

و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که تظاهر به دانایی هرگز 

جایگزین دانایی منی شود و حتی از این باالتر دانایی نیز با تحصیل فلسفه 

حاصل منی آید. باید در جست وجوی حقیقت بود و این متاعی است که 

هرکس به راستی طالبش باشد، آن را خواهد یافت و نزد خویش نیز خواهد 

یافت.

آوینی می گوید از یک راه طی شده با شا حرف می زنم درواقع راه طی 

شده ای که آوینی از آن حرف می زند با انقالب اسالمی ۱۳۵۷خورشیدی و 

با امام خمینی)ره( گره خورده بود. همچنین وی با رشوع انقالب  آشنایی 

بسیاری از نوشته های خود یا به قول خودش چیزهایی را که حدیث نفس 

بودند، سوزاند. وی در این خصوص می گوید: با رشوع انقالب، حقیر متام 

اشعار  کوتاه،  داستان های  فلسفی،  تراوشات  از  اعم  را  نوشته های خویش 

و... و. در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی 

آوینـــی مرتضـــی  دربـــاره 
که حدیث نفس باشد، ننویسم و دیگر از خودم سخنی به میان نیاوردم... *

سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا 

هرمند  این  گفت  باید  بنابراین  مانده ام.  وفادار  تصمیم  این  بر  شکر  را 

نامدار از ۱۳۵۷ خورشیدی به آرمان ها ی  امام )ره( و انقالب به شدت گره 

خورد و راه خود را در رسیدن به اهداف انقالب تا آخرین روز مرگ ادامه 

داد و رسانجام در حال بررسی لوکیشن مجموعه شهری در آسان که در 

ارتباط با مقاومت مردم خرمشهر بود در منطقه فکه با مین برخورد کرد 

و براثر اصابت ترکش مین باقی مانده  از جنگ تحمیلی در ۲۰ فروردین 

۱۳۷۲خورشیدی به شهادت رسید. شهادت این هرمند فرزانه به عنوان روز 

هر انقالب اسالمی نامیده شده است. بعد از شهادت آوینی رهرب معظم 

انقالب به وی لقب سید شهیدان اهل قلم را دادند، وی در دوران انقالب 

اسالمی و در طول جنگ تحمیلی و حتی پس ازآن همواره فریاد مظلومیت 

ملت مسلان شیعه را به گوش همگان می رساند و رسانجام در همین راه 

به شهادت رسید.

 

امام و انقالب از نگاه آوینی

را چنان  آوینی  امام)ره(  اندیشه های  با  انقالب اسالمی آشنایی  پیروزی  با 

متحول و ذهن و ضمیر او را دگرگون می کند که به نوشنت مقاالتی درباره 

اندیشه و کالم امام)ره( منجر شد. وی در مقاله امام )ره( و حیات باطنی 

میان  در  و  انسآنهانبود  دیگر  زمره  در  انسانی  امام،  است:  معتقد  انسان 

بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بسیار نیستند اما به روایت تاریخ از این 

نوادر اعتاد ندارد چراکه تاریخ، آن سان که امروزی ها نگاشته اند، منی تواند 

توقع  نباید  هرگز  و  دریابد  را  )ره(  امام  حرضت  چون  بزرگ مردانی  قدر 

داشت که در تاریخ متدن  یا تاریخ های مدون رسمی شأن و قدر بزرگانی 

بوده اند،  برش  وجود  خانۀحقیقت  معاران  که  )ره(  امام  حرضت  چون 

ادبیات  فلسفه  در  ویژه ای  نبوغ  دارای  آوینی 
کم نظیری  گرایش  نیز  شعر  و  نقاشی  به  بود. 
شعر  هم  و  می کرد  نقاشی  هم  البته  و  داشت 

می سرود.
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شناخته گردد. وی دهه شصت را دهه امام خمینی)ره( و دهه های پس ازآن 

را در امتداد و متأثر از آن می داند. به اعتقاد آوینی وجود امام و برکات آن 

را تنها افرادی می توانند حقیقتاً درک کنند که در جست وجوی تاریخ تحول 

باطنی انسان هستند.

 

فعالیت های هرنی آوینی در دوران جنگ و پس ازآن

آوینی پس ازانقالب و در راستای دستیابی به آرمان ها ی  انقالب در ۱۳۵۸ 

خورشیدی وارد جهاد سازندگی شد و همراه اکیپ های جهاد برای کمک 

به  سازندگی  جهاد  مناینده  به عنوان  سپس  می کند،  سفر  روستاییان  به 

تلویزیون می رود و پس از زمان کوتاهی به فیلم سازی روی می آورد، وی 

در خصوص دوران جوانی و چگونگی روی آوردن به فیلم سازی در بعد از 

دانشکده  هرهای  از  دارای فوق لیسانس معاری  انقالب می گوید: حقیر 

زیبا هستم اما کاری را که اکنون انجام می دهم نباید به تحصیالتم مربوط 

دانست، حقیر هرچه آموخته ام از خارج دانشگاه است بنده با یقین کامل 

می گویم که تخصص حقیقی در سایه  تعهد اسالمی به دست می آید و ال 

غیر قبل از انقالب بنده فیلم منی ساخته ام اگرچه با سینا آشنایی داشته ام. 

اشتغال اساسی حقیر قبل از انقالب در ادبیات بوده است...

این بسیجی متعهد بعد از انقالب فیلم های مانند شش روز در ترکمن صحرا، 

سیل خوزستان، خان گزیده ها را می سازد و قبل از سقوط خرمشهر به آنجا 

می رود و مجموعه ای سه قسمتی به نام فتح خون از مقاومت مردم در این 

شهر تولید می کند. آوینی مجموعه حقیقت و سپس روایت فتح را که یکی 

از آثار بی نظیر و شاهکار وی به شار می رود، ساخت. مستند روایت فتح 

از عملیات خیرب رشوع شد و تا عملیات مرصاد ادامه داشت، وی درباره 

کار در جهاد سازندگی می نویسد: با رشوع کار جهاد سازندگی در ۱۳۵۸ 

خورشیدی به روستاها رفتیم که برای خدا بیل بزنیم، بعدها رضورت های 

جهاد  گروه  در  ابتدا  از  ما  کشاند...  فیلم سازی  به  را  ما  رفته رفته  موجود 

نیت مان این بود که نسبت به همه  وقایعی که برای انقالب اسالمی و نظام 

پیش می آید، عکس العمل نشان بدهیم مثالً سیل خوزستان که واقع شد، 

هان گروهی که بعدها مجموعه  حقیقت را ساختیم به خوزستان رفتیم 

و یک گزارش مفصل تهیه کردیم آن گزارش درواقع جزو اولین کارهای مان 

در گروه جهاد بود بعد، غائله  خرسو و نارص قشقایی پیش آمد و ما به 

فیروزآباد، آباده و مناطق درگیری رفتیم. وقتی فیروزآباد در محارصه بود، 

ما با مشکالت زیادی از خط محارصه گذشتیم و خودمان را به فیروزآباد 

رساندیم. درواقع اولین صحنه های جنگ را ما در آنجا، در جنگ با خوانین 

گرفتیم.

مجموعه روایت فتح در آن زمان بسیار موردتوجه قرار گرفت. مردم دوست 

داشتند از وقایع جنگ بدانند و آوینی تنها فردی بود که توانست دوربین 

خود را به جبهه ها بربد و از وقایع آنجا فیلم برداری کند. در ایامی که رسانه 

برای مردم منحر می شد به رادیو و تلویزیون و مردم مشتاق شنیدن اخبار 

جنگ و دیدن تصاویری از رزمندگان بودند، روایت فتح، مخاطبان بسیاری 

یافت و بنابراین پس از خلق مستندهای بی بدیل آوینی، موسسه فرهنگی 

روایت فتح اواخر ۱۳۷۰خورشیدی در پی تأکید مقام معظم رهربی برتداوم 

تولید مستندهای روایت فتح تأسیس شد.

شهید آوینی تا پیش از شهادت باوجود آثار موفق و کم نظیر در حوزه های 

مختلف شهرت آن چنانی نداشت، او روایت فتح را بدون تیراژ روی آننت 

فرهنگی  موسسه  مدیرمسئول  هایونفر  مهدی  گفته  به  و  برد  تلویزیون 

باید  می گفت  که  برمی گشت  آوینی  روحیه  به  موضوع  این  فتح  روایت 

برنامه  این  عوامل  دیدار  در  او حتی  دهیم.  انجام  را  کارمان  گمنامی  در 

با آیت الله هاشمی رئیس جمهوری وقت آن دوره در ردیف دوم نشست 

این  در  بود  از هایونفر خواسته  از جلسه  پیش  آوینی  نکرد.  و صحبتی 

دیدار نگوید چه شخصی منت می نویسد و می خواند او خود را متعهد به 

انقالب اسالمی می دانست و به همین دلیل هیچ گاه از هیچ سازمان دولتی 

دستمزد و سفارش منی گرفت.

 

فعالیت های مطبوعاتی و علمی

درباره  مستند  فیلم های  تهیه   و  جبهه ها  در  مشارکت  با  همزمان  آوینی 

جنگ از اواخر ۱۳۶۲ خورشیدی فعالیت های مطبوعاتی خود را با نگارش 

مقاالت  این  کرد.  آغاز  اسالمی  انجمن  ارگان  اعتصام  ماهنامه  در  مقاالتی 

در  را  عبادی  و  اعتقادی  حکمی،  سیاسی،  موضوعات  از  وسیعی  طیف 

برمی گرفت، او در یک مجموعه مقاله درباره  مبانی حاکمیت سیاسی در 

اکرثیت، آزادی  اندیشه های رایج در خصوص دموکراسی، رأی  آرا و  اسالم 

وحی  از  مأخوذ  سیاسی  تفکر  با  نسبت  در  را  مساوات  و  برابری  عقیده، 

و نهج البالغه و آرای سیاسی امام)ره( مورد تجزیه، تحلیل و نقد قرارداد. 

مقاالتی نیز در تبیین حکومت اسالمی و والیت فقیه در ارتباط با حکومت 

الهی رسول اکرم)ص( در مدینه و خالفت امام علی)ع( نوشت. همچنین 

مجموعه تحقیقات و مباحثات و نوشته های آوینی در ماهنامه هری سوره 

از مجموعه مقاالت و  اول  آینه جادو که جلد  منترش  و بعدها در کتاب 

نقدهای سینایی اوست، جمع آوری شد.

نقد سینای  تئوریک درباره ماهیت سینا و  تألیف مقاالت  کنار  او در   

ایران و جهان، مقاالت متعددی در خصوص حقیقت هر، هر و عرفان، 

هر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک و تئاتر، هر دینی و سنتی، هر 

همین  در  رسید.  چاپ  به  سوره  ماهنامه   در  که  کرد  تألیف  و...  انقالب 

دوران در خصوص مبانی سیاسی و اعتقادی نظام اسالمی و والیت فقیه، 

فرهنگ انقالب در مواجهه با فرهنگ واحد جهانی و تهاجم فرهنگی غرب، 

غرب زدگی و روشن فکری، تجدد و تحجر و موضوعات دیگر تفکر و تحقیق 

ازنظر  دوره هم  این  در  آوینی  آثار  کرد. مجموعه   منترش  مقاالتی  و  کرد 

کمیت، هم از جهت تنوع موضوعات و هم ازلحاظ عمق معنا و اصالت 

تفکر و شیوایی بیان اعجاب آور است.

مختلفی  حوزه های  در  شهادتش  تا  و  پس ازانقالب  سال های  در  آوینی 

فعالیت  مسیر  در  و  نرشیه  انتشار  تا  گرفته  مستندسازی  از  کرد  فعالیت 

خود افراد بسیاری را در حوزه های گوناگون ازجمله فیلم سازی جذب کرد. 

ابراهیم حامتی کیا و بهروز افخمی ازجمله شاخص ترین کارگردانانی هستند 

که هرکدام به نوعی متأثر از آوینی بودند.
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اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی با همکاری دانشگاه 

سوره، به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ منایشگاهی از آثار هری و گنجینه نفیس 

قرآنی دانشجویان دانشگاه سوره در محل مجلس شورای اسالمی، از تاریخ 21 

لغایت 31 فروردین ماه 1401 برگزار می کند.

این منایشگاه با عنوان آثار قرآنی بوده و همه ساالنه با فرارسیدن ماه مبارک 

رمضان، دانشگاه سوره اقدام به برپایی منایشگاه آثار قرآنی می کند. ازجمله آنها 

می توان به رشکت در منایشگاه بین املللی قرآن، منایشگاه داخلی و خارجی، درون 

دانشگاهی، مسابقات، کارگاه های قرآنی و... اشاره کرد که امسال یکی از آنها 

منایشگاه آثار نفیس دانشجویان دانشگاه سوره در محل مجلس شورای اسالمی 

است.

در  ارائه شده  آثار هری  درباره  سوره  دانشگاه  آموزش  مدیر  سعید رشیفی، 

این منایشگاه گفت: 97 اثر قرآنی که شامل تذهیب رسلوح قرآنی، گل و مرغ، 

معرق چوب، کاشی، سفال، تراش شیشه، قلم زنی صنایع فلزی، بافته های سنتی، 

دانشجویان  توسط  که  ارائه شده  است  تصویرسازی  و  نقاشی  خوشنویسی، 

رشته های کتابت و نگارگری، هر اسالمی، صنایع دستی، ارتباط تصویری و نقاشی 

خلق شده اند.

در ادامه، رشیفی اذعان کرد: معاونت دانشجویی فرهنگی، گروه های آموزشی 

دانشکده هر و معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی؛ بخش ها و واحدهایی 

هستند که در برپایی این منایشگاه مشارکت داشته اند. وی در خصوص میزان 

تأثیرگذاری و استقبال از منایشگاه خاطرنشان کرد: برپایی این چنین منایشگاه هایی 

ادامه راه  را هموار می کند تا دانشجویان باانگیزه بیشری در خلق آثار هری 

ایرانی_ اسالمی و قرآنی بپردازند. همچنین تأثیرات مثبت و سازنده ای خواهد 

داشت که بازدیدکنندگان و محل برگزاری از عواملی است که در خلق کارهای 

بهر و بیشر تأثیرگذار است.

رشیفی درزمینه تاریخ برگزاری منایشگاه و بازدیدکنندگان اظهار داشت: در بازه 

زمانی 21 لغایت 31 فروردین ماه 1401 این منایشگاه برگزار می شود و بازدید، 

ویژه منایندگان محرم و کارکنان مجلس شورای اسالمی است.

سعید رشیفی در پایان عنوان کرد: امیدوارم شاهد برپایی هر چه بیشر آثار 

دانشجویان دانشگاه سوره در منایشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات باشیم.

آثـار هنـری هنرمنـدان دانشـگاه سـوره به 
مجلـس شـورای اسـامی راه یافـت

*

*

پروژه نهایی زینب جانربارزاده

دانشگاه سوره در دو  نام  و  انتخاب رشته مقطع دکرا منترششده  دفرچه 

ردیف قرارگرفته است.

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرهای  الزم به ذکر است، کد ۵۲۸۴ برای رشته 

اسالمی و کد ۲۳۳۸ برای رشته علوم ارتباطات منظور گردیده است.

همچنین، ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکری، برای هر رشته پنج نفر 

است.

تاریـخ  و  ارتباطـات  علـوم  رشـته  انتخابـی«  »کـد 
تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسـامی برای تحصیل 
در مقطـع دکتـرای دانشـگاه سـوره مشـخص شـد
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فصل  به  مربوط  دانشگاه،  روابط عمومی  تحلیلی  خربی-  نرشیه  ششمین 

زمستان سال ۱۴00 همراه با مطالب زیر منترش شد.

هایش ایان در آیینه فرهنگ هر و معاری

سمپوزیوم علمی هر تطبیقی، تطبیق هری

سمپوزیوم آینده تئاتر ایران

وبینارهای وب معنایی در فضای مجازی

وبینارهای تخصصی ویژه جشنواره فیلم فجر

وبینار تجلی انقالب اسالمی در هر

وبینارهای پاسداشت مقام نظامی گنجوی 

وبینار یادواره هری نقش رشادت به یاد رسدار دل ها

کرسی های علمی ترویجی

دوشنبه های نقد کتاب

برگزاری منایشگاه نقاشی و آیین نکوداشت دو استاد گروه نقاشی

انتشار سه نرشیه جدید »رهپویه ارتباطات و فرهنگ«، »رهپویه هرهای 

منایشی« و »رهپویه هرهای صناعی«

سیمرغ بلورین بهرین موسیقی جشنواره فیلم فجر در دستان دانش آموخته 

سوره

انعقاد چندین تفاهم نامه همکاری مشرک

برگزاری منایشگاه آثار دستی و هری دانشجویان هر.

خبری_تحلیلـی   6 شـماره  نشـریه 
وابط عمومـی دانشـگاه سـوره منتشـر شـد ر

*

رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی  ایران در پرتوریا، با همکاری دانشکده 

آثار خط نگاره  از  را   هر دانشگاه سوره، منایشگاه مجازی »اعجاز قلم« 

هرمندان این دانشگاه برگزار می کند.

این منایشگاه به مدت ۲۷ روز در ۳ دوره ۹ روزه به منایش ۱۵۰ اثر  از 

این هرنمندان می پردازد.

اسامی هرنمندان به رشح ذیل است.

1.سعید رشیفی

2.    سپیده سادات هوشیار حسینی

3.    فاطمه خلج

4.    غزاله اسفندیاری

5.    کیانا صفرپور

6.    سارا سلطانی

7.    زهرا عابدینی

8.    عارف احمدی

9.    الهام جاسب

10.    زینب امامی

11.    کیمیا طاهری

12.    سحر عرب پور داهوئی

13.    محمدباقر خواجوئی

14.    مژگان غیایی

15.    فاطمه شیرغالمی

16.    نرگس ترکاشوند

17. پونه دیزجیان

بازدید از این منایشگاه از تاریخ 3 تا 31 اردیبهشت ماه 1401  در لینک زیر 

امکان پذیر است. 

ttp://b2n.ir/icro-pen

پایی نمایشگاه مجازی »اعجاز قلم« بر
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ویژه برنامـــه شب شـــعر »ســـوره والیـــت« بـــه همـــت مدیریـــت امـــور 

ــور  ــا حضـ ــوره و بـ ــگاه سـ ــه دانشـ ــای فوق برنامـ ــی و فعالیت هـ فرهنگـ

شـــاعران طـــراز اول آیینـــی کشـــور، دانشـــجویان و دانش آموختـــگان 

ـــرضت  ـــهادت ح ـــام ش ـــبت ای ـــه مناس ـــگاه ب ـــتان نویس دانش ـــاعر و داس ش

علـــی)ع( عـــر سه شـــنبه ۳۰ فروردین مـــاه ۱۴۰۱ در ســـالن اجتاعـــات 

ـــد. ـــزار ش ـــوره برگ ـــگاه س دانش

ـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه ســـوره در  ـــی جـــوادی مع ـــر عل دک

ـــا  ـــگ م ـــال فرهن ـــزار انتق ـــن اب ـــاز مهم تری ـــت: از دیرب ـــود گف ـــخرانی خ س

ــدی،  ــکل دهی و صورت بنـ ــی و شـ ــابقه تاریخـ ــاظ سـ ــه لحـ ــا بـ ایرانی هـ

ـــت.  ـــوده اس ـــعر ب ـــی ش ـــان فارس ـــت زب هوی

ــون  ــعر کانـ ــتان و شـ ــه  داسـ ــت حلقـ ــداوم فعالیـ ــر تـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ

دانشـــجویی خاطرنشـــان کـــرد: در معاونـــت دانشـــجویی فرهنگـــی 

ــت  ــات اهمیـ ــتان و ادبیـ ــعر و داسـ ــه شـ ــواره بـ ــوره، همـ ــگاه سـ دانشـ

ـــه  ـــت نهفت ـــر و ظرفی ـــه ه ـــن گون ـــده مهم تری ـــرای بن ـــت. ب ـــده اس داده ش

در دانشـــگاه، شـــعر اســـت و معتقـــدم در ایـــن دانشـــگاه همـــه بایـــد 

ــند.  ــته باشـ ــعر و درک آن را داشـ ــه و ذوق شـ قریحـ

ـــه  ـــرد: از هم ـــح ک ـــوره تری ـــگاه س ـــی دانش ـــجویی فرهنگ ـــاون دانش مع

ـــم در  ـــا بتوانی ـــاری کننـــد ت ـــا را ی ـــن مســـیر م ـــزان می خواهـــم در ای عزی

گام هـــای بعـــدی و بـــا همراهـــی اســـتادان ایـــن حـــوزه، فعالیت هـــای 

خـــود را گســـرش دهیـــم.

ـــت  ـــاب خالقی ـــردن ب ـــاز ک ـــمت ب ـــه س ـــا ب ـــه م ـــرد: توج ـــار ک ـــوادی اظه ج

ویـژه  برنامـه شب شـعر »سـوره والیـت« 
در دانشـگاه سـوره برگزار شـد

بـــرای توســـعه شـــعر زمانـــه معـــارص، نه تنهـــا در اشـــعار آیینـــی بلکـــه 

ـــاظ  ـــه لح ـــه را ب ـــعر زمان ـــر ش ـــد ه ـــا بای ـــت. م ـــعر اس ـــواع ش ـــه ان در هم

ــز، بســـط و  فرهنگـــی و متدنـــی، حتـــی در عرصه هـــای حاســـی و طنـ

ــاعر  ــه شـ ــازه را بـ ــن اجـ ــه ایـ ــی دارد کـ ــعر قدرتـ ــم. شـ ــرش دهیـ گسـ

می دهـــد تـــا بـــه خلـــوت افـــراد بیایـــد و ارسار او را پیـــدا کنـــد تـــا در 

ناب تریـــن لحظـــات عاطفـــی یـــک فـــرد رشیـــک شـــود.

ـــد  ـــراد عالقه من ـــه اف ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــداف م ـــی از اه ـــح داد: یک وی توضی

بـــه شـــعر، از میـــان دانشـــجوهای جدیـــد جـــذب شـــوند تـــا بـــا کمـــک آنهـــا 

ـــم. ـــه دهی ـــری ادام ـــوت بیش ـــی را باق ـــن فعالیت های چنی

در ادامـــه ایـــن برنامـــه تعـــدادی از دانشـــجویان و فارغ التحصیـــالن 

ـــده  ـــعر منترشش ـــه ش ـــان دارای مجموع ـــی از آن ـــه برخ ـــوره ک ـــگاه س دانش

تینـــا  کفش چیـــان،  ریحانـــه  ترکانـــه،  پریســـا  ازجملـــه  بودنـــد، 

محمدحســـینی و... بـــه خوانـــدن شـــعر پرداختنـــد. پـــس از بخـــش 

شـــعرخوانی، گـــروه تواشـــیح »محـــراب« قطعاتـــی را اجـــرا کردنـــد.

ـــاک  ـــی نویس ـــن علم ـــر انجم ـــینی، دبی ـــا محمدحس ـــم، تین ـــه مراس در ادام

دانشـــگاه ســـوره در خصـــوص فعالیت هـــای ایـــن انجمـــن توضیحاتـــی 

داد.

برگـــزاری  بـــه  کانـــون  ایـــن  فعالیت هـــای  از  بخشـــی  گفـــت:  وی 

شب شـــعر و کارگاه هـــای متنـــوع بـــا موضـــوع شـــعر و ادبیـــات بـــوده 

ــل فعالیـــت  ــتان، حاصـ ــعر و داسـ ــه ای از شـ ــن مجموعـ اســـت. همچنیـ

ــه زودی از  ــه بـ ــده کـ ــوره گردآوری شـ ــگاه سـ ــجویان دانشـ ــر دانشـ و هـ

ــد.  ــاپ می رسـ ــه چـ ــوره بـ ــگاه سـ ــارات دانشـ ــرف انتشـ طـ

ـــون  ـــاعرانی همچ ـــعرخوانی ش ـــا ش ـــت« ب ـــوره والی ـــعر »س ـــم شب ش مراس

ــد  ــعیدی«، »احمـ ــن سـ ــوی«، »محسـ ــر موسـ ــان«، »صابـ ــم رصافـ »قاسـ

شـــهریار«، »عـــارف جعفـــری« و »علـــی مـــدد رضوانـــی« ادامـــه یافـــت 

ـــوره  ـــگاه س ـــوان دانش ـــاعران ج ـــه، از ش ـــوح و هدی ـــدای ل ـــا اه ـــپس ب و س

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــر ب تقدی

گفتنـــی اســـت اجـــرای ایـــن برنامـــه توســـط دانش آموختـــگان دانشـــگاه 

ســـوره انجـــام شـــد؛ املیـــرا شـــاهان، به عنـــوان مجـــری و محمدحســـین 

ــوان نوازنـــده در شب شـــعر »ســـوره والیـــت« حضـــور  دماونـــدی به عنـ

ـــد. یافتن

در پایـــان آییـــن شـــعرخوانی و تجلیـــل از شـــعرای دانشـــگاه ســـوره، از 

حضـــار بـــا بســـته های افطـــاری و شـــام پذیرایـــی شـــد.
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ــر  ــام تئاتـ پیکـــر مرحـــوم آرمیـــن برشویـــه، هرمنـــد جـــوان و صاحب نـ

ـــی  ـــردم و اهال ـــرده م ـــور گس ـــا حض ـــتارا، ب ـــتان آس ـــالن و شهرس ـــتان گی اس

ـــد. ـــپرده ش ـــاک س ـــه خ ـــییع و ب ـــتارا تش ـــر در آس ـــگ و ه فرهن

ایـــن هرمنـــد جـــوان پـــس از یـــک مـــاه مبـــارزه بـــا بیـــاری، روز 

ــه  ــت و بـ ــک گفـ ــق را لبیـ ــوت حـ ــت ۱۴۰۱ دعـ ــنبه، ۴ اردیبهشـ یک شـ

ــتافت. ــی شـ ــار باقـ دیـ

ـــالن و شهرســـتان  ـــر اســـتان گی ـــه جامعـــه تئات ـــن برشوی فـــوت مرحـــوم آرمی

ــاک،  ــرب دردنـ ــن خـ ــار ایـ ــرد و پس ازانتشـ ــدار کـ ــتارا را داغـ ــرزی آسـ مـ

نهادهـــا و شـــخصیت های مختلـــف نظیـــر مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد 

ــورای  ــس شـ ــتارا در مجلـ ــردم آسـ ــده مـ ــالن، مناینـ ــتان گیـ ــالمی اسـ اسـ

ــدگان ادوار  ــس، مناینـ ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــخنگوی کمیسـ ــالمی و سـ اسـ

ــه  ــتارا، امام جمعـ ــرزی آسـ ــتان مـ ــدار شهرسـ ــس، فرمانـ ــتارا در مجلـ آسـ

ـــی  ـــای فرهنگ ـــتارا و انجمن ه ـــالمی آس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــتارا، اداره فرهن آس

و هـــری وابســـته، فرمانـــده هنـــگ مـــرزی آســـتارا و اصحـــاب رســـانه 

ایـــن شهرســـتان بـــا صـــدور پیام هایـــی بـــا خانـــواده آن مرحـــوم ابـــراز 

همـــدردی کردنـــد.

ــر ایـــران در  کســـب عنـــوان بازیگـــر ســـوم مـــرد جشـــنواره تئاتـــر فجـ

ـــن جشـــنواره  ـــن بازیگـــر مـــرد چهارمی ـــدای بهری بخـــش دانشـــجویی، کاندی

ــوری  ــورهای جمهـ ــتیوال های منایـــش کشـ ــور در فسـ ــهر، حضـ ــر شـ تئاتـ

ـــهرهای  ـــش در ش ـــش از ۳۰ منای ـــش در بی ـــای نق ـــتان و ایف ـــوزوو و لهس ک

تهـــران، رشـــت، شـــیراز، اصفهـــان، کیـــش، مشـــهد، ســـاری، رامـــرس، آســـتارا، 

تالـــش و ســـایر شـــهرهای کشـــور، بخشـــی از افتخـــارات ایـــن هرمنـــد 

ـــرد  ـــیلورمن )م ـــری س ـــر ه ـــر کاراک ـــه مبتک ـــن برشوی ـــوم آرمی ـــت. مرح اس

ــول  ــته تحـ ــه گذشـ ــود در دهـ ــته بـ ــود و توانسـ ــران بـ ــره ای( در ایـ نقـ

عظیمـــی را در هـــر تئاتـــر و به خصـــوص صنعـــت تبلیغـــات در ســـطح 

کشـــور ایجـــاد کنـــد. ایـــن هرمنـــد گیالنـــی چندیـــن مقـــام برتـــر را در 

جشـــنواره های مختلـــف تئاتـــر در عرصـــه ملـــی و اســـتانی کســـب 

ویه« در آسـتارا تشـییع  پیکـر »آرمیـن بشـر
شد

ـــا  ـــور، ب ـــش کش ـــر منای ـــتمر در ه ـــت مس ـــر فعالی ـــالوه ب ـــود و ع ـــرده ب ک

گروه هـــا و کارگردان هـــای مختلـــف داخلـــی و خارجـــی در عرصه هـــای 

ــای  ــه ایفـ ــتان بـ ــوزوو و لهسـ ــورهای کـ ــی، به خصـــوص در کشـ بین املللـ

ـــود. ـــه ب ـــش پرداخت نق

آرمیـــن برشویـــه متولـــد ۱۳۶۱ شـــهر بنـــدر مـــرزی آســـتارا و فارغ التحصیـــل 

رشـــته ســـینا از دانشـــگاه ســـوره اســـت.

ـــدگان  ـــواده، بازمان ـــه خان ـــه را ب ـــن برشوی دانشـــگاه ســـوره، درگذشـــت آرمی

ـــران  ـــوم، غف ـــرای آن مرح ـــد و ب ـــلیت می گوی ـــور تس ـــری کش ـــه ه و جامع

ـــو درجـــات، مســـئلت دارد. ـــی و عل اله

*

ارائه آثار دانشجویان دانشگاه سوره در جشنواره های بین املللی

016  اثر   فائزه دادگرآزاد

21 بخش اخبار// 



کتاب  دانشگاه،  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انتشارات 

»جامعه پلتفرمی؛ ارزش های عمومی در جهانی متصل کننده«، نوشته یوزه 

فن دایک، توماس پول و مارتین دی وال- با ترجمه حسین حسنی را منترش 

نوین  رسانه های  درزمینه  عمیق  مطالعه  از  ترجمه ای  که  کتاب  این  کرد. 

است، دیدگاهی تازه در ارتباط با وجوه جامعه شناختی فرهنگی و اقتصادی 

آنها به ویژه در جوامع آمریکایی و اروپای غربی را بیان می کند.

 

و  موقت«  کار  »اقتصاد  پلتفرمی«،  »انقالب  اشراک گذاری«،  »اقتصاد 

به  که  هستند  اصطالحاتی  از  اندکی  شار  رصفاً  تحول آفرین«  »نوآوری 

دیجیتال  پلتفرم های  ظهور  از  دارند.  اشاره  اینرنت  دگرگونی های  آخرین 

شده  استقبال  فناورانه  نوآوری  و  اقتصادی  رشد  پیرشان  عامالن  به منزله 

ارائه می کنند  این است که آنهاخدمات شخصی را  پلتفرم ها  است. وعده 

کارا  نحوی  به  درعین حال  و  دارند  نقش  اقتصادی  رشد  و  نوآوری  در  و 

سازمان های عریض و طویل، مقررات دست وپاگیر و هزینه های غیررضوری 

را دور می زنند.

ناشی  که  را  تحول  این  وقوع  کسب و کار  و  مدیریت  اندیشمندان  برخی 

از »انقالب پلتفرمی« است، ستوده اند و توجه خود را به اثرات اقتصادی 

مثبت پیرشفت فناورانه که از آن به مثابه »نوآوری تحول آفرین« استقبال 

قرار  با  موافقت  علی رغم  کتاب  این  در  اما  کرده اند، معطوف ساخته اند؛ 

پدیده ای  رصفاً  نه  را  آنها  مهم،  پیرشفت  یک  هسته  در  پلتفرم ها  داشنت 

اقتصادی و نه سازه ای فناورانه با پیامدهای اجتاعی تلقی می کند، بلکه 

آن،  طی  که  می دهد  ترجیح  را  متصل کننده  جهانی  به  فراگیر  دیدگاهی 

پلتفرم ها به قلب جوامع نفوذ کرده ، بر نهادها و تراکنش های اقتصادی و 

کردارهای اجتاعی تأثیر می گذارند.

پرداخته می شود که چرا »جامعه  این مفهوم  به  کتاب  این  اول  در فصل 

»اکوسیستم  و  »پلتفرم«  درباره  و  است  مناقشه  پلتفرمی« مفهومی مورد 

نظام دار،  گردآوری  جهت  در  پلتفرم ها  می شود.  داده  توضیح  پلتفرمی« 

سوق  کاربران  داده های  از  درآمدزایی  و  انتشار  الگوریتمی،  پردازش 

داده شده اند. این پلتفرم های منفرد از یکدیگر جدا نیستند و »اکوسیستم 

پلتفرمی« آمیزه ای از پلتفرم های شبکه ای است که توسط سازوکارها اداره 

می شوند. در این فصل در مورد سازمان دهی جامعه پلتفرمی از چشم انداز 

اقتصاد سیاسی نظریه پردازی شده است.

به  را  آنها  پلتفرم ها  که  است  شده  مترکز  سازوکارهایی  بر  دوم  فصل  در 

تعامالت اجتاعی و اقتصادی تحمیل می کنند؛ سه سازوکار اصلی به منزله 

نیروی پیرشانی شناسایی شده است که مبنای اکوسیستم را تشکیل می دهند: 

داده ای شدن، کاالیی شدن و انتخاب.

ارزش های  پلتفرمـی؛  »جامعـه  کتاب  انتشـار 
عمومـی در جهانـی متصل کننـده«

*

در فصل سوم به موضوع اخبار و روزنامه نگاری پرداخته شده است. همچنان 

اخبار  تولید و توزیع  به راهربی رشایط  اقدام  پلتفرم های متصل کننده  که 

و  اخبار  ارائه  و  استقالل  نظیر  روزنامه نگاری  کلیدی  ارزش های  کرده اند، 

گزارش های موثق تحت موشکافی عمومی قرارگرفته است. در فصل چهارم 

این کتاب، توجه خود را به حمل ونقل عمومی به عنوان یکی از بخش های 

شده  متزلزل  اتومبیل  درخواست  خدمات  توسط  که  کرده  معطوف  بازار 

است. همچنین در فصل پنجم به کاوش درباره حوزه سالمت که تحت تأثیر 

پلتفرم ها قرارگرفته، پرداخته است و فصل ششم بر بحث آموزش از طریق 

پلتفرم های آنالین داده-مبنا در آموزش و تحصیالت تکمیلی آمریکا و اروپا 

متمرکزشده است. درمجموع در فصل سوم تا ششم بر چهار بخش مختلف 

جامعه مترکز کرده که هنگام اجرا و به کارگیری پلتفرم ها در هر بخش چه 

قرار  مناقشه  مورد  عمومی چگونه  ارزش های  عمومی،  بخش  چه  و  بازار 

می گیرند.

و در فصل هفتم، آخرین فصل »جامعه پلتفرمی« بر مسئله اصلی کتاب 

برمی گردد: چه کسی مسئول تثبیت ارزش های عمومی در جامعه پلتفرمی 

است؟ مسئولیت یک جامعه پلتفرمی متوازن جامعه ای آزاد که ارزش های 

عمومی خود را به شیوه ای شفاف و پاسخ گو تثبیت می کند، بر عهده همه 

کنشگران  و  دولت ها  رشکت ها،  شامل  آن  برساخت  در  دخیل  کنشگران 

جامعه مدنی است که دولت ها مسئولیت ویژه ای در این زمینه دارند. در 

از  از مجموعه ای  باید  استدالل می شود که چگونه حکومت ها  این فصل 

ارزش های عمومی محافظت کنند.

کتاب »جامعه پلتفرمی« رصفاً توجه ما را از امر اقتصادی به امر اجتاعی 

معطوف منی کند، بلکه این اصطالح به مناقشه ای ژرف درباره تقابل سود 

بیشر  آن  در  داردکه  اشاره  جامعه ای  در  جمعی  نفع  برابر  در  شخصی 

رابطه  بر  پلتفرمی«  »جامعه  می شود.  انجام  اینرنت  طریق  از  تعامالت 

و  می کند  تأکید  اجتاعی  ساختارهای  و  آنالین  پلتفرم های  غیرقابل انکار 

بازاندیشی اساسی  انتها نشان می دهد که دنیای متصل کننده مستلزم  در 

در اکوسیستم برخط جهان و همچنین زیرساخت های سیاسی و قانونی ای 

است که به واسطه آنها مرشوعیت به دست می آورد. 
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دکـر محمدحسـین سـاعی، رئیـس دانشـگاه، طـی پیامی، درگذشـت اسـتاد 

نـادر طالـب زاده را تسـلیت گفت.

منت پیام ایشان به رشح ذیل است.

بْسِم اللِه الرَّْحمِن الرَِّحیم

َو لََنبْلَُونَُّکـْم ِبـَيْ ٍء ِمـَن الَْخـْوِف َو الُْجـوِع َو نَْقـٍص ِمـَن اأْلَْمـواِل َو اأْلَنُْفِس َو 

ا  ِه َو إِنّـَ ا لِلّـَ اِبريـَن الَّذيـَن إِذا أَصابَتُْهـْم ُمصيبَـٌة قالُـوا إِنّـَ ِ الصَّ الثََّمـراِت َو بَـرشِّ

راِجُعوَن إِلَيْـِه 

چراغ افروخته چراغ نا افروخته را بوسه داد و رفت 

خـرب غمبـار و اندوهگیـن درگذشـت اسـتاد نـادر طالـب زاده، پـدر و معلم 

دلسـوز همـه گرایش هـای جبهـۀ فرهنـگ، هـر و رسـانه انقـالب اسـالمی، 

بـه تحقیـق، مـوج بی سـابقه ای از همـدردی و ابـراز تسـلیت را در همـه 

جامعـه هـری، فرهنگـی و رسـانه ای کشـور برپـا کـرد. اینجانـب به نوبـه 

خـود، به عنـوان عضـوی کوچـک و ناچیـز از ایـن اقیانوس پهناور، سـفر این 

سـلان عـر و نـادره دوران، علمـدار بی بدیل و بصیر و عـار بزرگ جهاد 

تبییـن عـِر مکـِر لیـل و نهـار رسـانه ها و رسـانه َمرِد بی نظیـر عهـد انقالب 

اسـالمی را از صمیـم قلـب بـه همـه شـاگردان، همـکاران، دوسـتداران و 

مخاطبـان چنـد ده میلیونـی اش تعزیـت عـرض می کنـم.

او کـه دارای باالتریـن مـدارک و چشـم گیرترین جایـگاه  حرفـه ای در حـوزه 

خـود در اوان جوانـی اش بـود، بـا صالی امـام خمینی و در پاسـخ به جنبش 

بی نظیـر انقـالب اسـالمی مـردم ایـران، بی اعتنا به نـام و متاع و امـوال دنیا 

و بـا اخالصـی مثال زدنـی، جریانـی عظیـم و انقالبـی از نسـل های مختلـف 

فعـاالن فرهنگـی، هـری و رسـانه ای را در ایـران بعـد از انقـالب اسـالمی و 

در  سـوره  دانشـگاه  رئیـس  تسـلیت  متـن 
طالـب زاده نـادر  مرحـوم  درگذشـت  پـی 

دهه هـای کشـور دنیـا آفریـد و با فـداکاری متام، همـه  آنچه از تـوان مادی 

و معنـوی داشـت در ایـن راه، هزینـه کـرد. بـاور و یقیـن بی پایـان او بـه 

انقـالب اسـالمی و عـر تـازه ای کـه بـا این اتفـاق عظیـم انسـانی در پیِش 

روی تاریـخ بـرش قرارگرفتـه اسـت، چنـان بود کـه علیرغم همـه نامالیات 

همراهـان،  و  دوسـتان  نامهربانی هـای  و  دشـمنان  خباثت هـای  و  دوران 

هیـچ گاه از مسـیر تاریخـی و الهـی کـه انتخـاب کـرده بـود، برنگشـت و 

مؤمـن بـه آیـه عظیـم »فَاسـتَِقم كَا أُِمـرَت َوَمـن تـاَب َمَعـَك َوال تَطَغوا« و 

مصـداق روشـنی از آن شـد؛ او آن چنـان باطل السـحر رسـانه های شـیطانی 

امـروز بـود کـه علیرغم همـه ادعاهای دروغیـن آزادی بیان ایـن روزها، در 

لیسـت تحریم هـای غیرانسـانی شـیطان بـزرگ قـرار گرفـت و از ایـن زاویه 

نیـز بـار دیگـر بی آبرویـی دیگـری بـرای جبهـه دشـمن انسـانیت در عـر 

مـا آفرید.

ایـن فرزنـد صدیـق انقالب اسـالمی، جانباز دفاع مقـدس در جزیره مجنون، 

همـراه شـهید آوینـی و دیگـر شـهیدان کـه همـواره رحیـل روز قـدس بود، 

بارهـا بـا اقدامـات خـود فضـای فرهنگـی، هـری و رسـانه ای جبهـه انقالب 

را از موضـع انفعـال بـه موضـع فعـال کشـید و به دفعـات زیـاد، مسـائلی 

چنـان  حوزه هـا  آن  در  منی توانسـت  کسـی  او  جـز  کـه  کـرد  مطـرح  را 

پیـش رو باشـد. قـاب دوربیـن ایـن هرمنـد تحلیل گـر و انقالبـی همـواره 

گـواه حقیقـت و دردمنـدی بـود. برنامه هـای مختلـف تلویزیونـی کـه او 

سـاخت در زمـان خـود همـه از اولین ها بودنـد. هایش افق نو، جشـنواره 

سـینایی مردمـی عـار، مسـتندهای کم نظیـری ماننـد خنجـر و شـقایق 

و تولیـدات راهـربدی ای ماننـد بشـارت منجـی ازجملـه برنامه هایـی بـود 

کـه بـا ذهـن خـالق و هوشـیار او در رسـانه جـان گرفـت. روایـت او از 

حـرضت عیسـی )ع( در رسیـال بشـارت منجـی روایتی هرمندانـه و صادق 

از آن حـرضت را بـه مـا نشـان داد کـه برگرفتـه از نـص رصیـح قران اسـت. 

اکنون کـه دسـتان ایـن عزیزگرامنایـه از دنیا کوتاه شـده اسـت، فعالیت های 

ارزشـمند او باقیات صالحاتـی هسـتند کـه ان شـاءالله بـا لطـف و رضایـت 

خداونـد، موجـب نجـات و رسـتگاری او شـوند و در ایـن مـاه خـدا مهـان 

بهشـتی خـوان گسـرده پیامـرب اعظـم )ص( باشـند.

هـوش وافـر رسـانه ای و نـگاه جهانـی در عیـن تعهـد عمیـق بـه مبانـی 

انقـالب اسـالمی از او رسداری بی همتـا در جهـاد رسـانه ای سـاخته بود؛ وی 

عدالت خواهـی بـود کـه از موضـع انقـالب اسـالمی محکم تریـن مطالبه هـا 

را از وضـع موجـود داشـت، امـا هـرش در آن بود که نقدهایـش هیچ گاه با 

دشـمنان ایـن رسزمیـن مخـرج مشـرک پیـدا نکـرد و انصافـاً از ایـن نظرگاه 

بایـد نسـل جدیـد جبهـه فرهنگی، هـری و رسـانه ای انقالب اسـالمی هنوز 

در محـرض ایـن معلـم حکیـم بیاموزند.

ایـران و   اینجانـب بـار دیگـر ایـن ضایعـه عظیـم را بـه ملـت هوشـیار 

همـه مسـلانان آزادیخـواه جهـان تسـلیت عـرض منـوده و امیـد دارم کـه 

چراغـی کـه او برایـان افروختـه اسـت همواره باهمـت جوانـان انقالبی و 

آزادیخـواه جهـان روشـنی بخش راه استکبارسـتیزی و عدالت خواهی باشـد.

محمدحسین ساعی
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حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای عـــر سه شـــنبه در دیـــدار صدهـــا 

ــگاه را  ــجویی، دانشـ ــکل های دانشـ ــای تشـ ــجویان و اعضـ ــر از دانشـ نفـ

ــج و  ــن نتایـ ــا تبییـ ــد و بـ ــائل انقـــالب خواندنـ ــی ترین مسـ ــزو اساسـ جـ

ـــان  ـــگاه جری ـــی و ن ـــگاه انقالب ـــتمِر »ن ـــم و مس ـــش مه ـــتاوردهای چال دس

ـــه  ـــالمی ب ـــوری اس ـــد: جمه ـــگاه« گفتن ـــه دانش ـــرا ب ـــی و واپس گ ضدانقالب

ـــد  ـــروز بای ـــجو، ام ـــوان دانش ـــد و ج ـــار می کن ـــود افتخ ـــروز خ ـــگاه ام دانش

بـــا تفکـــر و اندیشـــه ورزی، عمیـــق شـــدن در مســـائل اصلـــی کشـــور 

ــا ی  انقـــالب و کار  ــدی، آرمان هـ ــال و ناامیـ ــه انفعـ ــز از هرگونـ و پرهیـ

جـــدی و واقعـــی را از مســـئوالن کشـــور مطالبـــه کنـــد.

رهـــرب انقـــالب همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه در پیـــش بـــودن روز جهانـــی 

ــردم  ــزرگ مـ ــای بـ ــه فداکاری هـ ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــد کردنـ ـــدس تأکیـ ق

فلســـطین و اوج گیـــری رذالـــت و جنایـــت صهیونیســـت ها، روز قـــدس 

ـــی و  ـــراز همدل ـــا اب ـــد ب ـــت و بای ـــاوت اس ـــل متف ـــال های قب ـــا س ـــال ب امس

ـــدرت  ـــطین، ق ـــدر فلس ـــال مقت ـــوم و درعین ح ـــردم مظل ـــا م ـــتگی ب همبس

و روحیـــه آنهـــا را افزایـــش داد.

ـــه و  ـــخنان صادقان ـــندی از س ـــراز خرس ـــا اب ـــان ب ـــاز سخنان ش ـــان در آغ ایش

ـــخنان،  ـــه س ـــد: اینگون ـــجویی افزودن ـــکل های دانش ـــدگان تش ـــح مناین رصی

ــخ  ــائل پاسـ ــن مسـ ــیاری از ایـ ــه بسـ ــت البتـ ــش اسـ ــد و لذت بخـ مفیـ

دارد امـــا مشـــکل ایـــن اســـت کـــه گفت وشـــنودی میـــان دانشـــجویان و 

ـــئوالن  ـــئوالن، وزرا و مس ـــت مس ـــه رضوری اس ـــدارد ک ـــود ن ـــئوالن وج مس

دســـتگاه های مختلـــف بـــا حضـــور در دانشـــگاه ها بـــه مطالبـــات و 

ـــتند از  ـــخی نداش ـــئله ای پاس ـــم در مس ـــر ه ـــد و اگ ـــخ دهن ـــا پاس دغدغه ه

ـــد. ـــره بگیرن ـــرای حـــل آن مســـائل به پیشـــنهادها و ســـخنان دانشـــجویان ب

حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای بـــا اشـــاره بـــه ســـخنی از امیرمؤمنـــان در 

نهج البالغـــه، موعظـــه را احیاگـــر دل خواندنـــد و در مقـــام بیـــان یـــک 

موعظـــه، بـــا اســـتناد بـــه آیـــه ای از ســـوره مریـــم گفتنـــد: روز قیامـــت، 

روز حـــرست اســـت؛ به گونـــه ای زندگـــی کنیـــم کـــه در آن روز ســـخت، 

ازانجـــام دادن یـــا انجـــام نـــدادن یـــک کار، و گفـــنت یـــا نگفـــنت حرفـــی، 

حـــرست نخوریـــم چراکـــه جربانـــش ممکـــن نیســـت.

  

باید در مقابل هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه ایستاد

رهـــرب انقـــالب در بحـــث اصلـــی خـــود، مســـئله دانشـــگاه را مســـئله ای 

اساســـی و چالشـــی دانســـتند و گفتنـــد: از هـــان اول، دو نـــگاه کامـــالً 

متضـــاد یعنـــی »نـــگاه انقـــالب بـــه رهـــربی امـــام خمینـــی« و »نـــگاه 

جریـــان واپس گـــرا و ضدانقالبـــی« در مســـئله دانشـــگاه بـــه رویارویـــی 

پرداختنـــد.

ـــد: نـــگاه انقالبـــی، دانشـــگاه را جایـــی بـــرای نخبـــه پـــروری،  ایشـــان افزودن

ـــگاه دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقاب ـــگاه دوم، دانش ـــا ن ـــت ام ـــور می دانس ـــت کش ـــائل و پیرشف ـــل مس ح

ـــد. ـــرب می دی ـــر غ ـــای موردنظ ـــرورش مهره ه ـــرای پ ـــی ب را مکان

ـــالب و  ـــش انق ـــر چال ـــاد دیگ ـــن ابع ـــه ای در تبیی ـــه خامن ـــرضت آیت الل ح

ـــوان  ـــگاه به عن ـــه دانش ـــالب ب ـــد: انق ـــگاه افزودن ـــاره دانش ـــالب درب ضدانق

ـــی  ـــدار مل ـــده اقت ـــی و درنتیجـــه تأمین کنن ـــم و رشـــد علم ـــد عل ـــز تولی مرک

ــگاه ها را  ــی، دانشـ ــرای ضدانقالبـ ــان واپس گـ ــا جریـ ــرد امـ ــگاه می کـ نـ

ــت  ــی می خواسـ ــم ارزش دانـــش غربـ ــای کـ ــنت پس مانده هـ ــز آموخـ مرکـ

ـــه  ـــه ب ـــت جامع ـــده و مدیری ـــمنِد مرف کنن ـــتاد و دانش ـــت اس ـــا باتربی ت

ـــد. ـــاد کن ـــرب ایج ـــرای غ ـــی ب ـــه ای مرف ـــراد، جامع ـــن اف ـــت ای دس

ــن و در مقابـــل آن دین زدایـــی از دانشـــگاه را بُعـــد ســـوم  ایشـــان تدیّـ

چالـــش جـــدی نـــگاه انقـــالب و جریـــان ضدانقـــالب بـــه دانشـــگاه 

ــه  ــادر بـ ــا قـ ــف، آنهـ ــل مختلـ ــه دالیـ ــه بـ ــد: البتـ ــمردند و افزودنـ برشـ

دین زدایـــی کامـــل از دانشـــگاه ها نشـــدند و بســـیاری از رسداران و 

شـــهیدان دفـــاع مقـــدس و شـــهیدان هســـته ای، دانش آموختـــگان قبـــل 

ــد. ــالب بودنـ از انقـ

رهـــرب انقـــالب، »هویـــت بخشـــی بـــه دانشـــگاه« را کار بـــزرگ انقـــالب 

ـــخصیت،  ـــان، ش ـــت، آرم ـــت »هوی ـــه مل ـــالب ب ـــد: انق ـــد و افزودن خواندن

اســـتقالل و افـــق دیـــد« بخشـــید و به تبـــع آن، دانشـــگاه نیـــز از ایـــن 

خصوصیـــات برخـــوردار شـــد.

ـــف، و  ـــارت و ضع ـــاس حق ـــی از احس ـــه ای، رهای ـــه خامن ـــرضت آیت الل ح

ـــاس  ـــج احس ـــی را از نتای ـــی و رشق ـــتکربان غرب ـــل مس ـــتادگی در مقاب ایس
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هویـــت و شـــخصیت یابی دانشـــگاه دانســـتند و افزودنـــد: جوانـــان 

ـــل  دانشـــجو، آن روزهـــا شـــیرینی احســـاس اســـتقالل و ایســـتادگی در مقاب

ــد. ــود درک می کردنـ ــه وجـ ــان را باهمـ زورگویـ

ــتحکم و  ــح، مسـ ــگاه را صحیـ ــال دانشـ ــالب در قبـ ــت انقـ ــان حرکـ ایشـ

تحســـین برانگیز خواندنـــد و بـــا اشـــاره بـــه موفقیت هـــای بـــزرگ ایـــن 

ــگاه ها و  ــالمی دانشـ ــای اسـ ــز انجمن هـ ــا نیـ ــد: بعدهـ ــت، افزودنـ حرکـ

ســـپس بســـیج دانشـــجویی و بســـیج اســـاتید به عنـــوان پرچم هـــای 

انقـــالب در دانشـــگاه ها برافراشـــته شـــدند و مباحـــث عمیـــق فکـــری و 

ــت. ــکل گرفـ ــگاه ها شـ ــری در دانشـ نظـ

ـــوری  ـــد: جمه ـــان گفتن ـــش اول سخنان ش ـــدی بخ ـــالب در جمع بن ـــرب انق ره

اســـالمی می توانـــد بـــه دانشـــگاه خـــود افتخـــار کنـــد امـــا درعین حـــال 

می توانـــد دغدغـــه دانشـــگاه را نیـــز داشـــته باشـــد.

  حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای افزودنـــد: وضعیـــت امـــروز دانشـــگاه ها، 

ـــت  ـــداد اســـاتید، حرکـــت و پیرشف ـــداد دانشـــجو، تع ـــت و تع ازلحـــاظ کمیّ

ـــگان  ـــور دانش آموخت ـــته، حض ـــگان برجس ـــت نخب ـــی، تربی ـــمگیر علم چش

دانشـــگاه ها در عرصه هـــای مختلـــف مدیریتـــی، و ازلحـــاظ حضـــور 

دیـــن در دانشـــگاه ها بـــا اول انقـــالب غیرقابـــل مقایســـه اســـت و 

جمهـــوری اســـالمی می توانـــد حقـــاً بـــه دانشـــگاه خـــود افتخـــار کنـــد.

ــی  ــط کنونـ ــد در رشایـ ــرا بایـ ــه چـ ــؤال کـ ــن سـ ــرح ایـ ــا طـ ــان بـ ایشـ

نســـبت بـــه دانشـــگاه دغدغـــه داشـــت، افزودنـــد: آن جریـــان وابســـته 

بـــه ریشـــه های خارجـــی مرتبـــط  کـــه  و واپس گـــرای ضدانقـــالب 

بـــود، هنـــوز فعـــال اســـت و بـــا حایـــت و هدایـــت سیاســـت های نـــو 

ــد  ــن بایـ ــد، بنابرایـ ــزی می کنـ ــگاه ها برنامه ریـ ــرای دانشـ ــتعاری بـ اسـ

دغدغـــه داشـــت.

رهـــرب انقـــالب یکـــی دیگـــر از نـــکات غیرقابـــل مقایســـه دانشـــگاه های 

امـــروز بـــا اول انقـــالب را میـــزان تأثیرگـــذاری بـــر مســـائل کشـــور 

ـــد،  ـــگاه ها دارن ـــروزه دانش ـــه ام ـــیعی ک ـــه وس ـــد: عرص ـــتند و افزودن دانس

تأثیرگـــذاری آنهـــا بـــر مســـائل کشـــور را به مراتـــب گســـرده تر کـــرده و 

همیـــن موضـــوع یکـــی دیگـــر از دالیـــل لـــزوم دغدغه منـــدی در مـــورد 

دانشـــگاه ها اســـت بنابرایـــن بایـــد در خصـــوص دانشـــگاه ها، در دو 

حـــوزه دغدغـــه جـــدی داشـــت: ۱- هویـــت زدایـــی ۲- آرمـــان زدایـــی.

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــان ایدئولوژی زدایـ ــی هـ ــد: هویت زدایـ ــان افزودنـ ایشـ

ایدئولـــوژی نیـــز تفکـــر و ارزش هـــا و هویـــت یـــک ملـــت اســـت.

ـــی  ـــای آمریکای ـــر ارزش ه ـــاً ب ـــا دامئ ـــد: آمریکایی ه ـــالب فرمودن ـــرب انق ره

یعنـــی هـــان ایدئولـــوژی خودشـــان تأکیددارنـــد؛ چگونـــه کســـانی کـــه 

از ایدئولوژی زدایـــی ســـخن می گوینـــد، حـــارض نیســـتند ایـــن موضـــوع 

یعنـــی پایبنـــدی بـــه ایدئولـــوژی را از آمریکایی هـــا یـــاد بگیرنـــد.

ــر  ــی تحقیـ ــی یعنـ ــد: هویت زدایـ ــه ای افزودنـ ــه خامنـ ــرضت آیت اللـ حـ

ــر  ــور، تحقیـ ــی کشـ ــی و ملـ ــای تاریخـ ــه ای و رویکردهـ ــی اندیشـ مبانـ

گذشـــته کشـــور و انقـــالب، کوچک منایـــی کارهـــای بـــزرگ و بزرگ منایـــی 

برخـــی عیـــوب.

  

ایشـــان هـــدف از هویت زدایـــی را جایگزینـــِی منظومـــه فکـــری غـــرب 

ـــند ۲۰۳۰  ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــمردند و ب ـــی برش ـــی و دین ـــت مل ـــای هوی به ج

به عنـــوان یکـــی از مظاهـــر ســـلطه نـــو اســـتعار غـــرب افزودنـــد: بـــر 

ـــگ  ـــم اندیشـــه و فرهن ـــراث عظی ـــد می ـــرب، بای ـــری غ ـــه فک اســـاس منظوم

ـــاده صعـــود  ـــان آم ـــم جوان ـــل عظی ـــا محـــو شـــود، خی ـــگ ی در کشـــور کمرن

ـــوند و احســـاس  ـــوس و ناامیـــد ش ـــای رشف و عـــزت ملـــی مأی بـــه قله ه

ــه  ــد دغدغـ ــن بایـ ــود بنابرایـ ــق شـ ــوان تزریـ ــل جـ ــه نسـ ــت بـ بن بسـ

داشـــت و شـــجاعانه و بابیـــان خـــوب و منطـــق قـــوی در مقابـــل ایـــن 

جریـــان ایســـتاد. رهـــرب انقـــالب، دومیـــن دغدغـــه مهـــم را آرمان زدایـــی 

دانســـتند و گفتنـــد: یکـــی از مصادیـــق آرمان زدایـــی، بی تفـــاوت کـــردن 

نســـل جـــوان و دانشـــگاهی بـــه »فقـــر و فســـاد و تبعیـــض« به عنـــوان 

ـــت. ـــد اس ـــر پلی ـــه عن ـــزرگ و س ـــیطان ب ـــه ش س

ـــی،  ـــق آرمان زدای ـــه مصادی ـــد: ازجمل ـــه ای افزودن ـــه خامن ـــرضت آیت الل ح

بی تفـــاوت کـــردن جوانـــان بـــه ســـلطه فرهنگـــی غـــرب و کـــم انگیـــزه 

کـــردن آنـــان بـــه شـــاخص های انقـــالب اســـالمی اســـت.

ایشـــان ایســـتادگی در برابـــر ظلـــم و زیـــر بـــار زور نرفـــنت را از 

شـــاخص های انقـــالب اســـالمی برشـــمردند و خاطرنشـــان کردنـــد: ایـــن 

شـــاخص ها، دنیـــا را بـــه لـــرزه درآورد و ملت هـــا را متوجـــه ایـــران 

اســـالمی کـــرد و بـــه دلیـــل همیـــن شـــاخص ها، در ســـال های گذشـــته 

ـــوده  ـــر رس کار ب ـــه ب ـــی ک ـــش سیاس ـــر گرای ـــا ه ـــوری و ب ـــر رئیس جمه ه

ـــرده،  ـــور پیداک ـــا حض ـــان ملت ه ـــی در می ـــفرهای خارج ـــه در س هنگامی ک

مـــردم بـــرای آنهـــا ابـــراز احساســـات کردنـــد و برخـــالف پرچـــم امریـــکا 

ـــالمی را می گشـــایند و بـــاز  ـــوری اس ـــم جمه ـــوزانند، پرچ کـــه آن را می س

می کننـــد.

ــر«  ــاب و رّد تحجـ ــالم نـ ــه اسـ ــت بـ ــالمی، »بازگشـ ــالب اسـ ــرب انقـ رهـ

و »موضـــوع فلســـطین« را از دیگـــر شـــاخص های انقـــالب اســـالمی 

ــی  ــه اصلـ ــی دو دغدغـ ــی و آرمان زدایـ ــد: هویت زدایـ ــتند و گفتنـ دانسـ

ـــانی  ـــه کس ـــه چ ـــا اینک ـــود ام ـــیار ب ـــا هوش ـــال آنه ـــد در قب ـــه بای ـــت ک اس
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اســـتقالل زدایی هســـتند  بـــه دنبـــال هویت زدایـــی، آرمان زدایـــی و 

و تـــا چـــه حـــد موفـــق بـــوده یـــا نبوده انـــد، وظیفـــه دانشـــگاهیان و 

اســـت. صاحب نظـــران 

ــن  ــر ایـ ــیار بیشـ ــت بسـ ــان اهمیـ ــه ای در بیـ ــه خامنـ ــرضت آیت اللـ حـ

ــتانه  ــان در آسـ ــروز جهـ ــد: امـ ــته افزودنـ ــه گذشـ ــبت بـ ــا نسـ دغدغه هـ

یـــک نظـــم جدیـــد بین املللـــی اســـت کـــه ایـــن نظـــم، بعـــد از دوران 

ــال  ــی در حـ ــاِن تک قطبـ ــم جهـ ــه نظـ ــان، و نظریـ ــم دوقطبـــی جهـ نظـ

روزبـــه روز  آمریـــکا  دوره  ایـــن  در  البتـــه  کـــه  اســـت  شـــکل گیری 

ضعیف تـــر شـــده اســـت.

ــر  ــد عمیق تـ ــن را بایـ ــر اوکرایـ ــگ اخیـ ــای جنـ ــد: قضایـ ــان افزودنـ ایشـ

و در چارچـــوب شـــکل گیری نظـــم جدیـــد جهانـــی دیـــد کـــه احتـــاالً 

ـــه  ـــت ک ـــد گرف ـــکل خواه ـــی آن ش ـــواری، در پ ـــده و دش ـــای پیچی فرآینده

ـــه  ـــورها ازجمل ـــه کش ـــه هم ـــده ای وظیف ـــد و پیچی ـــط جدی ـــن رشای در چنی

جمهـــوری اســـالمی حضـــور ســـخت افزاری و نرم افـــزاری در ایـــن نظـــم 

ـــنت  ـــیه نرف ـــه حاش ـــور و ب ـــت کش ـــع و امنی ـــن مناف ـــور تأمی ـــد به منظ جدی

ـــت. اس

ـــه  ـــن وظیف ـــام چنی ـــرای انج ـــد: ب ـــد کردن ـــه ای تأکی ـــه خامن حـــرضت آیت الل

بزرگـــی بیشـــرین مســـئولیت بـــر عهـــده دانشـــجویان و دانشـــگاهیان 

ـــگاه ها از  ـــه دانش ـــبت ب ـــه نس ـــون دغدغ ـــاس اکن ـــن اس ـــر همی ـــت و ب اس

اهمیـــت مضاعفـــی برخـــوردار می شـــود.

ـــه  ـــود، اندیش ـــخنان خ ـــش از س ـــن بخ ـــان ای ـــالمی در پای ـــالب اس ـــرب انق ره

ــات و  ــزاری جلسـ ــه برگـ ــردازان را بـ ــران و نظریه پـ ــردازان، صاحب نظـ پـ

ـــد. ـــات فراخواندن ـــن موضوع ـــاره ای ـــی درب ـــث و بررس بح

ـــردی  ـــه کارب ـــد توصی ـــان چن ـــری از سخنان ش ـــش دیگ ـــالب در بخ ـــرب انق ره

ـــد: ـــان کردن ـــجویی بی ـــکل های دانش ـــجویان و تش ـــه دانش ـــاب ب خط

 توصیـــه اول ایشـــان »پرهیـــز کامـــل از انفعـــال و ناامیـــدی« بـــود 

ــه  ــد بـ ــق امیـ ــون تزریـ ــد کانـ ــا بایـ ــد: شـ ــه گفتنـ ــن زمینـ ــه در ایـ کـ

بخش هـــای دیگـــر باشـــید زیـــرا همچنانکـــه کشـــور در بخش هـــای 

ــا  ــن مهروموم هـ ــالمت در ایـ ــاوری و سـ ــم و فنـ ــون علـ ــف همچـ مختلـ

ــز  ــا نیـ ــایر بخش هـ ــت در سـ ــته اسـ ــده ای داشـ ــای خیره کننـ پیرشفت هـ

اســـت. قابل رفـــع  نابســـامانی ها  همـــه 

  

ناامیـــدی جوانـــان و دانشـــجویان را  حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای 

ـــتند  ـــور دانس ـــت کش ـــای پیرشف ـــایر موتوره ـــر س ـــی ب ـــر منف ـــب تأثی موج

و خاطرنشـــان کردنـــد: در دوران دفـــاع مقـــدس و درحالی کـــه عـــده ای 

ـــرد،  ـــتادگی ک ـــمن ایس ـــاوز دش ـــل تج ـــود در مقاب ـــه منی ش ـــتند ک ارصار داش

جوانـــان هم سن وســـال شـــا باهمـــت خـــود کشـــور را نجـــات دادنـــد و 

ـــد. ـــر کردن ـــا را متحی ـــهر دنی ـــردن خرمش ـــا آزاد ک ب

ایشـــان افزودنـــد: البتـــه بعضـــی از افـــراد نســـل های گذشـــته، بـــا 

ـــران  ـــا دیگ ـــا ب ـــارج و ی ـــدان خ ـــدی، از می ـــا و ناامی ـــه خط ـــدن ب ـــار ش دچ

هم صـــدا شـــدند، بنابرایـــن مراقـــب باشـــید کـــه هیـــچ گاه بـــه قلـــه و 

آرمان هـــا  پشـــت نکنیـــد.

توصیـــه بعـــدی رهـــرب انقـــالب »پرداخـــنت بـــه اندیشـــه ورزی و تقویـــت 

ـــود. ـــر« ب تفک

ایشـــان محصـــول »علـــِم بـــدون تفکـــر« را پدیده هـــای خســـارت بار 

بـــرشی همچـــون ســـالح های کشـــتارجمعی خواندنـــد و گفتنـــد: تفکـــر 

صحیـــح بـــه اســـتاد و راهنـــا نیـــاز دارد کـــه به عنـــوان منونـــه مرحـــوم 

آیت اللـــه مصبـــاح در مســـائل فکـــری، یـــک اســـتاد و راهنـــای مرجـــع 

ـــود. ب

ــه  ــجویان را بـ ــدی، دانشـ ــه بعـ ــه ای در توصیـ ــه خامنـ ــرضت آیت اللـ حـ

»عمیـــق شـــدن در مســـائل اصلـــی کشـــور و مـــاس شـــدن بـــا آنهـــا« 

فراخواندنـــد و افزودنـــد: وقتـــی بـــا مترکـــز بـــر روی یکـــی دو مســـئله، 

ـــرای  ـــق، ب ـــن تحقیقـــات عمی ـــج ای ـــد، نتای ـــق کنی ـــا فکـــر و تحقی ـــاره آنه درب

ــود. ــد بـ ــتفاده خواهـ ــوط قابل اسـ ــتگاه های مربـ دسـ

ایشـــان شـــعار امســـال یعنـــی دانش بنیانـــی تولیـــد را ازجملـــه مســـائل 

قابـــل مترکـــز بـــرای تشـــکل های دانشـــجویی برشـــمردند و گفتنـــد: 

ــه  ــازی، و علیـ ــاره آن گفتان سـ ــئله دربـ ــن مسـ ــر روی ایـ ــز بـ ــا مترکـ بـ

مؤلفه هـــای مخـــل دانش بنیانـــی ماننـــد خام فروشـــی اســـف بار و رایـــج 

ــازی  ــاق، جریان سـ ــا قاچـ ــر الزم یـ ــا واردات مرفـــی و غیـ ــور یـ در کشـ

کنیـــد.

  

رهـــرب انقـــالب در ادامـــه طبیعـــت دانشـــجو را مطالبه گـــری دانســـتند و 

ـــا  ـــد و آنه ـــه کنی ـــی مطالب ـــدی و واقع ـــئوالن، کار ج ـــد: از مس ـــد کردن تأکی

ـــد. ـــذر بداری ـــر ح ـــی ب را از کارمنایش

ایشـــان بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه مطالبه گـــری بایـــد بـــا ادبیـــات منطقـــی، 

هوشـــمندانه و جـــدا بـــه دوراز دعـــوا و تندوتیـــزی باشـــد، گفتنـــد: 

مطالبه گـــری مســـتدل مانـــع از ایـــن می شـــود کـــه بعضی هـــا در 

ــاره  ــت دربـ ــی اسـ ــور، انقالبـ ــی کشـ ــکیالت مدیریتـ ــه تشـ ــی کـ رشایطـ

ـــد، چراکـــه نقـــش شـــا در ایـــن  اهمیـــت نقـــش دانشـــجویان تشـــکیک کنن

ــر اســـت. دوره بیشـ

ـــز از برخـــورد  ـــد: پرهی ـــه افزودن ـــن زمین ـــه ای در ای ـــه خامن حـــرضت آیت الل

ـــز از  ـــن هرگ ـــت و م ـــی نیس ـــگری و مجیزگوی ـــای سازش ـــه معن ـــز ب تندوتی

ـــرد  ـــم ک ـــرده و نخواه ـــجویان نک ـــان و دانش ـــه جوان ـــا ب ـــه توصیه ه اینگون

ـــزی  ـــرّض و طعنه آمی ـــات م ـــز از ادبی ـــه، پرهی ـــن توصی ـــود از ای ـــه مقص بلک

ـــج شـــده  ـــز بســـیار رای ـــروز در فضـــای مجـــازی نی ـــفانه ام ـــه متأس اســـت ک

اســـت.

ـــائل  ـــی از مس ـــه متنوع ـــجویان را عرص ـــری دانش ـــه مطالبه گ ـــان، عرص ایش

ـــان یکـــی  ـــد و در بی ـــگ و ســـبک زندگـــی خواندن ـــت اقتصـــادی، فرهن عدال

ــادی و  ــی اعتقـ ــد: مبانـ ــح گفتنـ ــری صحیـ ــات مطالبه گـ ــر از الزامـ دیگـ

مطالبه گری باید با ادبیات منطقی، هوشمندانه 
و جدا به دوراز دعوا و تندوتیزی باشد
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ـــن و اخـــالق،  ـــی خـــود را بامطالعـــه و حضـــور در مجالـــس عاملـــان دی ایان

ـــد. ـــتحکم کنی مس

رضورِی  تفکیـــک  را  صحیـــح  مطالبه گـــری  نتیجـــه  انقـــالب،  رهـــرب 

ـــان  ـــتند و در بی ـــران دانس ـــی مدی ـــف برخ ـــای ضعی ـــا  از عملکرده آرمان ه

ــه  ــد کـ ــه ای باشـ ــا به گونـ ــری شـ ــد: مطالبه گـ ــر، گفتنـ ــه ای دیگـ توصیـ

هـــم در بیـــان صـــورِت مســـائل و هـــم در مقـــام ارائـــه راه حل هـــا، بـــا 

دشـــمن مغـــرض، مخـــرج مشـــرک پیـــدا نکنیـــد.

ــود  ــری بـ ــه دیگـ ــجویی« نکتـ ــی دانشـ ــای بین املللـ ــعه فعالیت هـ »توسـ

ـــای  ـــد: گروه ه ـــر آن افزودن ـــد ب ـــا تأکی ـــه ای ب ـــه خامن ـــرضت آیت الل ـــه ح ک

جـــوان و دانشـــجویِی زیـــادی در اروپـــا و آمریـــکا و همچنیـــن در 

ــتند  ــال هسـ ــتکباری فعـ ــت های اسـ ــه سیاسـ ــالمی علیـ ــورهای اسـ کشـ

ـــتکباری  ـــد اس ـــای ض ـــن فعالیت ه ـــه ای ـــم ب ـــا ه ـــا آنه ـــامل ب ـــاط س ـــه ارتب ک

ـــا،  ـــه آنه ـــالمی ب ـــوری اس ـــی جمه ـــا معرف ـــم ب ـــد ه ـــری می ده ـــوان بیش ت

ـــوری خـــربی مســـتکربان  ـــل امپرات ـــرای کشـــور در مقاب ـــک ســـپر دفاعـــی ب ی

ــورهای  ــجویان کشـ ــا دانشـ ــاط بـ ــت ارتبـ ــه تقویـ ــد. البتـ ــاد می کنـ ایجـ

همســـایه یعنـــی افغانســـتان، پاکســـتان و عـــراق مـــورد تأکیـــد بیشـــری 

ـــت. اس

ـــه در دوره  ـــود ک ـــی ب ـــه جوانان ـــاب ب ـــالب خط ـــرب انق ـــر ره ـــه آخ   توصی

ـــده اند. ـــه کارش ـــغول ب ـــه گانه مش ـــوای س ـــی ق ـــای مدیریت ـــد در رده ه جدی

ـــر اینکـــه کار جمهـــوری اســـالمی بـــدون نیـــروی جـــوان  ـــد ب ـــا تأکی ایشـــان ب

مؤمـــن و پرانگیـــزه پیـــش نخواهـــد رفـــت، افزودنـــد: توصیـــه مـــن بـــه 

ـــرای  ـــه ای ب ـــی را پل ـــئولیت کنون ـــه اوالً مس ـــت ک ـــن اس ـــز ای ـــان عزی جوان

مســـئولیت باالتـــر قـــرار ندهنـــد و در هـــر جـــا کـــه هســـتند بـــا مترکـــز 

ـــل  ـــود را ح ـــدف خ ـــاً ه ـــد، ثانی ـــدا کار کنن ـــرای خ ـــوزه ب ـــائل آن ح ـــر مس ب

ـــد. ـــرار دهن ـــده، ق ـــا واگذارش ـــه آنه ـــه ب ـــی ک ـــور در بخش ـــائل کش مس

ـــوم  ـــطین مظل ـــدن فلس ـــازه فراموش ش ـــطینی اج ـــان فلس ـــدت جوان مجاه

ــد ــدر را منی دهـ و مقتـ

رهـــرب انقـــالب اســـالمی در بخـــش پایانـــی سخنان شـــان، بـــا اشـــاره بـــه 

ــاوت  ــال را متفـ ــدس امسـ ــدس، روز قـ ــی قـ ــودن روز جهانـ ــش بـ در پیـ

ــطینی  ــان فلسـ ــردم و جوانـ ــد: مـ ــتند و گفتنـ ــل دانسـ ــال های قبـ از سـ

فداکاری هـــای بزرگـــی از خـــود نشـــان می دهنـــد و رژیـــم صهیونیســـتی 

نهایـــت رذالـــت و جنایـــت را بـــه کار بســـته اســـت و هـــر غلطـــی کـــه 

می توانـــد انجـــام می دهـــد و آمریـــکا و اروپـــا نیـــز از او حایـــت 

می کننـــد.

حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای ملـــت فلســـطین را در عیـــن مظلومیـــت، 

ــان  ــتادگی جوانـ ــدت و ایسـ ــه مجاهـ ــاره بـ ــا اشـ ــد و بـ ــدر خواندنـ مقتـ

ــپرده  ــی سـ ــه فراموشـ ــطین بـ ــه فلسـ ــد قضیـ ــه منی گذارنـ ــطینی کـ فلسـ

شـــود افزودنـــد: روز قـــدس فرصـــت مناســـبی بـــرای اعـــالم همدلـــی و 

ـــا اســـت. ـــه آنه ـــه دادن ب ـــوم فلســـطین و روحی ـــا مـــردم مظل همبســـتگی ب

ــال  ــای اســـالمی در قبـ ــرد دولت هـ ــدید از عملکـ ــاد شـ ــا انتقـ ــان بـ ایشـ

ـــالمی  ـــای اس ـــفانه دولت ه ـــد: متأس ـــان کردن ـــطین خاطرنش ـــوع فلس موض

ـــوع  ـــنت در موض ـــخن گف ـــه س ـــارض ب ـــی ح ـــد و حت ـــل می کنن ـــیار بدعم بس

فلســـطین نیســـتند و برخـــی از آنهـــا تصـــور می کننـــد، راه کمـــک بـــه 

ــه  ــت، درحالی کـ ــت ها اسـ ــا صهیونیسـ ــاط بـ ــراری ارتبـ ـــطین، برقـ فلس

ـــت. ـــزرگ اس ـــتباه ب ـــن، اش ای

از  بـــزرگ  ایـــن اشـــتباه  ارتـــکاب  بـــه  بـــا اشـــاره  انقـــالب  رهـــرب 

جانـــب حکومـــت مـــر در چهـــل ســـال قبـــل و برقـــراری ارتبـــاط بـــا 

ــم  ــا رژیـ ــر بـ ــاط مـ ــراری ارتبـ ــر برقـ ــد: مگـ ــت ها، افزودنـ صهیونیسـ

صهیونیســـتی باعـــث کاهـــش جنایـــات صهیونیســـت ها بـــر ضـــد ملـــت 

فلســـطین و کاهـــش هتـــک حرمـــت مســـجداالقصی شـــد کـــه اکنـــون 

ــادات  ــتباه انورسـ ــان اشـ ــد هـ ــالمی می خواهنـ ــای اسـ ــی دولت هـ برخـ

ــد؟ ــرار کننـ را تکـ

ــا تأکیـــد بـــر اینکـــه برقـــراری ارتبـــاط  حـــرضت آیت اللـــه خامنـــه ای بـ

ــد:  ــت، گفتنـ ــد داشـ ــده ای نخواهـ ــز فایـ ــتی نیـ ــم صهیونیسـ ــرای رژیـ بـ

امیدواریـــم بـــا لطـــف خداونـــد عاقبـــت کار در فلســـطین بـــه نیکـــی و 

ـــود  ـــن خ ـــر رسزمی ـــطینی ها ب ـــلط فلس ـــد و تس ـــام برس ـــه رسانج ـــی ب خوش

و مســـجداالقصی بـــه زودی محقـــق شـــود.

ـــزرگ  ـــکل های ب ـــدگان تش ـــالمی، مناین ـــالب اس ـــرب انق ـــخنان ره ـــش از س پی

ـــد. ـــود پرداختن ـــای خ ـــان دیدگاه ه ـــه بی ـــور ب ـــجویی کش دانش

آقایـــان محســـن نراقـــی بـــه منایندگـــی از بســـیج دانشـــجویی، محمدحســـین 

ـــش  ـــکندری از جنب ـــد اس ـــجویان، محم ـــالمی دانش ـــه اس ـــی از جامع کاظم

عدالت خـــواه دانشـــجویی، علـــی بزرگ خـــو از دفـــر تحکیـــم وحـــدت، 

ــتقل و  ــجویان مسـ ــالمی دانشـ ــای اسـ ــی از انجمن هـ ــین پناهـ امیرحسـ

همچنیـــن خانـــم زهراســـادات رضـــوی علـــوی مجـــری مراســـم بـــه منایندگـــی 

ـــد: ـــان کردن ـــا را بی ـــن محوره ـــجو ای ـــران دانش از دخ

- رضورت ایجـــاد تحـــول در نظـــام حکمرانـــی بـــا تکیه بـــر ظرفیت هـــای 

ـــود موج

- به روزرســـانی نرم افـــزار اداره کشـــور بـــا تحـــول در ســـاختارهای کهنـــه 

ـــد ـــاد ســـازوکارهای جدی و ایج

- تحقق حکمرانی عادالنه- صادقانه و شجاعانه

- لـــزوم پرهیـــز از مدرک گرایـــی و حرکـــت بـــه ســـمت علـــِم کاربـــردی 

دانشـــگاه ها در 

- رضورت مترکز نهاد علم بر مسائل مبتالبه نظام

ـــزوم ایجـــاد بســـرهای الزم بـــرای پویایـــی مباحـــث فکـــری و تبادل نظـــر  - ل

در دانشـــگاه ها و حوزه هـــای علمیـــه

- تأکید بر صیانت از اصل تفکیک قوا و شئون قانون اساسی

- لزوم حفظ استقالل نهاد قانون گذاری از نهادهای سیاست گذار

- رضورت به مثر رساندن نهضت شفافیت

ـــی و  ـــارص سیاس ـــزاران، عن ـــی از کارگ ـــه مسئولیت شناس ـــر مطالب ـــد ب - تأکی

ـــکار عمومـــی ـــه اف ـــارص فکـــری نظـــام و پاســـخگویی ب عن

- لزوم وفای به عهد انتخاباتی مسئوالن

ــژه  ــان، به ویـ ــائل جوانـ ــا مسـ ــی بـ ــه درســـت و اقناعـ - رضورت مواجهـ

ـــان زن

- و طرح نکاتی درباره مالحظات مطالبه گری، عدالت خواهی و حدود آن.
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دکر  حضور  با  صمیانه  نشستی  معلم،  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 

اعضای  و  هیئت رئیسه  اعضای  دانشگاه،  رئیس  ساعی  محمدحسین 

هیئت علمی، روز شنبه مورخ ۱0 اردیبهشت ماه ۱۴0۱ در سالن اجتاعات 

دانشگاه سوره برگزار شد.

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون  خجیر  یوسف  نشست،  ابتدای  در 

کرونا  پاندمی  مجازی  آموزش  دوران  در  کالس ها  روند  به  سوره  دانشگاه 

مدیران  و  کارشناسان  مدیریت  و  از همت  به همین سبب،  و  کرد  اشاره 

گروه های آموزشی و استادان در راستای ارتقاء سامانه جدید آموزشی درگذر 

عملکرد  در خصوص  ادامه،  در  وی  کرد.  قدردانی  و  تشکر  دوران  این  از 

معاونت آموزشی گفت: در بخش آموزش تغییراتی اعال شده و قرار است 

که برنامه های تازه ای نیز در این زمینه انجام شود و در این حوزه، از ایده 

همه همکاران استقبال به عمل می آید. همچنین یوسف خجیر به مسئله 

دیجیتالی کردن فرآیند آموزش اشاره و در همین راستا از کمک های شایان 

و مؤثر مهندس یزدانی و مهندس میثم یوسفی قدردانی کرد.

و  پژوهشی  مالی،  حوزه  انتقال  به  سوره  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 

کردن  دیجیتالی  فرآیند  گفت:  و  داد  خرب  گلستان  سامانه  به  دانشجویی 

به  مذکور  سامانه  و  آغاز  دانشجویان  و  استادان  پرونده های  از  سامانه، 

لحاظ داده های کمی و کیفی غنی شده است. وی عنوان کرد: مرحله بعد 

صحت سنجی اطالعات بود که امکان ثبت نام مجازی در مقاطع کارشناسی 

و کارشناسی ارشد، منایش ریزمنرات، محاسبه پرداختی حق التدریس استادان 

و... متاماً به صورت غیرحضوری و همچنین ارسال مدرک با پست، از دی ماه 

سامانه  این  عمالً  و  بوده  فراهم  سوره  دانشگاه  دانش آموختگان  برای 

ارتقاءیافته و به یک بانک اطالعاتی با سازوکاری مشخص برای سبک کارهای 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تبدیل شده است.

ثبت هیئت علمی های جدید و  اضافه کرد: مسئله ساختارند کردن  خجیر 

فرآیند جذب، ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء استادان، ارتقاء رشته ها، ثبت 

درواقع  و  دانشجو  جذب  رشد  پرداختی،  با  همزمان  دروس  و  پایان نامه 

برنامه ریزی در جهت برندسازی دانشگاه و توسعه تحصیالت تکمیلی؛ از 

چشم اندازهای بخش معاونت آموزش تا پایان سال خواهد بود.

سیدایرج زارع، معاون اداری و مالی دانشگاه سوره در ادامه این نشست 

دانشگاه  اعضای هیئت علمی  و  کارکنان  این که حقوق  به  توجه  با  گفت: 

سوره در سال گذشته کمر از دانشگاه های دولتی بود. با افزایش حقوق 

در سال جاری، گام مهمی در این حوزه برداشته شد. وی همچنین در پایان 

مدعو  استادان  حق الزحمه  پرداخت  کردیم   تالش  همواره  ما  کرد،  اشاره 

نهایتاً یک ماه پس از خامته کار آنان انجام شود که ثبات در این موضوع در 

چند سال اخیر، حرکت مثبتی برای دانشگاه محسوب می شود.

به  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاون  طباطبائی،  سادات  زکیه  دکر  سپس، 

پایـی ضیافت افطار در دانشـگاه سـوره به  بر
وز معلم مناسـبت گرامیداشـت ر

*

به  استادان  دسرسی  همچنین  و  جدید  سامانه های  و  پژوهشی  تغییرات 

نرشیات الکرونیک کتابخانه و تولد ۶ نرشیه علمی در دانشکده ها اشاره 

ظرفیت های  از  بتوانند  هیئت علمی  همکاران  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد 

پژوهشی پیش رو به درستی استفاده کنند تا به موقع بتوانند از ارتقاء الزم 

بهره مند شوند. 

نیز رقم  استادان و رئیس دانشگاه سوره  این بخش گفت وگویی میان  در 

خورد که طی آن به مشکالت و دغدغه های این چهره های علمی پرداخته 

شد.

در انتهای جلسه، دکر جوادی معاون جدید دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

به عنوان  دانشگاه سوره  در  به مسائل فرهنگی  پرداخنت  پیرامون رضورت 

دانشگاهی هدف محور اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد با کمک استادان و 

دانشجویان بتوانند در این راستا گام های مهمی بردارند.

 گفتنی است، این نشست صمیمی هم زمان با اذان مغرب و ضیافت افطار 

به پایان رسید.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به همت معاونت دانشجویی و 

مطهر  حرم  تخریب  سالروز  شوال،  مناسبت هشتم  به  دانشگاه،  فرهنگی 

امئه بقیع علیهم السالم، منایشگاه تصاویر و اسناد »بهشت بقیع خانه عرش 

روز  مدینه،  و  مکه  اسالمی  آثار  از  نشده  دیده  و  تاریخی  تصاویر  الهی« 

دوشنبه مورخه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴0۱ ساعت ۱۰ صبح در نگارخانه آیه 

دانشگاه سوره افتتاح شد.

عالقه مندان می توانند از تاریخ 19 اردیبهشت، تا مدت یک هفته از این 

منایشگاه بازدید کنند. 

مکان منایشگاه: خیابان آزادی، بین خیابان خوش و خیابان آذربایجان، نبش 

کوچه کامیاران، پالک ۲۵۲، دانشگاه سوره، نگارخانه آیه

ــه  ــع خان ــت بقی ــگاه بهش ــه نمایش افتتاحی
ــوره ــگاه س ــی در دانش ــرش اله ع

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انجمن علمی )دانشجویی( 

مجموعه  با  معار  هفته  دوره  دوازدهمین  شهرسازی  و  معاری  دانشکده 

نشست ها، ورکشاپ های تخصصی و بازدیدهای علمی، از تاریخ دوشنبه 19 

اردیبهشت تا تاریخ جمعه 30 اردیبهشت 1401 در دانشکده معاری و شهرسازی 

سوره برگزار می شود.

 دکر دشتکی رسپرست دانشکده معاری و شهرسازی دانشگاه سوره در خصوص 

هفته معار گفت: این دوره، دوازدهمین دوره برگزاری هفته معار در دانشگاه 

سوره است. هرساله سوم اردیبهشت ماه به عنوان بزرگداشت روز معار نامیده 

می شود؛ اما در دانشکده معاری و شهرسازی دانشگاه سوره در سالیان متادی، 

موردتوجه  که همواره  برگزار می شود  قالب هفته معار  در  بزرگداشت  این 

و استقبال تعداد زیادی از دانشجویان و مخاطبان رشته معاری قرار می گیرد.

دشتکی در پاسخ به هدف از بزرگداشت این هفته بیان کرد: هدف این است 

انجمن علمی دانشکده به ویژه در ایام بزرگداشت هفته معار، پویا و فعال باشد و 

از حداکرث توامنندی و پتانسیل دانشجویان در جهت ارتقای فعالیت های دانشجویی 

و علمی استفاده گردد. در این هفته بر اساس نیازهای آموزشی و پژوهشی 

به همراه  تخصصی  ورکشاپ های  و  علمی  دانشجویان معاری، سمینارهای 

بازدیدهای علمی و مسابقات برگزار می شود. همچنین دانشجویان با استفاده از 

مهارت های علمی که تاکنون یادگرفته اند، باراهنایی اساتید دانشکده، طرح های 

مختلفی در قسمت های مختلف دانشکده، طراحی و اجرا می مناید که امسال 

می توان به طرح میخ ونخ آرم دانشگاه، طراحی کاشی و نقاشی دیوار دانشکده و 

ترمیم سوره وال دانشکده اشاره منود.

وی در ادامه افزود: در حقیقت هفته معار، هفته ای است که در آن دانشجویان 

باکار گروهی بیشر آشنا می شوند و همواره برای دانشجویان، جذاب و خاطره انگیز 

دارند؛  معار  هفته  برنامه  به  نسبت  باالیی  تعلق خاطر  دانشجویان  و  بوده 

به طوری که فارغ التحصیالن دانشکده، همواره از برنامه های هفته معار دانشکده 

به نیکی یاد می کنند.

رسپرست دانشکده معاری و شهرسازی دانشگاه سوره در خصوص برنامه های 

اختتامیه هفته معار گفت:

قصد داریم اختتامیه هفته معار سال 1401 را در سالن سوره حوزه هری، برگزار 

مناییم و در آن از رئیس و مدیران دانشگاه، اساتید دانشکده، اساتید شاخص معاری 

در ایران، مدیران شهری و دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته معاری دعوت مناییم.

در این دوره مسابقه اسکیس با همکاری شهرداری منطقه 10 تهران بر اساس نیاز 

شهرداری این منطقه برای طراحی محور دعوتی، در موزه هفت چنار برگزار می شود 

که قرار است در اختتامیه به نفرات برتر جوایزی اهدا شود، همچنین در این دوره 

پویش کتاب خوانی و اهداء کتاب برگزار می شود که در مراسم اختتامیه از نفرات 

پویا در این پویش تقدیر می شود. تقدیر از دانشجویان انجمن علمی و اساتید 

همراه دانشکده در برنامه های برگزارشده هفته معار از دیگر برنامه هایی است 

که در مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.

پرست دانشکده معماری سوره: هفته معمار، هفته ای است  سر
می شوند آشنا  بیشتر  وهی  گر باکار  دانشجویان  آن  در  که 
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زنـــگ دوازدهمیـــن دوره هفتـــه معـــار، در دانشـــکده معـــاری و 

شهرســـازی دانشـــگاه، روز دوشـــنبه 19 اردیبهشـــت 1401 بـــه صـــدا 

درآمـــد و تـــا روز جمعـــه 31 اردیبهشـــت ادامـــه دارد. 

ـــکده  ـــار در دانش ـــه مع ـــت: هفت ـــم گف ـــه  مراس ـــری افتتاحی ـــوذری مج  ن

ـــیه کالس  ـــاال در حاش ـــه ب ـــوره از آتلی ـــگاه س ـــازی دانش ـــاری و شهرس مع

ــه آن کالس  ــد کـ ــاز شـ ــجویان آغـ ــور دانشـ ــا حضـ ــی بـ ــر محمدخانـ دکـ

مدرســـه معـــاری نـــام داشـــت؛ و کالس را بـــر مبنـــای خالقیـــت جلـــو 

می بردنـــد و هرســـاله مراســـم هفتـــه معـــاری در دانشـــکده معـــاری 

ســـوره بـــا اســـتقبال ویـــژه دانشـــجویان و اســـاتید همـــراه اســـت. دو 

اتفـــاق مهمـــی کـــه باعـــث مانـــدگاری هفتـــه معـــار شـــد؛ گام اول آن 

ـــود. ـــس از دوســـتی ب ـــت پ ـــن دانشـــجویان و گام دوم آن خالقی دوســـتی بی

ــه ای  ــکده به گونـ ــار دانشـ ــه معـ ــای هفتـ ــتقبال از برنامه هـ ــزان اسـ میـ

برخـــی  دانشـــجویان  و۹۳   ۹۲ ســـال های  در  حتـــی  کـــه  بـــود 

دانشـــگاه های دیگـــر متایـــل بـــه رشکـــت در مســـابقات مـــا را داشـــتند 

کـــه ظرفیت تکمیـــل دانشـــجویان دانشـــکده خودمـــان، مانـــع از حضـــور 

ســـایر دانشـــجویان می شـــد.

ـــای  ـــال ۹۱ فض ـــت: س ـــان داش ـــوره بی ـــه س ـــری دانش آموخت ـــه صاب در ادام

مراســـم و هفتـــه معـــار متفـــاوت بـــود و هســـته اولیـــه مـــا حداکـــرث 

دوازدهمین دوره هفته معمار در دانشگاه سوره
۱۰ نفـــر بودنـــد کـــه ایـــن تعـــداد از دانشـــجویان پـــای کار و عالقه منـــد 

بودنـــد کـــه همـــواره بـــرای پیـــش بـــرد اهدافـــان، بیشـــر از توامنـــان 

مســـئولیت بـــر عهـــده می گرفتیـــم؛ یکـــی از رویدادهایـــی کـــه فضـــای 

ـــی  ـــار اســـت، خیل ـــه مع ـــه هفت ـــن برنام ـــرد، همی ـــا می ک دانشـــکده را زیب

ـــد و  ـــدا کردن ـــود را پی ـــده خ ـــغل آین ـــار ش ـــه مع ـــجویان در هفت از دانش

ـــب  ـــان اغل ـــه در آن زم ـــت و اینک ـــبی اس ـــوب و دل چس ـــه خ ـــی هفت خیل

کارهـــای هفتـــه در روز افتتاحیـــه انجـــام می شـــد؛ مثـــالً یـــک تیـــم از 

ـــود و  ـــور در فضـــای دانشـــگاه ب ـــح مشـــغول طراحـــی کل دک ـــا صب شـــب ت

وقتـــی صبـــح همـــه دانشـــجویان بـــه دانشـــکده وارد می شـــدند، تصـــور 

ـــول در  ـــر و تح ـــدت تغیی ـــدند از ش ـــری ش ـــکده دیگ ـــد، وارد دانش می کردن

ـــکده. ـــای دانش فض

در آخـــر خالـــدی دانش آموختـــه  دیگـــر ســـوره افـــزود: بـــا دیـــدن 

ــوره،  ــگاه سـ ــازی دانشـ ــکده معـــاری و شهرسـ ــه دانشـ کلیـــپ افتتاحیـ

ـــودم در  ـــل خ ـــاد دوران تحصی ـــه ی ـــردم و ب ـــذت ب ـــردم؛ ل ـــض ک ـــاً بغ واقع

ـــه  ـــه برنام ـــدی ک ـــجویان جدی ـــان دانش ـــور و هیج ـــادم و ش ـــکده افت دانش

ــده  ــم، بنـ ــی درک می کنـ ــد را به خوبـ ــزار می کننـ ــار را برگـ ــه معـ هفتـ

فارغ التحصیـــل ســـال ۹۵ هســـتم و بـــه دلیـــل بیـــاری مادربزرگـــم 

ــا دیـــدن  ــتم و یـــک روز بـ ــان رشایـــط روحـــی خوبـــی نداشـ در آن زمـ

ـــار  ـــه مع ـــر هفت ـــه خاط ـــه ب ـــکده ک ـــیون دانش ـــه و دکوراس ـــر محوط تغیی

ـــامل  ـــم و ح ـــرار گرفت ـــر ق ـــت تأثی ـــی تح ـــود خیل ـــده ب ـــر ش ـــتخوش تغیی دس

خـــوب شـــد.
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ــم،  ــی حاتـ ــر غالمعلـ ــد دکـ ــتاد ارجمنـ ــأمل، اسـ ــف و تـ ــت تأسـ ــا نهایـ بـ

ــوره؛  ــگاه سـ ــی دانشـ ــال های طوالنـ ــتاد سـ ــوت و اسـ ــکار پیشکسـ همـ

ـــی را وداع  ـــاری، دار فان ـــک دوره بی ـــدن ی ـــس از گذران ـــروز پ ـــحرگاه ام س

گفـــت.

گفتنـــی اســـت، غالمعلـــی حاتـــم همـــواره در تـــالش بـــود کـــه ایـــران را 

بـــا متـــام ویژگی هـــای ملـــی و مذهبـــی تـــوأم باهرهـــای خـــود در ادوار 

مختلـــف تاریـــخ معرفـــی کنـــد. همچنیـــن وی آثـــار خـــود را به صـــورت 

ـــاب و  ـــاپ کت ـــه و چ ـــر، تهی ـــته ه ـــی در رش ـــف علم ـــاالت مختل ـــاپ مق چ

ـــت و  ـــه داش ـــری عرض ـــی_ ه ـــع فرهنگ ـــون در مجام ـــخرانی های گوناگ س

از تألیفـــات ایشـــان می تـــوان بـــه آشـــنایی باهـــر در تاریـــخ 1، آشـــنایی 

ــر و  ــلجوقیان و هـ ــالمی در دوره سـ ــاری اسـ ــخ 2، معـ ــر در تاریـ باهـ

ـــرد. ـــاره ک ـــالمی 1 اش ـــدن اس مت

ـــا انـــدوه فـــراوان ایـــن ضایعـــه دردنـــاک را بـــه خانـــواده  دانشـــگاه ســـوره، ب

ـــد و  ـــلیت می گوی ـــور تس ـــر کش ـــگ و ه ـــه فرهن ـــان و جامع ـــی ایش گرام

ـــئلت  ـــات مس ـــو درج ـــیان عل ـــوم، خلدآش ـــرای آن مرح ـــان ب ـــد من از خداون

دارد.

روح پـــاک ایـــن اســـتاد گران قـــدر قریـــن رحمـــت الهـــی و یـــادش 

جـــاودان.

ــان  ــم از جه ــم چش ــی حات ــتاد غامعل اس
ــت و بس ــر ف

ــت از  ــف و حایـ ــتای کشـ ــران، در راسـ ــان ایـ ــینای جوانـ ــن سـ انجمـ

ـــم  ـــنواره فیل ـــن جش ـــه بی ـــورت گرفت ـــم ص ـــا تفاه ـــتعد، ب ـــجویان مس دانش

کوتـــاه ســـایه و انجمـــن ســـینای جوانـــان ایـــران، به عنـــوان اســـپانرس 

ـــایه  ـــاه س ـــم کوت ـــیزدهمین دوره جشـــنواره فیل ـــی بخـــش کارگاهـــی س اصل

ـــد.  ـــی ش معرف

ـــینای  ـــت از س ـــدف حای ـــو«، باه ـــده »ودی ـــرم شناخته ش ـــن پلتف همچنی

کوتـــاه و مســـتقل، از ســـیزدهمین دوره  جشـــنواره ســـایه در دو بخـــش 

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــی حای ـــی و رقابت کارگاه

ــه  ــوره بـ ــگاه سـ ــایه« دانشـ ــاه »سـ ــم کوتـ ــنواره فیلـ ــیزدهمین جشـ سـ

دبیـــری محمدحســـین یـــاوری از اســـفندماه ۱۴۰۰ تـــا خـــرداد ۱۴۰۱ در 

حـــال برگـــزاری اســـت.

ســـیزدهمین  حامیـــان  معرفـــی 
ســـایه کوتـــاه  فیلـــم  جشـــنواره 
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کوتاه  فیلم  ملی  جشنواره  سیزدهمین  رقابتی  بخش  به  راه یافته  فیلم های 

دانشجویی »سایه« اعالم شدند. این فیلم ها توسط هیات انتخاب این رویداد در 

بخش های فیلم داستانی، فیلم های سال اولی ها، مستند، تجربی و فیلم هایی از 

فارغ التحصیالن معرفی شدند.

بر این اساس، کاظم نظری )متولد 1350( مدرس و کارگردان تئاتر و مدیرکل 

هرهای منایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رامتین شهبازی )متولد 1357( 

منتقد و مدرس سینا، دانش آموخـته  دکـرای فلـسفـه  هنـر و پـژوهشـگر و مدیر 

گروه سینا دانشگاه سوره، فرشاد عسگری کیا )متولد 1350( عکاس، فیلم ساز 

و مدرس، کارشـناس ارشـد کارگـردانی سینـا و دارای دکتـرای پژوهـش هنـر 

از دانشگاه هر و عضو هیات علمی دانشگاه سـوره تهران، حسین عیدی زاده 

)متولد 1365( منتقد و کارشناس سینا و مرجم و آزاده موسوی )متولد 1359( 

فیلم ساز، دانش آموخته  کارشناسی کارگردانی سینمـا از دانشـگاه هر و دوره  

فیلم نامه نویسی نارص تقوایی، هیات انتخاب سیزدهمین جشنواره ملی فیلم 

کوتاه دانشجویی »سایه« را تشکیل می دهند.

همچنین، اسامی فیلم های راه یافته به بخش رقابتی به رشح زیر است:

* بخش فیلم های داستانی

گنجیدو | محمد نوری | دانشگاه هر

ردوبدل | برزان رستمی | دانشگاه هر

جربان می کنم | پیام تاجی | دانشگاه تهران

برگرد مرا ببین | نگین نشاط | دانشگاه سوره

دریبل | نازنین حسن پور | دانشگاه سپهر

آن دم | علی عطازاد | دانشگاه تهران مرکز

پل | جابر نوری | دانشگاه قم

میوت | فریاه بهرامی راد | دانشگاه سوره

پذیرایی سیمین | علی بنائیان | دانشگاه سوره

خاک خونی | حجت حسینی | دانشگاه تربیت مدرس

سها | محمد برزویی پور | دانشگاه علمی کاربردی رسوش

بازی | علی گیتی نورد | دانشگاه علمی کاربردی

رهن کامل | مهدی دواچی | دانشگاه سوره

موج ها | مصطفی یوسفی | دانشگاه کال امللک

ماهکان | حسام حسینی | دانشگاه هر

فیلم  جشنواره  آثار  و  انتخاب  هیات  معرفی 
کوتاه »سایه«

چپ دست | نرسین محمدپور | دانشگاه عالمه طباطبایی

آنروپی | بامداد آقاجانی | دانشگاه هر

بیداری | امیرحسین کالته و نارص امین | دانشگاه شیراز

نیم سوز | محمد عرفان مالقلی | دانشگاه سوره

آرامگاه | علی دارایی | دانشگاه علمی کاربردی

مادرزاد | سامان حسین پور | دانشگاه سپهر

عوارض جانبی | لیال اخباری | دانشگاه پارس

رم | امیرحسین افچنگی | دانشگاه آزاد

مرد ابری | شاهین جاللی | دانشگاه سپهر

قالب | رضا ثابت پور | دانشگاه پارس

رولت روسی | سید علی رضا رشیفی | دانشگاه هر

روبه رو | سهیل کیانی | دانشگاه هر

چاه های طال | سعید تیار | دانشگاه نبی اکرم واحد تهران

گلر | محمدرضا گنج خانلو | دانشگاه تربیت مدرس

آشویتس خصوصی | محمدحسین کرمی | دانشگاه سوره

ذن | محمدرضا گل پور | دانشگاه هر

* بخش غیررقابتی

خرس | امیر جالل زاده | دانشگاه شهید بهشتی

تأخیر | نیا سیاوش | دانشگاه هر اسالمی تربیز

استارلت | جواد حکمی | دانشگاه ادیان و مذاهب

بچه ی مردم | حسین بیات | دانشگاه آزاد تهران مرکز

خون مردگی | امین اناری | دانشگاه تهران

گذشته از مصدر گذشنت | دنیا رجبی خواه | دانشگاه سوره

رِس میز شام | متین طالب زاده و هادی یغایی | دانشگاه هر

به ساحل منی رسیم | رسوش امتیاز | دانشگاه پارس

خین بس | رضا دانش پژوه | دانشگاه علمی کاربردی 48 تهران

24:17 | سعید طاهری راد | دانشگاه تهران

سوسوز | سهند خان محمدی | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چه شبیه امشب | شایان قدوسی | دانشگاه پارس

سنگ کوب | عرفان چگینی | دانشگاه بین املللی امام خمینی

گندزا | امیرعلی معصومی فر | دانشگاه سوره

دم قرمز | محمد نوری | دانشگاه هر

ولگردی | مهدی قرچه داغی | دانشگاه سوره

آالرم | نازنین سادات حسینی | دانشگاه سپهر

علوم پزشکی  دانشگاه   | رضاییان  عاطفه   | بلعید  خواهند  را  ما  گوسفندان 
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و  معاری  دانشکده  معار،  هفته  دوازدهمین  فرارسیدن  با  همزمان 

دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  سوره  دانشگاه  شهرسازی 

مجموعه  برگزاری  به  معاری؛  حوزه  مدرسان  از  دعوت  ضمن  دانشگاه، 

نشست هایی در قالب کارگاه های آموزشی حضوری، سمینارها، بازدیدهای 

حضوری و کارگاه های آموزشی مجازی پرداخته است.

موضوع و تاریخ برگزاری برنامه ها به رشح زیر است:

اردیبهشت ماه   21 مورخ  چهارشنبه  روز  حضوری؛  آموزشی  •کارگاه های 

ساعت 10 الی 12 با موضوع »آشنایی ساخت اکسسوری با بنت« )با همکاری 

مجموعه پله( و همچنین روز یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه ساعت 13 

الی 17 با موضوع »اوریگامی shadow fold« مدرس: دنا خاکسار

•سمینارها؛ روز چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه ساعت 13 الی 14:30 )با 

همکاری مجموعه اشتاد( و با موضوع »روایتی از بازآفرینی بافت تاریخی 

الی  اردیبهشت ماه ساعت 11  نوبندگان« و همچنین روز شنبه مورخ 24 

12:30 با موضوع »معارفه کارگاه ایده تا اخراع«، با سخرانی مهندس میالد 

سمیاری برنده مدال نقره جشنواره ژنو.

ساعت  اردیبهشت ماه   22 مورخ  پنجشنبه  روز  حضوری؛  •بازدیدهای 

و   10 منطقه  شهرداری  همکاری  با  اسکیس  و  بازدید حضوری  صبح،   10

همچنین بازدید محورگردی خیابان تقوی و خانه وارطان، روز جمعه مورخ 

23 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح

با موضوع پرورش ذهن یک معار،  •کارگاه های آموزشی مجازی؛ کارگاه 

الی 18. کارگاه اسکیس  اردیبهشت ماه ساعت 16  روز سه شنبه مورخ 20 

تا رندر، روز پنجشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18 و کارگاه 

رؤیت پارامریک، روز جمعه مورخ 23 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18

مناسبت  به  سوره  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشکده 
هفته معمار مجموعه نشست هایی را برگزار می کند

* شهیدصدوقی یزد

* بخش فیلم های تجربی

کف گرافی | نواب محمودی | دانشگاه فرهنگ و هر

رسگشتگی | نوید کشوری | دانشگاه سوره

برو ببین | سعید ُدرانی | دانشگاه سوره

این رویایی دیگر است | میالد برزگر | دانشگاه سوره

* بخش فیلم های مستند

قصه های همیشگی | بابک محمدی | دانشگاه علمی کاربردی واحد آستارا

حاج ابوالقاسم قناد و پرسان | مهرداد خاکی | دانشگاه علمی کاربردی

یوزپلنگ | رضا دانش پژوه | دانشگاه علمی کاربردی 48 تهران

زن پدر | مرتضی فرهادنیا | دانشگاه تهران

جاده های خاکسر | محمدمهدی فروغی | دانشگاه سوره

روزهای خاکسری | احسان نورتقانی | دانشگاه هر اصفهان

عروس قنات | شیوا مشفق | دانشگاه هر

رنج و رنگ | محمد سجاد آقاجانی | دانشگاه پارس

سنگ روی سنگ | محمدمهدی گلدار | دانشگاه پارس

آرزوهای بزرگ | میثم احمدی پویا | دانشگاه پارس

میر و مار | امین پاک پرور | دانشگاه هر

* بخش سال اولی ها

مغزی | نگار تخت کش ها | دانشگاه سوره

پناه | ابوالفضل حسینی پور | دانشگاه علمی کاربردی 46

یک | کیارا محیطی | دانشگاه سوره

آماس | کیوان رسوری | دانشگاه کال امللک

جرب اختیاری | محمدحسین رمضانی | دانشگاه سوره

کوتاه قامتان بلندقد | مریم خدایی | دانشگاه علمی کاربردی 46

دیور | فاطمه سادات جوادی | دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

| چراغ ها را من خاموش می کنم| نیا عبدالعظیمی | دانشگاه علمی کاربردی 

کردستان

* بخش فارغ التحصیالن

سه هفته قبل | امیرحسین دیباج

پاس | الیکا عبدالهی

حفره | امیر روئینی

بیا حدس بزنیم | فاطمه کرباسی داریان

نگاه | سمیه سادات مکی نژاد

غروب طوالنی | صباح محمدی

پرنده  سیاه | علی ریاحی

عاشق و دریا | علی موذن

برای بار دوم | لیال اخباری

تروما | محمدطاها کاظم نسب

معلول کله گنده | رسوش جوادزاده

گرگ | میالد ربیعی

هرگز، گاهی، همیشه | شادی کرم رودی

سیزدهمین دوره  جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه  »سایه« اردیبهشت ماه 

1401 به دبیری محمدحسین یاوری برگزار می شود.
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ــت  ــکاری معاونـ ــا همـ ــگاه بـ ــات دانشـ ــگ و ارتباطـ ــکده فرهنـ دانشـ

پژوهشـــی، مجموعـــه وبینارهایـــی را بـــه مناســـبت هفتـــه ارتباطـــات 

ــد.  ــزار می کنـ ــی برگـ ــت تخصصـ ــب ۱۵ نشسـ ــی در قالـ و روابط عمومـ

موضوعاتـــی در قالـــب رســـانه، روزنامه نـــگاری، ارتباطـــات، اخـــالق در 

پژوهـــش، پروپوزال نویســـی و ادبیـــات پایـــداری بـــا حضـــور بزرگانـــی 

ــای  ــران و اعضـ ــی ایـ ــدر جامعه شناسـ ــاروخانی، پـ ــر سـ ــون باقـ همچـ

ــه  ــر، ارائـ ــگاه های دیگـ ــایر دانشـ ــوره و سـ ــگاه سـ ــی دانشـ هیئت علمـ

خواهنـــد شـــد.

مجموعـــه وبینارهـــا از ۲۵ اردیبهشـــت ماه الـــی ۱ خردادمـــاه ۱۴۰۱  

ــت.  ــاهده اسـ ــر قابل مشـ ــدول زیـ ــه رشح آن در جـ ــود کـ ــرا می شـ اجـ

ـــاعات  ـــخ و س ـــر در تاری ـــه آدرس زی ـــا ورود ب ـــد ب ـــدان می توانن عالقه من

ـــد. ـــت کنن ـــات رشک ـــه ارتباط ـــت های هفت ـــده، در نشس ذکرش

 4i8wd/http://panel.soore.ac.ir/join

حضور برای متام افراد رایگان و آزاد اســـت.

ــات و  ــه ارتباطـ ــای هفتـ ــام برنامه هـ اعـ
وابط عمومـــی در دانشـــگاه ســـوره ر

*

ارائه آثار دانشجویان دانشگاه سوره در جشنواره های بین املللی

آدم خانگی اثر مرضیه ابرار پایدار
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ـــایه«  ـــاه »س ـــم کوت ـــنواره فیل ـــربی جش ـــت خ ـــاوری در نشس ـــین ی محمدحس

ـــی، در حـــال برگـــزاری  ـــن جشـــنواره بعـــد از چهـــار ســـال تعطیل ـــان کـــرد: ای بی

ــای  ــع بچه هـ ــه طبـ ــرد، بـ ــخت می کـ ــوع کار را سـ ــن موضـ ــت و همیـ اسـ

تیـــم مـــا زحمـــت زیـــادی کشـــیدند کـــه از آنهـــا تشـــکر می کنـــم، یـــک 

ــچ  ــتیم. هیـ ــداد هسـ ــن رویـ ــزاری ایـ ــر برگـ ــا درگیـ ــه مـ ــت کـ ــال اسـ سـ

ـــل  ـــن معض ـــد و ای ـــت منی کن ـــجویی حای ـــنواره های دانش ـــپانرسی از جش اس

چنیـــن جشـــنواره هایی اســـت می توانـــم بگویـــم ازنظـــر هزینـــه برگـــزاری 

جشـــنواره های دانشـــجویی بـــا ســـایر جشـــنواره ها اختـــالف صـــد برابـــری 

دارد.

اکران حضوری و آنالین فیلم های جشنواره »سایه«

یـــاوری گفـــت: مـــا بـــرای بخـــش کارگاهـــی و رقابتـــی فراخـــوان دادیـــم و 

ـــکان  ـــد، م ـــر ش ـــه کار جدی ت ـــم ک ـــالم کردی ـــی را اع ـــار رقابت ـــته آث ـــه گذش هفت

برگـــزاری دو جاســـت، در ســـینا ســـپیده و ســـیناتک مـــوزه هرهـــای معـــارص 

تهـــران، اکـــران فیلم هـــای را خواهیـــم داشـــت ضمـــن اینکـــه مـــا هـــرروز یـــک 

ورکشـــاپ داریـــم کـــه جزییاتـــش اعـــالم می شـــود. بایـــد عنـــوان کنـــم مـــا یـــک 

ـــه دانشـــجویان می شـــود.  ـــد ب ـــه دادن فان ـــه منجـــر ب ـــم ک ـــگ هـــم داری پیچین

ـــر اکـــران حضـــوری در ســـینا ســـپیده و ســـیناتک مـــوزه  همچنیـــن عـــالوه ب

ـــرم  ـــع پلتف ـــه درواق ـــم ک ـــم داری ـــن ه ـــران آنالی ـــران، اک ـــارص ته ـــای مع هره

ـــده دارد. ـــر عه ـــن را ب ـــران آنالی ـــو بخـــش اک ودی

ـــم کـــه از تدوینگـــران  وی گفـــت: امســـال بزرگداشـــت بهـــرام دهقانـــی را داری

ـــرای ایشـــان ســـاخته ایم، ضمـــن  خـــوب کشـــورمان هســـتند، مســـتندی هـــم ب

اینکـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایشـــان بـــا »بـــرادران لیـــال« در کـــن هســـتند، پـــس 

ـــم. از بازگشـــت مراســـمی در دانشـــگاه برایشـــان می گیری

ـــر  ـــی مدی ـــر فهیم ـــرد: دک ـــار ک ـــش اظه ـــر از صحبت های ـــش دیگ وی در بخ

اســـبق گـــروه ســـینای دانشـــگاه بودنـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه براثـــر 

ـــه  ـــد، البت ـــزه ای را اهـــدا می کن ـــن جای ـــازی شـــهید شـــدند، دانشـــگاه چنی جانب

ـــزه ای  ـــا جای ـــت، تنه ـــوده اس ـــنواره ب ـــن جش ـــم در ای ـــم ه ـــزه از قدی ـــن جای ای

کـــه مـــا اضافـــه کرده ایـــم مربـــوط بـــه بهریـــن فیلـــم دانشـــجویی اســـت 

ـــا  ـــل آنهادانشـــجو هســـتند، م ـــه همـــه عوام ـــاری اســـت ک ـــه آث ـــق ب ـــه متعل ک

چنیـــن بخشـــی را گذاشـــته ایم تـــا کار بچه هـــا دیـــده شـــود.

»بخش کارگاهی و پیچینگ«؛ ویژگی منحرصبه فرد جشنواره سایه

یـــاوری در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره شـــباهت ســـاختاری جشـــنواره »ســـایه« 

بـــا جشـــنواره »نهـــال« گفـــت: فســـتیوال »نهـــال« هـــم یـــک جشـــنواره 

دانشـــجویی اســـت کـــه البتـــه به صـــورت بین املللـــی برگـــزار می شـــود، ممکـــن 

ـــا جشـــنواره »نهـــال« داشـــته باشـــد امـــا  اســـت جشـــنواره مـــا شـــباهتی هـــم ب

ـــم  ـــه رساغ بخـــش کارگاهـــی رفتی ـــاوت باشـــد ب ـــرای اینکـــه »ســـایه« متف ـــا ب م

چـــون معتقدیـــم هرچـــه بســـر بیشـــری بـــرای فعالیـــت دانشـــجویان فراهـــم 

ـــان  ـــا خودم ـــود، م ـــا می ش ـــدن بچه ه ـــده ش ـــث دی ـــرها باع ـــن بس ـــد ای باش

ـــا آنهاداریـــم، چنیـــن  ـــه »نهـــال« می فرســـتیم و تعامـــل مثبتـــی ب ـــاری ب هـــم آث

رویدادهایـــی اتفاقـــات خـــوب و بزرگـــی هســـتند کـــه می تواننـــد باعـــث 

دیـــده شـــدن بچه هـــا شـــوند.

ـــم را  ـــد فیل ـــم، تولی ـــش فیل ـــر منای ـــالوه ب ـــتیم ع ـــا هـــم می خواس ـــزود: م وی اف

سایه  کوتاه  فیلم  جشنواره  برگزاری  جزئیات 
اعام شد

ـــا رساغ  ـــود بچه ه ـــث می ش ـــه باع ـــود بودج ـــون کمب ـــیم چ ـــته باش ـــم داش ه

ـــد داده می شـــود و ممکـــن  ـــه بچه هـــا فان ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــد، ب ـــد نرون تولی

ـــر در  ـــال دیگ ـــه س ـــود ک ـــد ش ـــی تولی ـــا فیلم های ـــن فانده ـــت از دل همی اس

بخـــش رقابتـــی مـــا باشـــند.

بزرگداشت بهرام دهقانی در جشنواره »سایه«

ـــم  ـــزاری مراس ـــن از برگ ـــایه همچنی ـــنواره س ـــیزدهمین دوره از جش ـــر س دبی

بزرگداشـــت اســـتاد بهـــرام دهقانـــی در اختتامیـــه »ســـایه« خـــرب داد و افـــزود: 

ـــد  ـــه در جشـــنواره کـــن حضـــور دارن ـــی در زمـــان اختتامی اســـتاد بهـــرام دهقان

امـــا مســـتند پرتـــره ایشـــان پخـــش خواهـــد شـــد و مـــا نیـــز برنامـــه بزرگداشـــت 

مفصلـــی بـــرای ایشـــان در دانشـــگاه پـــس از جشـــنواره برگـــزار خواهیـــم کـــرد.

وی گفـــت: مـــا یـــک تیـــم چنـــد نفـــره هســـتیم کـــه چنـــد ماهـــی اســـت 

بـــدون هیـــچ چشم داشـــتی کار می کنیـــم، اینکـــه جشـــنواره ای را بعـــد از 

ـــد کار ســـختی اســـت، اینکـــه بخشـــی هـــم  ـــا کنی ـــی، رس پ ـــار ســـال تعطیل چه

اضافـــه کنیـــم کار را ســـخت تر می کـــرد امـــا همـــه انـــرژی را گذاشـــتیم تـــا 

بـــدون اختـــالل ایـــن رویـــداد را برگـــزار کنیـــم. آثـــار همه کســـانی کـــه بـــه نظـــر 

هیئـــت انتخـــاب شایســـته بوده انـــد وارد بخـــش رقابتـــی شـــده اند و هیـــچ 

ـــت. ـــوده اس ـــل نب ـــورد دخی ـــن م ـــخصی در ای ـــوع ش موض

ــد  ــود نیازمنـ ــزار شـ ــنواره ای برگـ ــت جشـ ــرار اسـ ــی قـ ــه داد: وقتـ وی ادامـ

ـــار در  ـــران آث ـــرای اک ـــا توانســـتیم مجـــوز ارشـــاد را ب ـــه م ـــی اســـت ک مجوزهای

ـــم  ـــم. مـــا در ســـوره سیســـتم پخـــش ضعیفـــی داری ـــرون از دانشـــگاه بگیری بی

بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد بـــه دنبـــال جایـــی باشـــیم کـــه درخـــور شـــأن دانشـــجو 

ـــن  ـــم. ای ـــه بدهی ـــات را ارائ ـــن خدم ـــم بهری ـــالش کردی ـــن رو ت ـــد از همی باش

ـــار  ـــوز، دچ ـــت مج ـــاظ دریاف ـــه لح ـــی ب ـــی فیلم ـــم هیچ ـــد بگوی ـــم بای را ه

ـــد. ـــکل نش مش

۸۵ اثر از در بخش رقابتی و کارگاهی پذیرفتیم

دبیـــر بخـــش کارگاهـــی ایـــن جایـــزه نیـــز گفـــت: بایـــد بگویـــم فراخـــوان 

اولیـــه مـــا بـــه دلیـــل فراگیـــری کرونـــا لغـــو و بـــه آذر ۱۴۰۰ موکـــول شـــد 

بااین حـــال جشـــنواره در دو بخـــش کارگاهـــی و رقابتـــی برگـــزار می شـــود. 

ـــان  ـــا پای مقدمـــات بخـــش کارگاهـــی از اســـفند رشوع شـــد و بخـــش رقابتـــی ت

ـــنبه  ـــیدیم و ش ـــاب رس ـــل انتخ ـــه مراح ـــد ب ـــت، بع ـــار داش ـــذب آث ـــفند ج اس

ـــی و  ـــر را در بخـــش رقابت ـــتیم. حـــدود ۸۵ اث ـــج را داش ـــالم نتای ـــه اع ـــن هفت ای

ـــا در نظـــر  ـــود کـــه م ـــن ب ـــم. در بخـــش کارگاهـــی همچنی ـــی پذیرفتی غیررقابت

ـــی را در  ـــن بخش ـــار چنی ـــن ب ـــرای اولی ـــیم و ب ـــته باش ـــوآوری داش ـــتیم ن داش

ـــم. ـــاده کردی ـــایه« پی ـــنواره »س جش

علـــی زارعـــی افـــزود: بخـــش کارگاهـــی چنیـــن اســـت کـــه مـــا طرح هـــای 

ــاب  ــه اول انتخـ ــم، در مرحلـ ــی گرفتیـ ــجویان متقاضـ ــه را از دانشـ فیلم نامـ

ـــه بعـــدی ایـــن طرح هـــا  ـــر رســـید، در مرحل ـــه ۵۳ اث طرح هـــا بررســـی شـــد و ب

بـــه منتورهـــا ســـوره ارائـــه و طـــی دو روز پرزنـــت شـــد، مـــا دوبـــاره یـــک 

ـــی کارگاهـــی  ـــت ۲۳ طـــرح در بخـــش اصل ـــه درنهای ـــر داشـــتیم ک ـــه فیل مرحل

پذیرفتـــه شـــد و در حـــال حـــارض ایـــن طرح هـــا در حـــال تبدیل شـــدن بـــه 

فیلم نامـــه هســـتند.

وی مطـــرح کـــرد: اختتامیـــه ایـــن بخـــش بـــه ایـــن صـــورت اســـت کـــه بچه هـــا 

طرح هـــای خـــود را جلـــوی رسمایه گـــذاران پرزنـــت می کننـــد و در صـــورت 

ــود.  ــن می شـ ــذاران تأمیـ ــوی رسمایه گـ ــاخت آن از سـ ــه سـ ــی هزینـ قبولـ

ـــن انجمـــن حداقـــل  ـــی مـــا انجمـــن ســـینای جـــوان اســـت و ای اســـپانرس اصل

ــتند انقـــالب اســـالمی،  ــه مسـ ــرد. خانـ دو طـــرح را از دانشـــجویان می پذیـ

مرکـــز گســـرش ســـینای مســـتند تجربـــی و پویامنایـــی، چنـــد اســـتودیوی 

خصوصـــی، پلتفـــرم ودیـــو، چنـــد تهیه کننـــده خصوصـــی، آب دیـــدی و… 
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ـــتند. ـــا هس ـــپانرسهای م ـــر اس دیگ

وی دربـــاره جلســـات پیچینـــگ عنـــوان کـــرد: از اســـفند کـــه طرح هـــا انتخـــاب 

شـــد تـــا اردیبهشـــت ماه صاحبـــان طرح هـــا جلســـاتی را بـــا منتورهـــا 

داشـــتند کـــه جلســـه پیچینـــگ نهایـــی دو خـــرداد برگـــزار می شـــود. ســـه 

ـــه طرح هـــای پیچینـــگ داســـتانی  طـــرح مســـتند، یـــک طـــرح انیمیشـــن و بقی

ــی  ــف از اجتاعـ ــات مختلـ ــم موضوعـ ــتانی هـ ــای داسـ ــتند، طرح هـ هسـ

ـــتند. ـــوردار هس ـــی را برخ ـــا جنگ ـــه ت گرفت

ـــه مـــا خیلـــی  ـــز اظهـــار کـــرد: فراخـــوان اولی ـــه نی ـــاره فراخـــوان اولی زارعـــی درب

مشـــکل داشـــت کـــه از عطـــا مجابـــی کمـــک گرفتیـــم، ایشـــان به عنـــوان 

مشـــاور بخـــش کنـــار مـــا آمدنـــد و بـــه همیـــن ترتیـــب فراخـــوان اولیـــه اصـــالح 

ـــد. ش

ــرده  ــده تحصیل کـ ــای یابنـ ــز آقـ ــا به جـ ــای مـ ــه منتورهـ ــت: همـ وی گفـ

ــه رساغ  ــه بـ ــتیم کـ ــدگاه را داشـ ــن دیـ ــا ایـ ــد، مـ ــوره بوده انـ ــگاه سـ دانشـ

ـــان مکـــری،  ـــد، آقای ـــن دانشـــگاه تحصیل کـــرده بودن ـــم کـــه در ای کســـانی بروی

ـــن  ـــا ای ـــتند، ب ـــا هس ـــرای م ـــمندی ب ـــم های ارزش ـــان هم اس ـــتایی، مهدوی روس

دوســـتان تعامـــل و مشـــورت داشـــته ایم.

ـــح داد: همـــه  ـــادات دانشـــجویان توضی ـــدی از برخـــی انتق ـــا گالیه من زارعـــی ب

ـــی ســـخت اســـت، حـــدود یـــک ســـال  ـــم کـــه کار دانشـــجویی خیل مـــا می دانی

اســـت بـــدون هیـــچ قـــرارداد و دســـتمزدی بـــا ایـــن جشـــنواره درگیـــر هســـتیم و 

ـــه اســـت، بااین حـــال گاهـــی  ـــی کار پیـــش رفت ـــن داشـــته ول ـــاال و پایی کار مـــا ب

دل آدم می شـــکند کـــه ایـــن مســـئله هـــم از ســـوی دانشـــجویان رخ داده 

ــه نتایـــج اعالم شـــده اســـت و برخـــی دانشـــجویان  به ویـــژه از زمانـــی کـ

ـــن در  ـــد، ای ـــا را ببینن ـــات م ـــا کاش زح ـــتند ام ـــه ای داش ـــاوت غیرمنصفان قض

ـــر ســـؤال  ـــد و زحـــات یک ســـاله را زی ـــه هجمـــه وارد می کنن ـــی اســـت ک حال

ـــد. ـــود را بگوین ـــوارد خ ـــد و م ـــاس بگیرن ـــان مت ـــا خودم ـــد، کاش ب می برن

وی تریـــح کـــرد: مـــا اولیـــن جشـــنواره دانشـــجویی بوده ایـــم کـــه 

توانســـته ایم ایـــن مجـــوز را دریافـــت کنیـــم. ایـــن حرکـــت بســـیار ســـخت 

بـــود کـــه انـــرژی زیـــادی از مـــا گرفـــت. رئیـــس دانشـــگاه، معـــاون فرهنگـــی و 

مدیـــر گـــروه ســـینا در ایـــن مســـئله مـــا را بســـیار کمـــک کردنـــد.

آثـــار دانشـــجویان فارغ التحصیـــل ســـوره در بخـــش »فارغ التحصیـــل« 

ــور دارد حضـ

ـــداد  ـــن روی ـــه ای ـــار رســـیده ب ـــاری از آث ـــه آم ـــا ارائ ـــز ب ـــی نی ـــر بخـــش رقابت دبی

ـــان کـــرد: مـــا در بخـــش رقابتـــی ۳۸۰ فیلـــم دریافـــت کردیـــم؛ ۸۶ فیلـــم بـــه  بی

ـــی  ـــش غیررقابت ـــم در بخ ـــان ۱۸ فیل ـــن می ـــه از ای ـــیدند ک ـــی رس ـــش رقابت بخ

هســـتند، ۴ فیلـــم در بخـــش تجربـــی، ۳۱ فیلـــم در بخـــش داســـتانی، ۸ فیلـــم در 

ـــم در بخـــش  ـــل، ۱۱ فیل ـــم در بخـــش فارغ التحصی ـــی، ۱۳ فیل بخـــش ســـال اول

مســـتند قـــرار دارد. در بخش هـــای بهریـــن فیلـــم داســـتانی، تجربـــی، مســـتند، 

ســـال اولـــی، فارغ التحصیـــل، جایـــزه ویـــژه هیئـــت داوران ارائـــه می شـــود. 

ـــن  ـــی، بهری ـــن کارگردان ـــم ســـوره، بهری ـــن فیل ـــزه ای هـــم در بخـــش بهری جای

ـــن  ـــدا، بهری ـــن ص ـــن، بهری ـــن تدوی ـــرداری، بهری ـــن فیلم ب ـــه، بهری فیلم نام

ـــن  ـــرد و زن، بهری ـــری م ـــن بازیگ ـــیقی، بهری ـــن موس ـــه، بهری ـــی صحن طراح

فیلـــم دانشـــجویی و تندیـــس فیلـــم »فهیمـــی« ارائـــه می شـــود. چهـــار خـــرداد 

ـــم. ـــالم می کنی ـــج را اع ـــم نتای ه

ــوره در  ــل سـ ــجویان فارغ التحصیـ ــار دانشـ ــت: آثـ ــد گفـ ــد معارف ونـ احمـ

ـــت  ـــورت اس ـــن ص ـــه ای ـــش ب ـــن بخ ـــور دارد. ای ـــل« حض ـــش »فارغ التحصی بخ

کـــه مـــا امتیـــازی بـــه دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه داده ایـــم البتـــه یـــک 

رسی فیلـــر داشـــتم مثـــالً اینکـــه دانشـــجویان بایـــد از ســـال ۹۷ بـــه بعـــد 

فارغ التحصیـــل شـــده باشـــند، ایـــن جشـــنواره چهـــار دوره برگـــزار نشـــده بـــود 

ـــان  ـــوی حقش ـــه نح ـــد ب ـــرده بودن ـــدت تحصیل ک ـــن م ـــه در ای ـــتانی ک و دوس

ضایع شـــده بـــود، بـــه همیـــن دلیـــل گفتیـــم ایـــن بخـــش را بگذاریـــم تـــا 

بچه هـــا دیـــده شـــوند.

در پایـــان نشســـت، از پوســـر ســـیزدهمین جشـــنواره ملـــی فیلـــم کوتـــاه 

ـــی  ـــی طراحی شـــده اســـت، رومنای ـــروه آب ـــه توســـط گ ـــایه« ک دانشـــجویی »س

ـــد. ش

ــایه«  ــاه  »سـ ــم کوتـ ــجویی فیلـ ــی دانشـ ــنواره ملـ ــیزدهمین دوره  جشـ سـ

اردیبهشـــت ماه ۱۴۰۱ بـــه دبیـــری محمدحســـین یـــاوری برگـــزار می شـــود.
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ــه  ــل از دبیرخانـ ــه نقـ ــوره، بـ ــگاه سـ ــی دانشـ ــزارش روابط عمومـ ــه گـ بـ

کانـــون گرافیـــک ســـوره_ هفتـــه گرافیـــک بـــا همـــکاری معاونـــت 

ـــک،  ـــتادان حـــوزه گرافی ـــی دانشـــگاه و همراهـــی اس دانشـــجویی و فرهنگ

از ۱۷ الـــی ۲۴ اردیبهشـــت ماه ۱۴۰1 برگـــزار شـــد.

ــک،  ــه گرافیـ ــی هفتـ ــت های تخصصـ ــله نشسـ ــه از سلسـ ــن جلسـ اولیـ

ــا  ــگاه  بـ ــد بیـــدی مدیرعامـــل کارزار و مـــدرس دانشـ ــا حضـــور حامـ بـ

ــد. ــزار شـ محوریـــت بحـــث پرســـونال برندینـــگ برگـ

ــکان  ــارب اشـ ــتفاده از تجـ ــا اسـ ــک، بـ ــه گرافیـ ــت هفتـ ــن نشسـ دومیـ

قازانچایـــی طـــراح گرافیـــک و مـــدرس دانشـــگاه، در جهـــت نحـــوه 

ــود. ــا بـ ــا کارفرمـ ــره بـ ــت مذاکـ درسـ

همچنیـــن در دومیـــن روز از هفتـــه، بـــا طراحـــی کاراکـــر ســـپری شـــد. 

احســـان عبداللهـــی، تصویرگـــر و مـــدرس دانشـــگاه، در ایـــن کارگاه بـــا 

دانشـــجویان بـــه ســـاخت عروســـک های کاغـــذی پرداختنـــد.

مهـــدی فریانـــی، کالـــی گرافیســـت و مـــدرس دانشـــگاه در روز ســـوم 

ـــاپ  ـــرای چ ـــرح ب ـــازی ط ـــوه آماده س ـــجویان نح ـــه دانش ـــک، ب ـــه گرافی هفت

ـــوزش داد. ـــی را آم ـــی گراف ـــه روش کال ـــه ای ب ـــوالت پارچ روی محص

ــه  ــارم هفتـ ــاپ در روز چهـ ــن ورکشـ ــل از ایـ ــای حاصـ ــی گرافی هـ کالـ

ـــادی،  ـــا کلب ـــک ثری ـــا کم ـــیلک، ب ـــاپ س ـــی چ ـــک و در کارگاه تخصص گرافی

پرینـــت آرتیســـت و مـــدرس دانشـــگاه، بـــر روی کیف هـــای پارچـــه ای 

ـــید. ـــاپ رس ـــه چ ب

ـــپ  ـــق تای ـــه خل ـــا پروس ـــان ب ـــک، هرجوی ـــه گرافی ـــن روز از هفت در آخری

ــدرس  ــر و مـ ــاری، تایپوگرافـ ــا بختیـ ــدند. رضـ ــنا شـ ــی آشـ ــس فارسـ فیـ

ـــد  ـــا رون ـــن نشســـت دانشـــجویان را ب ـــس فارســـی در ای ـــپ فی طراحـــی تای

ـــرد. ـــنا ک ـــح آش ـــی واض ـــس قرآن ـــپ فی ـــق تای خل

و امـــا در حاشـــیه  اختتامیـــه هفتـــه گرافیـــک، جشـــنواره ســـوره متاشـــا 

نیـــز افتتـــاح شـــد.

ـــوره  ـــنواره س ـــوره و جش ـــک س ـــون گرافی ـــهرت، دبیـــر کان رشیـــف نیک ش

ـــرای جشـــنواره  ـــار ب ـــن جشـــنواره و نحـــوه ارســـال آث ـــا از تاریخچـــه  ای متاش

ـــرد. ـــت ک ـــجویان صحب ـــا دانش ب

ــجویان  ــب دانشـ ــرهای منتخـ ــگاه پوسـ ــجویان از منایشـ ــا دانشـ در انتهـ

ســـوره بازدیـــد کردنـــد.

برگزاری هفته گرافیک در دانشگاه سوره
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مراســـم تجلیـــل از بهـــرام دهقانـــی تدوینگـــر باســـابقه ســـینای ایـــران 

ظهـــر امـــروز ۳۱ اردیبهشـــت ماه 1401 در دانشـــگاه ســـوره و در خـــالل 

ـــد. ـــزار ش ـــایه« برگ ـــنواره »س ـــزاری جش برگ

در ابتـــدای ایـــن مراســـم میثـــم موالیـــی تدوینگـــر ســـینا ضمـــن قدردانـــی 

ـــد از  ـــه بع ـــت ک ـــرده اس ـــی کاری ک ـــرد: دهقان ـــان ک ـــی بی ـــرام دهقان از به

ـــد  ـــاز کن ـــه آغ ـــدن فیلم نام ـــا خوان ـــر کارش را ب ـــه، تدوینگ ـــنت فیلم نام نوش

و در جریـــان رونـــد تولیـــد کار باشـــد. به گونـــه ای کـــه کار تدوینگـــر از 

ـــود. ـــاز ش ـــه آغ ـــنت فیلم نام ـــای نوش ـــان انته ه

ــاد و  ــی وزارت ارشـ ــای منایشـ ــرکل هرهـ ــری مدیـ ــم نظـ ــه کاظـ در ادامـ

ـــوره،  ـــگاه س ـــس دانش ـــاعی رئی ـــین س ـــایه«، محمدحس ـــنواره »س داور جش

ـــرام  ـــن شـــهبازی منتقـــد ســـینا و اســـتاد دانشـــگاه و.. از زحـــات به رامتی

ـــای او در  ـــن فعالیت ه ـــجویان و همچنی ـــگاه و دانش ـــرای دانش ـــی ب دهقان

ـــد. ـــی کردن ـــینا قدردان ـــوزه س ح

ـــرد: مـــن  ـــوان ک ـــرار گرفـــت و عن ـــون ق ـــی پشـــت تریب ـــرام دهقان ســـپس به

الیـــق این همـــه متجیـــد و تعریـــف دوســـتان نیســـتم؛ ایـــن را از صمیـــم 

قلبـــم می گویـــم چـــون بـــه نظـــرم متام کارهایـــی کـــه همـــه مـــا در هـــر 

زمینـــه ای می کنیـــم وظیفـــه ماســـت و هیـــچ منتـــی بـــر گـــردن کســـی 

نداریـــم. البتـــه شـــاید مـــن شـــانس آوردم چـــون در خانـــواده ای بـــزرگ 

ــه  ــه بـ ــد به نحوی کـ ــر بودنـ ــم و دبیـ ــه معلـ ــه اطرافیانـــم همـ ــدم کـ شـ

یـــاد دارم شـــب هایی کـــه در کودکـــی دورهـــم جمـــع می شـــدیم و 

حرف هـــای آنهـــارا می شـــنیدم متوجـــه می شـــدم کـــه آنهـــا مـــدام 

دربـــاره درس و علـــم صحبـــت می کننـــد پـــس احتـــاالً ایـــن موضـــوع 

بـــه مـــن هـــم بـــه ارث رســـیده و باعـــث شـــده اســـت رس کالس درس 

بدهـــم. منی دانـــم چنـــد ســـال اســـت کار می کنـــم امـــا ســـعی می کنـــم 

تـــا زمانـــی کـــه ایـــن کار را از مـــن می خواهنـــد بـــه آن ادامـــه بدهـــم.

ـــرد:  ـــان ک ـــینا بی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــش ب ـــر از صحبت های ـــش دیگ وی در بخ

ـــه  ـــیم بلک ـــار می بخش ـــینا اعتب ـــه س ـــه ب ـــتیم ک ـــا نیس ـــن م ـــرم ای ـــه نظ ب

ـــم  ـــه فیل ـــد چگون ـــاد بده ـــا ی ـــه م ـــد ب ـــالش می کن ـــه ت ـــت ک ـــن سیناس ای

بســـازیم و کارهـــای یـــک فیلـــم را انجـــام بدهیـــم. بایـــد عنـــوان کنـــم 

ـــد  ـــن کارکرده ان ـــا م ـــتقیم ب ـــه مس ـــی ک ـــه آنهای ـــیناگران، چ ـــل کار س حاص

ــب  ــته ایم، اغلـ ــکاری داشـ ــم همـ ــتقیم باهـ ــه غیرمسـ ــی کـ ــه آنهایـ چـ

ـــعی  ـــواره س ـــا هم ـــت. م ـــوده اس ـــان ب ـــالش خودش ـــش و ت ـــول کوش محص

ــا اگـــر راهـــی  کرده ایـــم تجربه هـــای خـــود را بـــه آنهامنتقـــل کنیـــم تـ

برایشـــان ناهمـــوار اســـت، همـــوار شـــود.

ـــی  ـــران یعن ـــینای ای ـــای س ـــه فض ـــدوارم ک ـــت: امی ـــان گف ـــی در پای دهقان

ـــتانی  ـــد داس ـــا بلن ـــه ت ـــاه گرفت ـــم کوت ـــال و فیل ـــه آن، از رسی ـــه مجموع هم

ـــد  ـــجویان بع ـــن دانش ـــد، ای ـــتعداد باش ـــجوی بااس ـــه دانش ـــرای این هم پذی

بهرام دهقانی در »سایه« تجلیل شد
از امتـــام درس بتواننـــد وارد عرصـــه ســـینا شـــوند و فیلم هـــای خـــوب *

بســـازند چـــون در حـــال حـــارض تعـــداد فیلم هـــای خـــوب کاهش یافتـــه 

اســـت، دلیـــل آن را هـــم همـــه می دانیـــم. در فضـــای رسیـــال ســـازی 

بخـــش عمـــده ای از ایـــن موضـــوع ناشـــی از مســـائل مالـــی اســـت، در 

ســـینا هـــم مشـــکل رسمایه گـــذاری باعـــث می شـــود تعـــداد آثـــار 

جدی تـــر روزبـــه روز کاهـــش پیـــدا کنـــد. بـــه نظـــرم بایـــد معجـــزه ای 

اتفـــاق بیفتـــد، آنـــگاه شـــا می توانیـــد فیلم هـــای خـــوب خـــود را بـــه 

ـــد. ـــم کنی ـــینا تقدی س

ـــه کارگاه  ـــان ایـــن مراســـم، یکـــی از اســـتودیوهای دانشـــگاه ســـوره ب در پای

ــد و از تابلـــوی »کارگاه  ــرام دهقانـــی نام گـــذاری شـ ــتاد بهـ تدویـــن اسـ

ـــد. ـــی ش ـــی« رومنای ـــرام دهقان ـــتاد به ـــن اس تدوی

ـــری  ـــه دبی ـــایه ب ـــاه س ـــم کوت ـــی دانشـــجویی فیل ـــیزدهمین جشـــنواره مل س

محمدحســـین یـــاوری در مـــوزه هرهـــای معـــارص تهـــران در حـــال 

برگـــزاری اســـت.
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مرحله اول: ارسال مدارک )غیرحضوری( 

ــل  ــورت فایـ ــتی به صـ ــدارک درخواسـ ــاً مـ ــرم لطفـ ــدگان محـ •پذیرفته شـ

ـــد.   ـــال کنن ـــل  amozesh@soore.ac.ir ارس ـــه آدرس ایمی ـــرشده )zip( ب ف

•تاریـــخ ارســـال مـــدارک از 1 الـــی 7 خردادمـــاه 1401 اســـت. عـــدم ارســـال 

ـــت.  ـــان اس ـــراف داوطلب ـــه ان ـــده به منزل ـــخ تعیین ش ـــدارک در تاری م

ــزار  ــت و پنجاه هـ ــادل دویسـ ــه 000/500/2 ریال)معـ ــه مصاحبـ •هزینـ

تومـــان( به حســـاب شـــاره 0057156600 بانـــک تجـــارت شـــعبه آزادی  

واریـــز شـــود و تصویـــر آن را ایمیـــل کنیـــد.

مدارک الزامی:

1- تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه 

2- تصویر کارت ملی

ـــت از  ـــخ فراغ ـــدل و تاری ـــد دارای مع ـــی  ارش ـــدرک کارشناس ـــر م 3- تصوی

تحصیـــل مختـــص دانش آموختـــگان 

4- تصویر ریزمنرات تأییدشده کارشناسی  ارشد 

5- تصویر مدرک کارشناسی دارای معدل 

6- تصویر ریزمنرات تأییدشده کارشناسی 

ـــر  ـــدرک کارشناســـی ناپیوســـته هســـتند )تصوی ـــه دارای م ـــی ک 7- داوطلبان

ـــدرک  ـــر م ـــراه تصوی ـــه هم ـــدل ب ـــته دارای مع ـــی ناپیوس ـــدرک کارشناس م

ـــدل( ـــی دارای مع کاردان

8- در صـــورت دارا بـــودن مـــدرک کارشناســـی ناپیوســـته ریزمنـــرات 

کارشناســـی ناپیوســـته و ریزمنـــرات کاردانـــی 

ـــند.  ـــدرک منی باش ـــل م ـــه اص ـــه ارائ ـــادر ب ـــه ق ـــانی ک ـــم )1(: کس ـــر مه تذک

ـــوزش  ـــه آم ـــا موسس ـــگاه ی ـــط دانش ـــده توس ـــد ش ـــی تائی ـــت گواه الزم اس

عالـــی محـــل اخـــذ مـــدرک بـــا ثبـــت معـــدل و تاریـــخ فارغ التحصیلـــی 

ـــد.  ـــال کنن ارس

9- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکری سال 1401

10- متقاضیـــان اســـتفاده از ســـهمیه مربیـــان بـــا وضعیـــت اســـتخدامی 

رســـمی قطعـــی یـــا آزمایشـــی بایـــد حکـــم کارگزینـــی هیئت علمـــی بـــا 

شـدگان  معرفـی  ثبت نـام  نامـه  شـیوه 
در  شـرکت  بـرای  ظرفیـت  برابـر  چنـد 
 )Ph.D( دکتـری  دوره  ورودی  آزمـون  مصاحبـه 

تائیـــد باالتریـــن مقـــام مســـئول و نامـــه موافقـــت دانشـــگاه مذکـــور را 

ـــد. ـــال کنن ارس

pdf 11- تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت

12- تصویـــر صفحـــه اول مقـــاالت علمـــی – پژوهشـــی منترششـــده یـــا 

گواهـــی پذیـــرش نرشیـــه  

13- تصویر صفحه شناسنامه کتاب های چاپ شده 

14- تصویـــر گواهی نامـــه جشـــنواره ها علمـــی، پژوهشـــی؛ کنفرانس هـــا 

و ...

15- تصویر مدرک زبان انگلیسی

16- فرم شاره)1( سازمان سنجش )اینجا کلیک کنید(

17- تصویر فیش پرداختی هزینه مصاحبه

مرحله دوم: انجام مصاحبه حضوری 

دانشـــجویان بـــرای مصاحبـــه حضـــوری موظفنـــد در زمـــان تعیین شـــده 

در اطالعیـــه شـــاره )3( کـــه در تاریـــخ 9 خردادمـــاه 1401 در ســـایت 

ــد.   ــور یابنـ ــگاه حضـ ــود در دانشـ ــانی می شـ ــوره اطالع رسـ ــگاه سـ دانشـ

ـــی  ـــد اصـــل متام ـــه بای ـــان محـــرم در روز مصاحب ـــم )2(: داوطلب ـــر مه تذک

ــراه  ــه همـ ــد را بـ ــال کرده انـ ــگاه ارسـ ــل دانشـ ــه ایمیـ ــه بـ ــی کـ مدارکـ

ـــند.  ـــته باش داش

ــوزال  ــک پروپـ ــه یـ ــد در روز مصاحبـ ــان بایـ ــم )3(: داوطلبـ ــر مهـ تذکـ

ـــد در رســـاله دکـــری انجـــام  ـــل دارن ـــه ای کـــه متای )طـــرح پیشـــنهادی( اولی

ـــند.  ـــته باش ـــود داش ـــا خ ـــد ب دهن

توجه :
1- ارسال مدارک موردنیاز الزامی است. 

2- در زمان مصاحبه علمی همراه داشنت ماسک و رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی الزامی است. 

3- در زمان مصاحبه همراه داشنت مدارک  کامل فوق الزامی است. 

4- نتیجه نهایی از طریق سازمان سنجش اعالم خواهد شد.

amozesh@soore. سوره  دانشگاه  ثبت نام  اداره  با  ارتباطی  راه های   -5

ac.ir و 021-66858083 
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هفته  گرامیداشت  درجهت  روابط عمومی  و  ارتباطات  هفته  اختتامیه 

ارتباطات و همچنین بزرگداشت  دکر باقر ساروخانی، به کوشش دانشکده 

پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و  سوره  دانشگاه  ارتباطات  و  فرهنگ 

دانشگاه؛ یکشنبه یک خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷ به صورت حضوری 

در سالن اجتاعات ساختان مرکزی دانشگاه سوره برگزار شد.

ارتباطات ضمن  هفته  دبیر  به عنوان  بیگی  میرزا  مبینا  جلسه،  ابتدای  در 

برگزارشده در  تربیک هفته مذکور؛ نشست های  و  عرض خوش آمد گویی 

دو سال اخیر را راهی برای رشوع توسعه و پیرشفت دانشکده دانست و  

این نشست ها موجب آشنایی عموم با رشته ارتباطات و جذب حداکرثی 

دانشجو در سال های آتی به امید خدا خواهد شد.

و  فرهنگ  دانشکده  رئیس  مسعودی  امیدعلی  دکر  جلسه،  ادامه  در 

و  روابط عمومی  جهانی  روز  اردیبهشت ماه  هفتم  و  بیست  ارتباطات، 

ارتباطات را، رسفصلی از تعهد، تخصص، علم و هر و فرصتی برای تبیین 

بهر نقش و جایگاه روابط عمومی در جامعه، طراوت و بالندگی در تعامل 

امروزه  افزود:  و  بزرگ روابط عمومی است  سازمان ها و جامعه،  که هر 

نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و اسراتژیک 

ابزار  به عنوان  روابط عمومی  نقش  است.  قابل توجه  نقشی  سازمان  یک 

مدیریتی برای فعالیت های حرفه ای، علمی و الکرونیکی،  از مشخصه های 

جدید روابط عمومی در عر ارتباطات است؛ بنابراین،  از نقاط برجسته و 

ممتاز در مدیریت اسراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی 

است و درواقع،  منظور از وظایف اسراتژیک روابط عمومی، دخالت درروند 

تصمیم گیری سازمان است. اهمیت جایگاه روابط عمومی در عر ارتباطات 

و در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده 

است به گونه ای که موفقیت سازمان ها ، ادارات و رشکت ها و دوامشان در 

عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آنهاوابسته 

قوی  ابزارهای  از  یکی  برنامه ریزی شده  و  مدون  روابط عمومی  است. 

مدیریت افکار است، روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین 

مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسرسی مدیران و افکار 

جمعی کارکنان دارند به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان 

نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت 

ایجاد، حفظ و گسرش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار 

روابط عمومی  کار  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه  است.  اهمیت  حائز 

تسهیل و خدمت به مدیریت است نه مدیر. برای آنکه محور اساسی کار 

روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در 

رأس هرم سازمانی قرارگرفته است.

محتوا بسیار در انتخاب کودک مؤثر است

در  فرزند  تربیت  باب  در  دکر خطیب زاده  امتداد جلسه  در  و همچنین 

و  پرداخت  فضا  این  در  والدین  دغدغه های  به  همچنین  و   رسانه  عر 

خاطرنشان کرد:

امروزه رسانه ها روابط بین اعضای خانواده والدین را تحت تأثیر قرارداده 

که در موجب این امر اندیشمندان مقاالت و پژوهش های زیادی در این 

این پژوهش ها گفته شده کودک و رسانه دو بعد  انجام داده اند، در  باب 

اساسی هستند و الزامی که اطالعات اولیه هر دو در دسرس قرار گیرد؛ و 

در  وابط عمومی  ر و  ارتباطات  هفته  اختتامیه 
دانشگاه سوره برگزار شد

هیچ کس منی تواند مدعی مرضات کامل رسانه برای کودک شود زیرا رسانه 

تا ۱۲  به سنین ۵/۲  ولیکن  دارد.  کارکرد مثبت، منفی و حتی خنثی  هم 

سال کودک می گویند و باید با توجه به  رشایط سنی باید نسبت به رسانه 

فعال و حتی منفعل گردد. ذهن انسان در کودکی بسیار تحت تاثیررشایط 

اطراِف و قابلیت رشطی شدن را دارد، اولین تجربه مستقیم کودک با رسانه 

از سنین ۲ سال و حتی پایین تر است و تقلیدپذیرترین حالت را کودکان  

در این سنین دارا هستند ولی هرچه سن باالتر می رود به سمت اختیار 

انتخاب  گزیده  و  شناسایی  را  رسانه  انواع  و  می شوند  کشیده  انتخاب  و 

می کنند.

بری،  سمعی  محتوا  این  و  است  مؤثر  کودک  انتخاب  در  بسیار  محتوا 

درزمانی منتخِب که کودک زمان کافی  را برای دریافت مفهوم و معنا در 

دسرس قرار گیرد.

وی افزود: ما ناخواسته کودک را ۲۳ ساعت در هفته به پرستار الکرونیکی 

جای  کودک  باطن  در  و...را  خشونت  زور،  چون  مفاهیمی  و  می سپاریم 

گذاری می کنیم و اولویت ذهنی آن ساخته خواهد شد؛ در این میان والدین 

بسیار نگران هستند چون نه رسانه، نه عالیق کودک قابل جلوگیری نیست. 

خشونت، چاق شدن، اعتیاد به رسانه و عواملی چون این ها در سال های 

کودک  چرا  که  دارد،  قرار  بهداشت  وزارت  پژوهش های  اولویت  در  اخیر 

رسانه را مهم تر از پدر یا مادر خود می داند؛ و در این میان بلوغ زودرس و 

نیاز به تنهایی بیشرین عامل مشهودی است.

خانوادگی  جنبه  رسانه  که  برسانند  در سطحی  را  خود  درک  باید  والدین 

بگیرد و راهکارهای مناسب در پیش بگیرند.

دانشگاه  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  خجیر  یوسف  دکر  میان  این  در 

سوره عناوینی در راستای بزرگداشت دکر ساروخانی پرداخت  و گفت:

از سال ۱۹۰۷ تاکنون سال های زیادی گذشته و از دوران تلگراف، رادیو و 

مخابرات به عر حارض رسیدیم، که امروزه توجه باید به ارتباط انسانی 

و میان فردی افزون گردد. ۱۵ سال از روزی که ۳ رشته تخصصی داشته ایم 

گذشت و امروز همگی به درجه ای از پیرشفت رسیده که قابل توجه است؛ 

استاد ساروخانی به مصداق کلمه رسمایه منادین است و از سال های دور با 

ایشان آشنایی کوچکی داشتم ولی در چند سال اخیر دانستم اعتبار نظام 
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آینده  ابزار متایزی در زمان حال و  آموزش عالی هستند و معیار و زبان 

خواهند بود؛ اخالق وارسته ایشان به حق جذابیتی ناگفتنی دارند.

و  دانست  روشن  را  ارتباطات  آینده  ساروخانی  دکر  نشست،  دنباله  در 

اعتبار خود را دانش و فقط دانش بیان کرد و برگزاری چنین جشن هایی را 

ادامه دار و بازبینی فعالیت های کنونی را برگزیده ستود و بیان کرد: افتخار 

من معلمی در این رشته و حضور در دانشکده فرهنگ و ارتباطات است و 

یقین من روشنی رشته ارتباطات در فرداها است.

رسانه  و  کودک  نام  به  ارتباطات  حوزه  در  سمیناری  شمسی،   ۵۰ دردهه 

برگزار شد که طبق عرف آن زمان باب و مرسوم نبود زیرا پذیرش آن نه 

برای جامعه، نه برای دانشگاه قابل قبول نبود؛ در طی سال ها تالش متادی 

اکنون در اینجا ایستاده و رسانه را برای جامعه تعریف و تخصص کافی را 

به دست آورده ایم.

امیدوار به این که در سال های آینده، معاران، سازندگان ارتباطات و آگاهی 

را ایجاد و توسعه پایدار را به اعاق ایران و دنیا بربیم. روابط عمومی از این 

منظر که موجب آگاهی سازی، بسیار رشیف و ارزنده است و دراین بین 

باید دنبال استانداردهای جهانی قرار گیریم یعنی کاری تخصصی، مهارتی 

و علمی را شامل گردد.

این استاندارد شدن رشوطی را الزم دارد که اول استعداد، دوم پردازش آن 

جهت برانگیختگی و سوم تجربه و آسیب شناسی است؛ و کسانی که اسیر 

عقاید پیش پاافتاده در روابط عمومی را دارا هستند باید آزادی از خویشنت 

را اولویت قرارداده و رها گردد.

وی افزود: روابط عمومی باید به سمت هوشمند سازی، بینایی و توانایی 

رهسپار شود و اطالعات را تحلیل و نقد کند، اندیشه های جدید یاد دهنده 

اثرگذاری بدون فشار و تهدید است، زیرا مدرسه جای عشق و عطوفت که 

موجب سازندگی انسان  است. این عشق اثرگذار در درون و سپس ذهن و 

در آخر اقناع مؤثر خواهد بود؛ در این روز بزرگ برگزاری جشن نوید آینده 

روشن را خواهد داد.

جهت  در  سوره  دانشگاه  محرم  رئیس  ساعی،  دکر  جلسه  انتهای  در 

گرامیداشت هفته مذکور بیان داشت:

یک روز، هفته و سال برای گرامیداشت هفته ارتباطات کافی نخواهد بود، 

جهت  در  سوره  اهالی  برای  عطفی  نقطه  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده 

تالش و مقدمه ای برای پیرشفت هست؛ اکنون به این دوره رسیدیم که در 

دانشجویان درخشان در  و  دانشکدها حضور مثمر مثر متخصصان  متامی 

رشته های پیرشفت ساز است.

باید گفت که بسیاری از این فعالیت ها درگذشته گام بندی شد و اکنون 

در کیفیت باالی هرم علمی که هستیم مدیون افراد گذشته و البته اکنون 

خواهیم بود، همراهی دانشجویان در کنار اساتید الزمه پیرشفت روزافزون 

خواهد بود.
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عر  »سایه«  کوتاه  فیلم  دانشجویی  ملی  جشنواره  دوره  سیزدهمین 

چهارشنبه ۴ خردادماه با معرفی و تجلیل از برگزیدگانش در بخش رقابتی، 

در سیناتک موزه هرهای معارص تهران به کار خود پایان داد.

در این مراسم که اجرای آن را علی زرمهری بر عهده داشت، آزاده صمدی، 

اعضای  از  سالور  سامان  و  برازنده  علیرضا  موالیی،  میثم  شعیبی،  بهروز 

»سایه«،  کوتاه  فیلم  دانشجویی  ملی  جشنواره  سیزدهمین  داوری  هیئت 

معاون  جوادی  علی  دکر  سوره،  دانشگاه  رئیس  ساعی  محمدحسین 

هر  دانشکده  رئیس  نظری  کاظم  سوره،  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 

فرشاد  سوره،  دانشگاه  سینا  گروه  مدیر  شهبازی  رامتین  سوره،  دانشگاه 

عسگری کیا، محمود نظرعلیان، مرتضی علی عباس میرزایی، یاسمن نصیری 

و فیلم سازان و هرمندان حضور داشتند.

مجری در ابتدا یاد و خاطره جان باختگان حادثه مروپل آبادان را گرامی 

داشت و از حضار خواست تا یک دقیقه سکوت کنند.

کاظم نظری رئیس دانشکده هر دانشگاه سوره در این مراسم با گرامیداشت 

سالروز آزادسازی خرمشهر در سخنانی گفت: کار دانشجویی خوبی اش در 

ایجاد می شود.  کمبودهایش است و در همین کمبودهاست که خالقیت 

این جشنواره باهمت عزیزان دانشجو و مسئوالن در رشایطی سخت برگزار 

در  و  بیشر  شکوفایی  شاهد  و  باشد  بلند  جشنواره  سایه  امیدوارم  شد. 

اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. امیدواریم  عرصه بین املللی باشیم و بتوانیم 

سال آینده در رشایط خوب و به دوراز وضعیت کرونا و آب وهوا بتوانیم 

چهاردهمین دوره جشنواره را برگزار کنیم.

عر  »سایه«  کوتاه  فیلم  دانشجویی  ملی  جشنواره  دوره  سیزدهمین 

چهارشنبه ۴ خردادماه با معرفی و تجلیل از برگزیدگانش در بخش رقابتی، 

در سیناتک موزه هرهای معارص تهران به کار خود پایان داد.

در این مراسم که اجرای آن را علی زرمهری بر عهده داشت، آزاده صمدی، 

اعضای  از  سالور  سامان  و  برازنده  علیرضا  موالیی،  میثم  شعیبی،  بهروز 

»سایه«،  کوتاه  فیلم  دانشجویی  ملی  جشنواره  سیزدهمین  داوری  هیئت 

معاون  جوادی  علی  دکر  سوره،  دانشگاه  رئیس  ساعی  محمدحسین 

هر  دانشکده  رئیس  نظری  کاظم  سوره،  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 

ســـیزدهمین جشـــنواره فیلـــم کوتـــاه 
ــید ــی رسـ ــتگاه پایانـ ــه ایسـ ــایه« بـ »سـ

فرشاد * سوره،  دانشگاه  سینا  گروه  مدیر  شهبازی  رامتین  سوره،  دانشگاه 

عسگری کیا، محمود نظرعلیان، مرتضی علی عباس میرزایی، یاسمن نصیری 

و فیلم سازان و هرمندان حضور داشتند.

مجری در ابتدا یاد و خاطره جان باختگان حادثه مروپل آبادان را گرامی 

داشت و از حضار خواست تا یک دقیقه سکوت کنند.

کاظم نظری رئیس دانشکده هر دانشگاه سوره در این مراسم با گرامیداشت 

سالروز آزادسازی خرمشهر در سخنانی گفت: کار دانشجویی خوبی اش در 

ایجاد می شود.  کمبودهایش است و در همین کمبودهاست که خالقیت 

این جشنواره باهمت عزیزان دانشجو و مسئوالن در رشایطی سخت برگزار 

در  و  بیشر  شکوفایی  شاهد  و  باشد  بلند  جشنواره  سایه  امیدوارم  شد. 

اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. امیدواریم  عرصه بین املللی باشیم و بتوانیم 

سال آینده در رشایط خوب و به دوراز وضعیت کرونا و آب وهوا بتوانیم 

چهاردهمین دوره جشنواره را برگزار کنیم.

دکر علی جوادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره نیز به عنوان 

از  اینکه  بر  عالوه  کرد:  بیان  حضار  خدمت  خیرمقدم  با  بعدی  سخران 

اجرایی و رشکت کنندگان در جشنواره  تیم  مسئوالن، داوران، دانشجویان، 

می کنم؛  مطرح  را  نکته  چندین  راهربدی  لحاظ  به  می کنم،  تشکر  سایه 

علیرغم همه تالش های دوستان و آینده نگری جشنواره، این تالش ها به زعم 

بنده کفایت منی کند البته می دانیم شا از باب مترین در حال تالش هستید. 

بخشی از آثار را دیدم و احساس می کنم دانشجویان از روی دست یکرسی 

لذا  ندیدیم  آثار  در  را  باید  که  خالقه ای  عنر  و  می کنند  مشق  اساتید 

همین جا دست یاری دراز و ازنظر همه نیز استفاده می کنیم و قصد داریم 

برگزار  باالبردن بحث فرم فیلم ها  به منظور بررسی فرم و  نقد  کارگاه های 

کنیم.

وی تریح کرد: برگزاری کارگاه های ایده نیز به این منظور خواهیم داشت 

تا کم کم از فضاهای تیره فیلم ها دور شویم تا به فضاهای روشن جامعه 

برسیم. امیدواریم روزی به جشنواره سایه برسیم که وجه ممیزی نسبت 

به دیگر جشنواره ها داشته باشد و فضای رنگی تر و شادتری داشته باشد.

سعدی،  گفت:  همچنین  سوره  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 

بدترین  در  اینها  اما  هستند  جهان  ادبیات  قله  در  ویکتورهوگو  و  حافظ 

زمان اجتاعی خود بوده اند لذا هرمند این سؤال فلسفی را باید پاسخ دهد 

که باالخره این عنر خالقیت از درون هرمند می آید یا بیرون؟ پاسخ را بر 

عهده خودتان می گذارم اما این هرمند است که بر اساس گرفنت زشتی ها 

و بدی ها با استفاده از نگاه زیباشناسانه خودش می تواند به خلق دست 

بزند و زیبایی بسازد.

ناراحتی  ابراز  رامتین شهبازی مدیر گروه سینا دانشگاه سوره نیز ضمن 

خیلی  گفت:  آبادان،  مروپل  حادثه  در  هموطنان مان  درگذشت  از 

شورای  در  دوستانم  از  ادب  به رسم  و  هستیم  شا  درخدمت  خوشحامل 

برگزاری جشنواره و دانشجویانی که شبانه روز در خدمت جشنواره سایه 

بودند، تشکر می کنم. این دانشجوها درواقع مترینی برای آنکه مدیران و 

فیلم سازان آینده هستند، به انجام رساندند. همچنین از سازمان سینایی 

تشکر می کنم که مجوز برگزاری آن را صادر کرد و امسال توانستیم جشنواره 

»سایه« را در تقویم رسمی جشنواره های کشور ثبت کنیم.
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درواقع  می گیرد  صورت  »سایه«  جشنواره  در  کاری  اگر  کرد:  بیان  وی 

هم افزایی است که اتفاق می افتد و رقابتی برای برگزاری بین جشنواره ها 

نیست و امیدوارم این هم افزایی در عرصه تولید فیلم دانشجویی جلو برود.

در ادامه ویدئوی گزارشی از چندین روز برگزاری جشنواره در سینا سپیده 

و موزه هرهای معارص تهران پخش شد.

»سایه«  کوتاه  فیلم  ملی  جشنواره  سیزدهمین  دبیر  یاوری  محمدحسین 

گزارشی از برگزاری جشنواره ارائه کرد و گفت: همه بچه های تیم اجرایی 

جشنواره، دبیر هستند چون آنها حضور داشتند، توانستیم جشنواره را برگزار 

کنیم. اگر نقصی در جشنواره بود، به گردن من است و امیدوارم دوره های 

بعدی این نقصان جربان شود. از سازمان سینایی، دانشگاه سوره، پلتفرم 

ودیو به مدیریت پویان صدقی و از همه رشکت کنندگان تشکر می کنم.

کمک  دانشجوها  ما  به  »سایه«،  چون  بسرهایی  بودن  کرد:  بیان  وی 

بسرها  این  به  ما  و  شود  دمیده  دانشجویان  روح  در  نفسی  که  می کند 

نیازمندیم. امیدوارم کسانی که معتقدند جشنواره های دانشجویی رسمایه 

هدر می دهند و نگرانی از هدر رفت رسمایه دارند، بگذارند این رسمایه ها 

برای دانشجویان هدر برود تا چنین جمع های دانشجویی و جشنواره ها، 

بازدهی خوب و مثبتی برای هر خواهد دشت. امیدوارم سال بعد اعتاد 

به دانشجویان شکل بگیرد و جشنواره بزرگ تری شکل بگیرد.

سامان سالور به منایندگی اعضای هیئت داوران سیزدهمین جشنواره فیلم 

کوتاه »سایه« نیز در ادامه مراسم پشت تریبون حارض شد و گفت: چیزی 

است،  فیلم نامه  ضعف  دارد،  بحث  جای  و  بود  مشهود  فیلم ها  در  که 

هانطور که در سینای بلند نیز چنین ضعفی داریم اما خوشبختانه به 

شکل عجیبی بازیگران خانم خوب و نه آقایان، فیلم برداری، صحنه پردازی 

و.. خوب را دیدیم. ما در هیئت داوران، در جلسه اول به برآیند نرسیدیم و 

واقعاً سعی کردیم حق به حق دار برسد و بهروز شعیبی مؤکداً تأکید داشت 

که حق کسی پایال نشود.

وی با اشاره به ضعف فیلم های مستند در »سایه« بیان کرد: سینای کوتاه 

زیبا،  در سوژه می تواند خیلی  این جسارت  و  است  کردن  جای جسارت 

جاری و ساری شود. جای تأسف بود که نتوانستیم برای برخی فیلم ها بنا 

انتخاب کنیم، مثالً منی توانستیم بازیگری را  به دلیل آئین نامه ای، کاندیدا 

در بخش فارغ التحصیالن انتخاب کنیم. امیدوارم دوره های بعدی با حایت 

اتفاقات بهر بیفتد چراکه جشنواره ای که سیزده دوره مداومت  دوستان، 

داشته، به نظر من باید دست برگزارکنندگانش را فرشد. در ادامه فیلمی از 

مراسم بزرگداشت بهرام دهقانی که در جریان برگزاری جشنواره »سایه« از 

وی تجلیل شد، روی پرده رفت.

محمدحسین ساعی رئیس دانشگاه سوره نیز در ادامه در سخنانی بیان کرد: 

نسل های مختلف از دانشگاه سوره را در سالن می بینم و به همه خوش آمد 

عرض می کنم. همتی که من در این بچه ها دیدم، تابه حال ندیده بودم و ما 

خیلی پول نداشتیم که به آنهاکمک کنیم اما این بچه ها جشنواره ای سطح 

در آینده اسم آنهارا در  از آنهاتشکر می کنم و حتاً  یک برگزار کردند و 

سینای ایران خواهیم شنید.

وی تأکید کرد: چیزی که در جشنواره »سایه« پررنگ دیده می شد، امیدی 

و  گرفت  شکل  دانشگاه  در  کرونا  سال چشم انتظاری  دو  از  پس  که  بود 

که  کنیم  زمینه سازی  بتوانیم  است  سوره  در  که  استعدادهایی  دارم  امید 

در  خوبی  برند  سوره  دانشگاه  اینکه  کا  بیفتد  برایشان  خوبی  اتفاقات 

سینا به حساب می آید.

بر این اساس، در ادامه مراسم اختتامیه، اسامی برگزیدگان سیزدهمین دوره 

به  آنهاتجلیل  از  جشنواره فیلم کوتاه »سایه« به رشح زیر اعالم شدند و 

عمل آمد:

جایزه دکر فهیمی:

فیلم کوتاه جربان می کنم به کارگردانی جال احمدی جایزه این بخش را 

دریافت کرد.

بهرین فیلم سوره:

دواچی  مهدی  کارگردانی  به  کامل  رهن  کوتاه  فیلم  به  بخش  این  جایزه 

تعلق گرفت.

اهدای نشان )مدال( ایسفا:

امیرعلی اعالیی و مرتضی علی عباس میرزایی به منایندگی از انجمن فیلم 

کوتاه ایران )ایسفا( روی صحنه آمدند تا این نشان را اهدا کنند.

قدیمی  دانش آموختگان  از  که  فیلم سازی  میرزایی  عباس  علی  مرتضی 

دانشگاه سوره بوده، به منایندگی از اعضای »ایسفا« گفت: دانشگاه سوره 

بدنه سینا در حال کار هستیم، جایگاه ویژه ای دارد  برای مایی که در 

بودن  دانشجو  گرفتیم؛ چراکه  یاد  ازآنجا  را  و موفق شدن  چون جنگیدن 
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یک سختی دارد و دانشجوی دانشگاه سوره بودن سختی دارد که شا را 

می سازد.

دیپلم افتخار ایسفا برای ایده خالقانه فیلم کوتاه انروپی، به آرین نوابی 

رسید.

ظرافت  و  جامعه  از  سخت  موقعیت  دادن  نشان  برای  نیز  ایسفا  مدال 

کوتاه  فیلم  برای  محمدپور  نرسین  به  ساختار،  و  کارگردانی  در  خالقانه 

چپ دست اهدا شد.

بهرین فیلم دانشجویی:

جایزه این بخش به فیلم کوتاه آماس به کارگردانی کیوان رسوری اهدا شد.

بهرین طراحی صحنه:

رضا محمدپور برای فیلم کوتاه چپ دست

بهرین صدا:

حسین پوررحیمی، امیرحسین کالته و نارص امین برای بیداری

بهرین تدوین:

دیپلم افتخار این بخش به شاهین جاللی برای فیلم مرد ابری اهدا شد.

محمد  تدوین  به  جانبی  عوارض  به  بخش  این  اصلی  جایزه  همچنین 

روح بخش رسید.

بهرین موسیقی:

سجاد بهادری برای فیلم کوتاه دریبل

بهرین فیلم برداری:

دیپلم افتخار این بخش به نوید زارع برای فیلم برداری فیلم کوتاه مادرزاد 

اهدا شد.

جایزه اصلی فیلم برداری به امید مهدوی برای فیلم کوتاه موج ها رسید.

بهرین فیلم نامه:

عوارض جانبی به نویسندگی لیال اخباری

بهرین بازیگر مرد:

در این بخش از یک عمر تالش در بازیگری، از محمود نظرعلیان تجلیل به 

عمل آمد.

جایزه اصلی بهرین بازیگر نیز به میثم دامن زه برای خاکخونی و ماهکان 

اهدا شد.

بهرین بازیگر زن:

کوتاه  فیلم  در  بازی  برای  نصیری  یاسمن  به  بخش  این  افتخار  دیپلم 

چپ دست اهدا شد.

جایزه اصلی و تندیس جشنواره به زهره استادی برای فیلم کوتاه عوارض 

جانبی رسید.

بهرین کارگردانی:

برای  حسین زاده  عباس  و  حسینی  حسام  به  جشنواره  تندیس  و  جایزه 

کارگردانی فیلم ماهکان اهدا شد.

بهرین فیلم فارغ التحصیالن:

دیپلم افتخار این بخش به شادی کرم رودی برای فیلم کوتاه هرگز، گاهی، 

همیشه رسید.

جایزه اصلی و تندیس جشنواره این بخش به امیرحسین دیباج برای فیلم 

کوتاه سه هفته قبل اهدا شد.

بهرین فیلم سال اولی:

پناه به کارگردانی ابوالفضل حسینی پور

بهرین فیلم تجربی:

برو و ببین به کارگردانی سعید درانی

بهرین فیلم مستند:

روزهای خاکسری به کارگردانی احسان نورتقانی

بهرین فیلم داستانی:

عوارض جانبی به کارگردانی لیال اخباری

جایزه ویژه هیئت داوران:

نرسین محمدپور برای فیلم کوتاه چپ دست

در پایان آزاده صمدی گفت: از متام زنانی که در این فیلم ها درخشیدند، 

تشکر می کنم و دمل می خواهد حضور شا زنان را به ویژه به عنوان فیلمساز 

قدر بنهم، چون به خالقیت و کارآفرینی نیاز داریم.
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ دوازدهمین دوره جشنواره بین املللی 

پرورش  کانون  هری  فرهنگی  آفرینش های  مرکز  در  )انیمیشن(،  پویامنایی 

فکری کودکان و نوجوانان از صبح امروز هشتم خردادماه 1401 آغاز شد. 

دانشگاه سوره نیز به عنوان یکی از معدود دانشگاه هایی که در جشنواره 

بین املللی رشکت داشته است، برنامه های گسرده ای به منایش گذاشته که در 

جدول زیر مشاهده می کنید.

این جشنواره همه ساله در اسفندماه برگزار می شود که به دلیل شیوع بیاری 

کرونا، امسال  پس از دو سال وقفه در برگزاری آن، از هشتم تا دوازدهم خرداد 

برگزار می شود.

جشـنواره  در  سـوره  دانشـگاه  فعـال  حضـور 
پویانمایـی بین المللـی 

*
به گزارش روابط  عمومی دانشگاه سوره_ جشنواره بین املللی پویامنایی تهران 

جزء یکی از چهار جشنواره برتر بین  املللی محسوب شده و بزرگ ترین جشنواره 

پویامنایی کشور است. امسال سیزدهمین دوره آن با دو سال وقفه به دلیل پاندمی 

کرونا در حالی برگزار می شود که دانشجویان و فعاالن حوزه انیمیشن )پویامنایی( 

دانشکده هر دانشگاه سوره با اشتیاق و ایده های جدید به این جشنواره آمده اند.

کیارش زندی مدیر گروه انیمیشن دانشکده هر دانشگاه سوره با اشاره به اینکه 

این جشنواره فرصتی برای ورود دانشجویان به بازار کار و دانشگاه های کارآفرین 

است گفت: حضور فعال دانشجویان دانشگاه سوره در چنین جشنواره هایی 

باعث می شود آن چیزی را که از دانشگاه های کارآفرین هزاره سوم انتظار داریم 

عملیاتی تر به اجرا درآید.

ایشان از متامی دانشجویان انیمیشن و کلیه عالقه مندان دعوت کرد تا ضمن 

دانشجویان  توسط  ساخته شده  انیمیشن های  جشنواره،  غرفه های  از  بازدید 

دانشکده هر سوره را در غرفه این دانشگاه متاشا کنند. 

با اشاره به فعالیت متام وقت دانشجویان در آماده سازی برای جشنواره  وی 

گفت: تالش خودجوش دانشجویان در کنار همکاری کانون انیمیشن، معاونت 

دانشجویی فرهنگی و گروه های آموزشی کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هر 

دانشگاه سوره برگزار شد که بدون شک نتیجه مثبت آن در استقبال دانشجویان 

و فعاالن حوزه انیمیشن در این جشنواره منعکس شده است.

مدیر گروه سینا دانشکده هر دانشگاه سوره که به عنوان دبیر نشست های این 

جشنواره نیز حضور دارد، از برگزاری سه نشست روزانه در این جشنواره خرب 

داد. دکر رامتین شهبازی گفت: روزانه سه نشست در خالل جشنواره پویامنایی 

تهران برگزار می شود. همچنین منایش فیلم و پخش آثار برگزیده دانش آموختگان 

انیمیشن دانشگاه سوره نیز ازجمله مهم ترین بخش های این جشنواره بوده که 

دانشجویان و عالقه مندان انیمیشن )پویامنایی( می توانند متاشا کنند.

دانشگاه سوره یکی از دانشگاه های پیرشویی است که در جشنواره بین املللی 

پویامنایی )انیمیشن( تهران حضورداشته و در روزهای برگزاری جشنواره در بازار فیلم 

جشنواره، انیمیشن های ساخته شده توسط دانشجویان خود را به منایش می گذارد.

دانشـجویان  آثـار  پخـش  و  فیلـم  نمایـش 
انیمیشن سـوره در جشـنواره پویانمایی تهران
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باسمه تعالی

اطالعیه آموزشی شامره ۳

تقویـــم انجـــام مصاحبـــه پذیرفته شـــدگان گرامـــی بـــرای رشکـــت در 

ـــال 1401  ـــز س ـــری )Ph.D( نیمه متمرک ـــون ورودی دوره دک ـــه آزم مصاحب

دانشـــگاه ســـوره 

مقدمه 

ــق  ــدارک از طریـ ــال مـ ــکر از ارسـ ــرض تشـ ــن عـ ــوره ضمـ ــگاه سـ دانشـ

ـــی  ـــالت تکمیل ـــی و تحصی ـــت آموزش ـــی( معاون ـــت الکرونیک ـــل )پس ایمی

دانشـــگاه بـــه اطـــالع می رســـاند انجـــام مصاحبـــه بـــر اســـاس تقویـــم 

اعالمـــی پیوســـت اســـت. 

مرحله دوم: انجام مصاحبه حضوری 

پذیرفته شـــدگان گرامـــی بـــرای انجـــام مصاحبـــه حضـــوری موظفنـــد در 

زمـــان تعیین شـــده در لیســـت پیوســـتی در دانشـــگاه حضـــور یابنـــد.  

ـــی  ـــل متام ـــد اص ـــه بای ـــرم در روز مصاحب ـــان مح ـــم ۱(: داوطلب ـــر مه تذک

ــراه  ــه همـ ــد را بـ ــال کرده انـ ــگاه ارسـ ــل دانشـ ــه ایمیـ ــه بـ ــی کـ مدارکـ

داشـــته باشـــند. 

تذکـــر مهـــم ۲ (: داوطلبـــان بایـــد در روز مصاحبـــه یـــک پروپـــوزال )طـــرح 

ـــد  ـــام دهن ـــری انج ـــاله دک ـــد در رس ـــل دارن ـــه متای ـــه ای ک ـــنهادی( اولی پیش

ـــا خـــود داشـــته باشـــند.  ب

توجه :
۱- نیم ساعت قبل از رشوع مصاحبه در محل حضورداشته باشید.

ـــل  ـــت کام ـــک و رعای ـــنت ماس ـــراه داش ـــی هم ـــه علم ـــان مصاحب ۲- در زم

پروتکل هـــای بهداشـــتی الزامـــی اســـت. 

۳- در زمـــان مصاحبـــه همـــراه داشـــنت مـــدارک  کامـــل فـــوق الزامـــی 

اســـت. 

۴- نتیجه نهایی از طریق سازمان سنجش اعالم خواهد شد.

amozesh@ ــام دانشـــگاه ســـوره ــا اداره ثبت نـ ــای ارتباطـــی بـ ۵- راه هـ

 021-66858083 و   soore.ac.ir

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سوره

گرامی  شدگان  پذیرفته  مصاحبه  انجام  تقویم 
برای شرکت در مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری 
سوره  دانشگاه   1401 سال  متمرکز  نیمه   )Ph.D(

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از خربگـــزاری 

مهـــر_ حجت االســـالم ســـید محمـــود دعایـــی، مناینـــده ولی فقیـــه و 

ـــرداد ۱۴۰۱ دار  ـــروز ۱۵ خ ـــات، ام ـــی اطالع ـــه مطبوعات ـــت مؤسس رسپرس

فانـــی را وداع گفـــت.

ــش دوره  ــده شـ ــی مناینـ ــود دعایـ ــید محمـ ــلمین سـ حجت االسالم واملسـ

ابتدایـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی از ابتـــدا تـــا ســـال ۱۳۸۳ بـــود.

دعایـــی از همراهـــان امـــام خمینـــی در دوران تبعیـــد در شـــهر نجـــف 

و ســـفیر جمهـــوری اســـالمی ایـــران در عـــراق بیـــن ســـال های ۱۳۵۷ تـــا 

۱۳۵۸ بـــود.

ـــات را  ـــی اطالع ـــه مطبوعات ـــتی موسس ـــون رسپرس ـــال ۱۳۵۹ تاکن وی از س

ـــت. ـــده داش ـــر عه ب

ــد از  ــرداد بعـ ــنبه ۱۶ خـ ــی، دوشـ ــالم دعایـ ــا حجت االسـ ــم وداع بـ مراسـ

منـــاز مغـــرب و عشـــا در حســـینیه شـــاره ۱ جـــاران برگـــزار می شـــود.

از  نیـــز روز سه شـــنبه ۱۷ خـــرداد  مراســـم تشـــییع و خاک ســـپاری 

ــات و از  ــه اطالعـ ــمت موسسـ ــه سـ ــاران بـ ــک جـ ــاره یـ ــینیه شـ حسـ

ــزار  ــی برگـ ــام خمینـ ــر امـ ــرم مطهـ ــمت حـ ــه سـ ــات بـ ــه اطالعـ موسسـ

ـــد  ـــش آرام خواه ـــراد و مقتدای ـــار م ـــان در کن ـــر ایش ـــد و پیک ـــد ش خواه

گرفـــت.

دانشـــگاه ســـوره، درگذشـــت حجت االسالم واملســـلمین دعایـــی را بـــه 

ــانه ای کشـــور  ــان و جامعـــه رسـ ــام معظـــم رهـــربی، خانـــواده ایشـ مقـ

تســـلیت می گویـــد.

حجت االسام سیدمحمود دعایی درگذشت
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از  یکی  شاید  عطنا_  از  نقل  به  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

بحث برانگیزترین پرونده های جنایی معارص کشورمان مربوط به سعید حنایی 

معروف به قاتل عنکبوتی است. او طی یک سال، ۱۶ زن را در مشهد به قتل 

رساند. این قاتل ادعا می کرد برای از بین بردن فحشا دست به قتل زنان بدکاره 

می زده است. حنایی که می بیند منی تواند با مردان مزاحم و بدکاره مقابله کند 

تصمیم می گیرد از زنان انتقام بگیرد.

فیلم »عنکبوت مقدس« راوی داستان این قاتل مشهور »سعید حنایی« است 

که از سال 1379 تا 1380 توانست بی رحانه 16 زن کارگر جنسی را به قتل 

برساند.

 

دکر مسعودی عضو هیأت علمی دانشگاه سوره درباره علت ساخت این فیلم 

بیان کرد:» این موضوع را می توان از چند زاویه بررسی کرد که، کشور ما در 

تحریم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. در تحریم اقتصادی و مذاکرات 

از زبان  به اهداف خود نرسیدند و  با فشارهایی که اعال کردند  سیاسی 

با صنعتی  هر استفاده کردند.هر در دنیای غرب یک صنعت است و ما 

که تولید و تبلیغ می کند روبرو هستیم که یک جامعه نئولیربالیستی را به 

مخاطب نشان می دهد. فیلم عنکبوت مقدس، یک روایت از نئولیربالیسم 

برای جمهوری اسالمی ایران است. این روایت به این دلیل است که انواع 

تحریم را تحمل کردیم و وارد یک دوره تحریم جدید از طرف صنعت فرهنگی 

امریکا شدیم که عوامل هالیوود در آن دست دارند.«

 

این دانشیار علوم ارتباطات ادامه داد:» متاسفانه هرپیشه نقش اول این فیلم، 

که با شائبه های سیاسی جایزه گرفت؛ کسی است که نظام جمهوری اسالمی 

ایران در مواجه با بحران اخالقی که پیش آمد به او کمک کرد.این هرپیشه 

مردم  تنفر  ایجاد  باعث  که  است  گرفتار  گردبادی  در  لطف  به جای جربان 

نسبت به خود شده است. این نوع افراد مدعی هستند عالقه به بازگشت به 

وطن دارند درصورتی که خود برای خود ناامنی ایجاد می کنند و توسط آنان 

صحنه ای برای جامعه ایران ساخته شد که با واقعیت متفاوت است.«

فیلم های  گفت:»  سیصد  فیلم  با  مقدس  عنکبوت  ارتباط  توضیح  در  او   

ازاین دست نوعی پروژه هستند که عالوه بر جنبه مالی دنبال تحمیل اندیشه 

نئولیربالیستی به مخاطب هستند که متأسفانه این موضوع بافاصله دادن 

مخاطب از واقعیت همراه است و به دنبال آن، مخاطبان تحلیل اشتباهی از 

واقعیت پیدا می کنند. در هر شهری ممکن است فردی به علت ناهنجاری های 

اجتاعی دچار ناهنجاری اخالقی شود و فاجعه ای ایجاد کند که متاسفانه در 

شهر مشهد این اتفاق افتاد ولی حقیقت بر همگان آشکار شد. کارگردان فیلم 

ضد  بر  نئولیبرالیستی  وایتی  ر مقدس  عنکبوت 
جمهوری اسامی است

برای تحقیر جمهوری اسالمی باید عملکرد مجید سالک محمودی را مد نظر *

قرار می داد که مخوف ترین قاتلین رسیالی ایران بود نه سوژه ای که در شهر 

مشهد اتفاق افتاد.«

 

را مخاطب قرارداد و گفت:»  فیلم  مسعودی؛ سپس علی عباسی،کارگردان 

کلیساهای  با  ما  مساجد  و  است  رخ داده  نیز  کلیسا  در  این چنین حوادثی 

قرون وسطی حتی قابل مقایسه نیستند. در نیویورک و جوامع دیگر فجایعی 

اتفاق می افتد که اف بی آی پوشش می دهد. این مسائل طبیعی است و 

ممکن است در هر جامعه ای رخ دهد و اخالق به فساد کشیده شود. اگر 

غیرازاین باشد به محکمه نیازی نیست اما نحوه برخورد با این گونه مسائل 

اهمیت دارد که پس از مواردی مانند جنایات حنایی و سالک محمودی دیگر 

شاهد چنین اتفاقی نبودیم. جامعه به تدریج فضای بهری برای بانوان ایجاد 

کرده است و چرا نباید از موضوعات مثبت جامعه فیلم ساخت. شا باید 

واقعیت های عینی را مشاهده کنید و واقعیت هایی که رسانه غرب ساخته را 

کنار بگذارید و واقعیت ذهنی خود را شکل دهید.«

 

او در ادامه بیان کرد:»محتوای عنکبوت مقدس دروغی بزرگ است و مردم 

این فیلم مانند فیلم سیصد یک پروپاگاندای سیاسی است،  باور منی کنند. 

قابلیت تعمیم ندارد و بر اساس هیچ تحقیقی اثبات نشده است. باید برای 

نئولیربالیسم امریکا و هالیوود تأسف خورد. ازاین دست فیلم ها هم چنان 

ساخته می شود و مهم این است که جامعه اسالمی، مشکالت اقتصادی را 

پشت رس بگذارد و در حوزه سینا هم شاهد فیلم هایی باشیم که واقعیت 

جمهوری اسالمی را با همه شیرینی ها و تلخی ها به جامعه معرفی کند.«

 مسعودی وظایف دستگاه های فرهنگی در قبال این فیلم را این گونه رشح 

داد:» امروزه مسئوالن سینای ایران، تالش می کنند حرف دل مردم را بزنند 

و هر ایرانی را عرضه کنند. باید سینای ملی خود را به جهان معرفی کنیم. 

سینای غرب فقط جنبه های منفی ایران را به منایش می گذارد و اقتدار و 

تنها کشوری  ایران،  اسالمی  نادیده می گیرد. جمهوری  را  مثبت  موضوعات 

است که به صورت نظامی به امریکا حمله کرده و آنها منی توانند به صورت 

نظامی به ما جواب دهند و در قالب صنعت هالیوود این کار را می کنند و 

لذا عرصه نربد ایران با آمریکا در میدان هر است.«
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ منتخبی از آثار طراحی دانشجویان 

رشته گرافیک و نقاشی ترم ۲ دانشکده هر دانشگاه سوره، زیر نظر استاد طاهره 

صمدی طاری، در گالری آیه دانشگاه سوره افتتاح شد.

افتتاحیه این منایشگاه گروهی طراحی، با حضور سه گروه از دانشجویان گرافیک 

و نقاشی ترم دوم، در روز شنبه ۲۱ خردادماه 1401 از ساعت ۱۴ الی ۱۷ انجام 

پذیرفت. این منایشگاه، نتیجه تالش دانشجویان در طول ترم دوم تحصیلی است 

و با توجه به آنکه ایشان در ابتدای مسیر تحصیلی و حرفه ای خود هستند، چنین 

فعالیت هایی نشان از رشد و پشتکار آن ها و باهدف ایجاد انگیزه در متامی 

دانشجویانی است که در ابتدای مسیر حرفه ای خود هستند. 

الزم به ذکر است که این رویداد تا ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت و 

گالری آیه همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۵ میزبان عالقه مندان خواهد بود.

این منایشگاه با همکاری دانشکده هر، معاونت دانشجویی فرهنگی و کانون 

گرافیک دانشگاه سوره برگزارشده است.

افتتاحیـه نمایشـگاه آثـار دانشـجویان ترم 
دو گرافیک و نقاشـی دانشـگاه سـوره
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ــر و  ــکده هـ ــوره_ دانشـ ــگاه سـ ـــی دانشـ ــط عموم ــزارش روابـ ـــه گـ ب

معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره بـــا همـــکاری دبیرخانـــه هیـــأت 

حایـــت از کرســـی های نظریه پـــردازی نقـــد و مناظـــره شـــورای عالـــی 

انقـــالب فرهنگـــی در ســـال 1401، ســـیزده کرســـی  ترویجـــی در حـــوزه 

ـــد. ـــزار می کن ـــالمی برگ ـــر اس ـــمی و ه ـــای تجس ـــی، هره ـــای منایش هره

در ایـــن نشســـت ها اعضـــای هیـــأت علمـــی دانشـــکده هـــر دانشـــگاه 

ــن  ــر رامتیـ ــیار، دکـ ــران هوشـ ــر مهـ ــری، دکـ ــم نظـ ــر کاظـ ــوره، دکـ سـ

ــر  ــا، دکـ ــگری کیـ ــاد عسـ ــر فرشـ ــدی، دکـ ــارش زنـ ــر کیـ ــهبازی، دکـ شـ

عبدالکریـــم عطـــارزاده، دکـــر محمـــد معین الدینـــی، دکـــر اکـــرم 

ــاری،  ــی غفـ ــرزاد معافـ ــای فـ ــوری، آقـ ــکوفه ماسـ ــم شـ ــم پور، خانـ قاسـ

ـــا  ـــر امیررض ـــی و دک ـــان ماه ـــمیه رمض ـــر س ـــدی، دک ـــدی محم ـــر مه دک

نـــوری پرتـــو بـــه ارائـــه ســـخنان خـــود خواهنـــد پرداخـــت.

منـــودن  فراهـــم  ترویجـــی«،  »کرســـی های  برگـــزاری  از  هـــدف   

تولیـــد علـــم،  ترویـــج فرهنـــگ  بـــرای توســـعه و  زمینه هـــای الزم 

نـــوآوری، نظریه پـــردازی و نقـــد و نظـــر در حـــوزه علـــوم انســـانی 

ــد و  ــی، نقـ ــگ آزاداندیشـ ــرش فرهنـ ــط و گسـ ــاری، بسـ ــر و معـ و هـ

ـــا  ـــا و مناظره ه ـــات، نقده ـــه نظری ـــکان ارائ ـــاد ام ـــی، ایج ـــرات علم مناظ

ــتلزم  ــان مسـ ــه اندیشه هایشـ ــه کـ ــان اندیشـ ــته از صاحبـ ــرای آن دسـ )بـ

تکمیـــل، توســـعه یـــا بازآفرینـــی اســـت(، گســـرش فضـــای عقالنیـــت و 

نهادینه ســـازی فرهنـــگ تضـــارب آراء، اســـت.

ــا  ــی بـ ــی ترویجـ ــیزده کرسـ ــال 1400، سـ ــه در سـ ــت کـ ــر اسـ قابل ذکـ

ـــاری و  ـــات و مع ـــگ و ارتباط ـــر، فرهن ـــکده ه ـــه دانش ـــر س ـــکاری ه هم

شهرســـازی در دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد.

عالقه منـــدان می تواننـــد از طریـــق لینـــک زیـــر در ایـــن نشســـت ها 

ـــد: ـــور یابن ـــد، حض ـــد ش ـــالم خواه ـــاً اع ـــا متعاقب ـــزاری آن ه ـــان برگ ـــه زم ک
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در   1401 ویجــی  تر کرســی های 
می شــود برگــزار  ســوره  دانشــگاه 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه سـوره_ پذیرفته شـدگان دوره دکـری 

علـوم ارتباطـات بـرای انجام مصاحبـه تخصصی با اعضای شـورای تخصصی 

امـروز مصاحبه هـای  از صبـح  ایـن رشـته فراخوانـده و  ارتباطـات  گـروه 

تخصصـی ایـن حـوزه آغاز شـد. 

دکـر یوسـف خجیـر معـاون آموزشـی دانشـگاه سـوره بابیان مطلـب فوق 

افـزود: امسـال قـرار اسـت پذیـرش دانشـجو در دو رشـته در مقطـع دکـرا 

انجام شـود؛ نخسـتین رشـته »علوم ارتباطات«  بوده که برای دومین سـال 

در دانشـگاه سـوره پذیـرش در مقطـع دکـری دارد. همچنیـن امسـال برای 

اولیـن بـار در رشـته »تاریـخ تطبیقی و تحلیلی هر اسـالمی« که زیرشـاخه 

دانشـکده هر اسـت دانشـجوی دکری می پذیـرد که بالفاصله پـس از امتام 

مصاحبه هـای تخصصـی گـروه علـوم ارتباطـات، مصاحبه با پذیرفته شـدگان 

ایـن رشـته نیـز آغاز می شـود.

گفتنـی اسـت امسـال در هـر یک از این دو رشـته علوم ارتباطـات و  تاریخ 

تطبیقـی و تحلیلـی هـر اسـالمی پنـج دانشـجو به عـالوه یـک یـا دو نفـر 

از دانشـجویان اسـتعداد برتـر یـا اسـتعداد درخشـان پذیرفتـه می شـوند و 

درمجمـوع کالس هـای شـش تـا هفـت نفـره تشـکیل خواهد شـد.

الزم به ذکر اسـت مصاحبه های گروه علوم ارتباطات از ۲۳ تا ۲۸ خردادماه 

بـوده و پـس ازآن از تاریـخ ۲۸ خـرداد تـا پنجـم تیرماه مصاحبه هـای دکری 

گـروه هر انجام می شـود.

  

ــگاه  ــری در دانش ــی دکت ــه تخصص مصاحب
ــد ــزار ش ــوره برگ س
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ پنجمین دوره جشنواره دانشجویی 

به همین  برگزاری است.  باشیم« در حال  »بافرهنگ  با شعار  سوره متاشا 

رسارس  گرافیک  رشته  دانشجویان  پوسر  آثار  از  منایشگاهی  نیز  مناسبت 

کشور پس از داوری توسط هیأت داوران، برپا خواهد شد و از نفرات برتر 

تقدیر به عمل خواهد آمد.

موضوعات آثار جشنواره:

آداب و فرهنگ استفاده از مرو؛

آداب و فرهنگ زندگی شهری؛

آداب و فرهنگ حضور در اماکن و مناسبت های اسالمی؛

آداب حضور اساتید و دانشجویان در محیط دانشگاه و کالس.

 

عالقه مندان می توانند فایل پوسرهای خود را به نشانی زیر ارسال کنند.

ir.Tamasha.soore.ac

مهلت ارسال آثار ۱۶ خرداد لغایت ۱۶ تیر 

فراخوان پنجمین دوره جشنواره گرافیک سوره
*

*

ارائه آثار دانشجویان دانشگاه سوره در جشنواره های بین املللی

در تیررس اثر مرضیه خیرخواه
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دانشیار پایه 26 گروه آموزشی صنایع دستی و هرن اسالمی 

دانشکده هرن دانشگاه سوره ، 

attarzadeh@soore.ac.ir :پست الکرونیک

بـا سـابقه حـدود 25 سـال تدریـس در دانشـگاه های تهـران، 
هـر، و به ویـژه سـوره؛

عضـو هیأت علمـی پژوهشـی دانشـنامه جهـان اسـالم از سـال 
1383 تـا 1396 بـا نـگارش حـدود 50 مدخـل؛

معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی در دو نوبـت بـا حدود 
16 سـال در دانشـگاه سوره؛

عضـو گـروه طراحـان مجموعـه هـر در متدن اسـالمی سـازمان 
؛ سمت

عضـو گـروه مصاحبه کنندگان رشـته های صنایع دسـتی، هرهای 
سـنتی و هرهای اسـالمی سازمان سـنجش آموزش کشور؛

عضـو گـروه جسـتجوگران هرمنـدان هرهای سـنتی کشـور در 
حـوزه هـری سـازمان تبلیغات اسـالمی؛

عضـو گـروه پژوهشـگران هرهـای چوبـی و فـرش در سـازمان 
صنایع دسـتی و سـازمان فـرش دسـتباف ایـران.

دکتر عبدالکریم عطارزاده

تألیفات:

چکیده ایی از فعالیت ها:
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متین خیبلی از دانشجويان گروه گرافیک دانشكده هر دانشگاه سوره، برنده 

 Thessaloniki free short festieval(جشنواره فیلم  پوسر  بهرین  جایزه 

2022( در شهر تسالونیکی کشور یونان شد. اين هرمند جوان برای طراحی 

پوسر فیلم کوتاه »ماندنی« به کارگردانی رحیم صدر توانست اين جايزه را 

از آن خود كند.

الزم به ذكر است كه متني خيبلی متولد سال 1376 و در حال حارض دانشجوي 

سال آخر كارشناسی پيوسته رشته گرافيک دانشگاه سوره است كه پیش ازاین 

نهال، جايزه بهرين  نيز در هفدهمني جشنواره بني املللی فيلم دانشجویی 

پوسر جشنواره را از آن خودکرده بود.

کوتاه  فیلم  داستان  خالصه  گفت:  فیلم  داستان  خصوص  در  خیبلی  متین 

بیدار می شم و می بینم هیچ چیز مثل گذشته  از خواب  ماندنی »یک روز 

نیست! ناگهان به شکل مسخره ای از همه چیز جدا می شم...«

وی همچنین درباره ایده طراحی پوسر و تکنیک آن افزود: روند رسیدن به 

ایده پوسر به شکلی مقطعی و با گفت وگوهای زیاد با کارگردان اثر جناب 

»رحیم صدر« شکل گرفت که در آن تالش شد به کاراکر اصلی فیلم پرداخته 

شود و نوع تأثیر قصه اصلی و حرف اصلی داستان بر روی کاراکر در ایده سازی 

مدنظر قرار گیرد و درعین حال تالش شد در این ایده پردازی، الیه هایی زیرین 

و پنهانی که با تأمل و فکر مخاطب فیلم کامل می شود نیز پرداخته شود.

خیبلی در خصوص تکنیک اجرای پوسر گفت: در پوسر از تکنیک دیجیتال 

و دستی همزمان استفاده شد؛ بدین معنا که بخشی از کار، ابتدا به صورت 

دستی با تکنیک آبرنگ و سپس به صورت دیجیتال و در نرم افزار کامل شد.

دانشگاه سوره، این کسب افتخار را به متین خیبلی، تربیک می گوید و برای 

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان خود آرزوی موفقیت دارد.

افتخاری دیگر در کارنامه دانشگاه سوره
*

سیزدهمین دوره جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه »سایه« عر چهارشنبه ۴ 

خردادماه با معرفی و تجلیل از برگزیدگانش در بخش رقابتی، در سیناتک موزه 

هرهای معارص تهران به کار خود پایان داد. دراین مراسم تعدادی از دانشجویان 

سوره دربخش های مختلف جوایز ارزشمندی را نصیب خود کردند. 

بهرین فیلم سوره

مهدی دواچی برای کارگردانی فیلم کوتاه »رهن کامل«

بهرین فیلمنامه و بهرین فیلم داستانی

لیال اخباری برای فیلم »عوارض جانبی« 

بهرین فیلم فارغ التحصیالن

شادی کرم رودی دیپلم افتخار برای فیلم کوتاه »هرگز، گاهی، همیشه«

جایزه اصلی و تندیس جشنواره

امیرحسین دیباج برای فیلم کوتاه »سه هفته قبل«

بهرین فیلم تجربی

سعید ُدرانی برای کارگردانی فیلم »برو و ببین«

کسب مقام و افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه سوره را در دوازدهمین دوره 

جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سایه تربیک می گوییم.

در  سوره  دانشگاه  دانشجویان  افتخارآفرینی 
فیلم  دانشجویی  جشنواره  دوره  دوازدهمین 

کوتاه سایه
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ــنواره  ــن جش ــوره در دوازدهمی ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــی از آن  ــه یک ــد ک ــی ش ــاب رومنای ــه کت ــران س ــی ته ــی پویامنای بین امللل

ــای  ــی از پایان نامه ه ــن« یک ــادگی در انیمیش ــی، س ــوان »چیب ــا عن ــا ب ه

ــد  ــدی و نوی ــارش زن ــر کی ــط دک ــه توس ــود ک ــم ب ــب دوره یازده منتخ

ــد. ــرش ش ــد و منت ــگارش در آم ــه ن ــت ب ــری ثاب ــع مظف صنای

پایان نامه هــای  مقــاالت  مجموعــه  کتــاب  نــام  پویایــی«  »اندیشــه   

ــه از  ــه برگرفت ــج مقال ــده پن ــه منترشش ــن ۱۱ مقال ــه از بی ــت ک ــر اس برت

دانشــگاه ســوره بــود کــه بــه همــت و تــالش دانشــجویان دانشــگاه ســوره 

از: عبارت انــد  مقاله هــا  ایــن  تهیه شــده اند. 

ــخصیت  ــی ش ــر طراح ــک ب ــخصیت پردازی دراماتی ــای ش ــر ویژگی ه تأثی

ــی /  ــه رییس ــون: مهدی ــزگ برت ــار ت ــلدون در آث ــدگاه ش ــاس دی ــر اس ب

ــورا ــی صف محمدعل

»مدفــن  انیمیشــن   دو  بــرصی  شــاخصه های  تطبیقــی،  مطالعــه  

کرم هــای شــب تاب« و »ویتــی بــاد مــی وزد«: ملیحــه غالمــزاده / فــرزاد 

فی غفــاری معا

ــن های  ــکا در انیمیش ــه  آمری ــژادی جامع ــاوت ن ــای تف ــی چالش ه بررس

محمــد   / مهــری  فریــده  زوتوپیــا:  مــوردی  منونــه   ۲۰۱۶ تــا   2010

ینــی لد معین ا

ویژگــی شــخصیت های فراواقعــی در انیمیشــن های شــاخص و بلنــد 

ســینامیی مبتنــی بــر ســاختار افســانه ای شــاه پریان بــر اســاس نظریــه ی 

ــی/ ــن ندای ــر حس ــدی / امی ــس ذاکری زفرقن ــراپ: نرگ ــر پ والدیمی

ــت:  ــری حرک ــن  در باورپذی ــی ژاپ ــدات چیب ــه ی مؤلفه هــای تولی  مطالع

نویــد صنایــع مظفــری ثابــت / کیــارش زنــدی

 کــه ایــن بــدان معنــا اســت حــدود نیمــی از مقــاالت منتخــب، از گــروه 

انیمیشــن دانشــکده  هــر دانشــگاه ســوره بــوده اســت..

 ایــن موفقیــت را بــه دانشــجویان پرتــالش و زحمت کــش دانشــگاه ســوره 

ــای  ــر توامنندی ه ــش ب ــرروز بیش ازپی ــم ه ــه و آرزو دارداری ــک گفت تربی

آنــان افــزوده شــود.

افتخارآفرینی دانشگاه سوره در بخش علمی 
*جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

پروژه نهایی محدثه کرمانی و علی حاجی محمدی
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ـــی حکمـــی از طـــرف  ـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، ط بـــه گـــزارش رواب

دکـــر محمدحســـین ســـاعی رئیـــس دانشـــگاه، دکـــر نجمـــه دشـــتکی، 

ــوان  ــازی، به عنـ ــی شهرسـ ــروه مهندسـ ــتی گـ ــظ ســـمت رسپرسـ ــا حفـ بـ

ـــوره  ـــگاه س ـــازی دانش ـــاری و شهرس ـــکده مع ـــت دانش ـــت معاون رسپرس

منصـــوب شـــد.

 

بسم الله العلی االعلی جّل و علی

رسکار خانم دکر دشتکی

سالم علیکم؛

 

ـــارک رمضـــان،  ـــام مـــاه مب ـــادات در ای ـــی طاعـــات و عب ضمـــن آرزوی قبول

ــن  ــی ایـ ــازی( طـ ــته شهرسـ ــی  رشـ ــر گروهـ ــمت )مدیـ ــظ سـ ــا حفـ بـ

حکـــم، شـــام را به عنـــوان رسپرســـت دانشـــکده معـــامری و شهرســـازی 

دانشـــگاه ســـوره منصـــوب می منایـــم؛ 

ـــری  ـــزی و پیگی ـــم، برنامه  ری ـــکده مه ـــن دانش ـــا در رأس ای ـــور ش ـــا حض  ب

ـــی رود:  ـــر انتظـــار م ـــوارد زی ـــق م ـــرای تحق ب

ـــط، در  ـــی مرتب ـــای تخصص ـــکده در حوزه ه ـــان دانش ـــام و نش ـــالی ن 1.اعت

ســـطح اول کشـــور؛

ــب  ــکده، متناسـ ــازی دانشـ ــوزش مجـ ــام آمـ ــر نظـ ــق بـ ــارت دقیـ 2.نظـ

بـــا شـــیوه  های آموزشـــی و محتـــوای دروس و کارگاه  هـــای آموزشـــی 

ــکده؛ دانشـ

ـــته  ـــی پیوس ـــأت علم ـــای هی ـــبکه اعض ـــن ش ـــر مابی ـــاط مؤث ـــراری ارتب 3.برق

ــگاه  ــای دانشـ ــایر بخش -هـ ــت و سـ ــا ریاسـ ــکده بـ ــته آن دانشـ و وابسـ

ـــت  ها و  ـــدن سیاس ـــی ش ـــدف اجرای ـــان باه ـــات ایش ـــری مطالب ـــرای پیگی ب

اهـــداف کالن اساســـنامه فاخـــر دانشـــگاه؛

4.مشـــارکت دادن اعضـــای هیـــأت علمـــی آن دانشـــکده در فرآیندهـــای 

تصمیم  گیـــری و همـــه فعالیت  هـــای دانشـــگاهی بـــرای تحقـــق اهـــداف 

ـــار  ـــورد انتظ ـــی م ـــجویی و کارآفرین ـــی، دانش ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش آموزش

ـــگاه؛ ـــتاد دانش ـــط در س ـــای مرتب ـــی بخش  ه ـــا هاهنگ ـــکده، ب از آن دانش

ـــد  ـــی جدی ـــأت علم ـــای هی ـــذب اعض ـــاماندهی و ج ـــرای س ـــکاری ب 5.هم

بـــرای دانشـــکده در راســـتای اهـــداف تعریف شـــده در اساســـنامه 

ــگاه؛ ــئول در دانشـ ــای مسـ ــایر بخش  هـ ــی سـ ــا هاهنگـ ــگاه بـ دانشـ

ـــطح  ـــکده در س ـــای دانش ـــی کالس ه ـــی و محتوای ـــطح کیف ـــردن س ـــاال ب 6.ب

اول کشـــور بـــا اســـتفاده و بهره  گیـــری از اعضـــای هیـــأت علمـــی و 

ــای موجـــود؛ ــایر ظرفیت  هـ ــته کشـــور و سـ ــتادان برجسـ اسـ

7.برگـــزاری کارگاه هـــای عملیاتـــی، روزآمـــد، کاربـــردی و مکمـــل دوره هـــای 

پرسـت  انتصـاب نجمه دشـتکی به عنوان سر
دانشـکده معماری و شهرسازی دانشـگاه سوره

*

ــاری و  ــوزه معـ ــاالن حـ ــجویان و فعـ ــرای دانشـ ــکده بـ ــمی دانشـ رسـ

شهرســـازی کشـــور در عرصه  هـــای مختلـــف و در ارتبـــاط بـــا نهادهـــای 

ـــای آزاد  ـــت آموزش  ه ـــک مدیری ـــا کم ـــوزه؛ ب ـــن ح ـــوری در ای ـــئول کش مس

و غیرحضـــوری دانشـــگاه؛

8.تکمیـــل رشـــته  ها و گرایش  هـــای معـــاری و شهرســـازی کـــه در حـــال 

ـــردن رشـــته  های مصـــوب  ـــی ک ـــا اجرای ـــد آن اســـت ب حـــارض دانشـــکده فاق

ــا توجـــه دقیـــق بـــه  موجـــود بـــر اســـاس نیـــاز روز جامعـــه ایـــران؛ بـ

ـــا  ـــاً ت ـــری نهایت ـــطح دک ـــا س ـــگاه، ت ـــنامه دانش ـــده در اساس ـــداف ذکرش اه

ـــده؛ ـــال آین 2 س

9.طراحـــی رشـــته های موردنیـــاز کشـــور و بازنگـــری در رشـــته های 

موجـــود، در حوزه  هـــای معین شـــده بـــرای آن دانشـــکده و همســـو 

بـــا اهـــداف دانشـــگاه، در مقاطـــع کارشناســـی، کارشناســـی ناپیوســـته، 

ـــنامه  ـــدرج در اساس ـــداف من ـــاس اه ـــر اس ـــری، ب ـــد و دک ـــی ارش کارشناس

دانشـــگاه؛

ــا  ــر بـ ــانه ای مؤثـ ــای رسـ ــا و رویدادهـ ــرای برنامه  هـ ــی و اجـ 10.طراحـ

موضوعـــات روز بـــرای دانشـــجویان دانشـــکده و ســـایر مخاطبیـــن 

ـــف،  ـــانه  های مختل ـــازی، در رس ـــاری و شهرس ـــائل مع ـــه مس ـــد ب عالقه من

ــان دانشـــکده و دانشـــگاه؛ ــام و نشـ جهـــت اعتـــالی نـ

11.اهتـــام و پیگیـــری بـــرای برگـــزاری جشـــنواره دوســـاالنه معـــاری و 

شهرســـازی فجـــر، بـــا همـــکاری و مذاکـــره بـــا وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 

ـــری؛ ـــوزه ه ـــالمی و ح اس

12.توجـــه ویـــژه بـــه ارتقـــای نـــام و نشـــان جشـــنواره  های علمـــی 

ــا؛ ــر آن هـ ــزاری فاخـ ــکده و برگـ ــجویِی دانشـ دانشـ

دانشجویی  کانون  های  و  علمی  انجمن  های  بیش ازپیش  کردن  13.فعال 

دانشگاه؛ فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  همکاری  با  دانشکده 
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14.ترسیع در راه اندازی نرشیه علمی رهپویه معاری و شهرسازی؛

ــا  15.ارتقـــای کّمـــی و کیفـــی فعالیت  هـــای پژوهشـــی آن دانشـــکده بـ

همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه؛

16.ارتقـــای کیفـــی پایان  نامه هـــای نظـــری و عملـــی دانشـــکده و تـــالش 

ـــتای  ـــدن در راس ـــردی ش ـــرث کارب ـــمت حداک ـــه س ـــا ب ـــت آن ه ـــرای هدای ب

ـــور؛ ـــی کش ـــای واقع نیازه

و  متخصصیـــن  بـــا  گســـرده  ارتباطـــی  کانال  هـــای  17.ایجـــاد 

دســـت  اندرکاران حرفـــه  ای حـــوزه معـــاری و شهرســـازی برجســـته 

و انقالبـــی کشـــور بـــرای انجـــام فعالیت  هـــای مشـــرک آموزشـــی، 

کارآفرینـــی؛ و  فرهنگـــی  پژوهشـــی، 

بـــا نهادهـــای معـــاری و  ارتباطـــی فعـــال  18.ایجـــاد کانال  هـــای 

شهرســـازی برجســـته و انقالبـــی کشـــور بـــرای انجـــام فعالیت  هـــای 

مشـــرک آموزشـــی، پژوهشـــی، فرهنگـــی و کارآفرینـــی؛

دانشـــگاه  ها،  ســـایر  بـــا  فعـــال  ارتباطـــی  کانال  هـــای  19.ایجـــاد 

ایـــران،  برجســـته  پژوهشـــکده  های  و  پژوهشـــگاه  ها  دانشـــکده  ها، 

جهـــان اســـالم و ســـطح جهانـــی در حـــوزه معـــاری و شهرســـازی 

در راســـتای اجرایـــی کـــردن اهـــداف اساســـنامه دانشـــگاه و انجـــام 

پروژه  هـــای مشـــرک آموزشـــی، کارگاهـــی، پژوهشـــی و کارآفرینـــی؛

20.برنامه  ریـــزی بـــرای تأســـیس و اســـتقرار رشکت  هـــای دانش  بنیـــان 

ـــاط  ـــل ارتب ـــای کام ـــتقرار فرآینده ـــز اس ـــازی و نی ـــاری و شهرس ـــوزه مع ح

ـــا همـــکاری مرکـــز رشـــد و نـــوآوری دانشـــگاه؛ ـــا صنعـــت در دانشـــکده، ب ب

ــتعد،  ــجویان مسـ ــال دانشـ ــذب فعـ ــایی و جـ ــام شناسـ ــتقرار نظـ 21.اسـ

ماهـــر و انقالبـــی در حوزه  هـــا و رشـــته  های مختلـــف معـــاری و 

ـــگاه  ـــر در دانش ـــی مؤث ـــجویی و کارآفرین ـــت دانش ـــرای فعالی ـــازی ب شهرس

ســـوره، بـــا ایجـــاد فرآیندهـــای کارآفرینـــی، کارورزی و کارآمـــوزی مؤثـــر 

بـــرای تربیـــت حرفـــه  ای دانشـــجویان، بـــا همـــکاری مرکـــز رشـــد و 

نـــوآوری دانشـــگاه؛

22.برقـــراری ارتبـــاط مناســـب و مؤثـــر بـــا دانشـــجویان، اعضـــای 

هیـــأت علمـــی و کارکنـــان آن دانشـــکده بـــرای ایجـــاد فضـــای پرنشـــاط 

دانشـــجویی، دانشـــگاهی، اســـالمی و انقالبـــی.

ـــدر جهانبخـــش و همـــه همـــکاران  ـــر حی ـــاب دک ـــان از زحـــات جن در پای

دانشـــکده، در هدایـــت دانشـــکده معـــاری و شهرســـازی دانشـــگاه 

ــز  ــد نیـ ــدوارم در دوره جدیـ ــگزاری را دارم و امیـ ــال سپاسـ ــوره، کـ سـ

شـــاهد ارتقـــای روزافـــزون دانشـــکده معـــاری و شهرســـازی دانشـــگاه 

ســـوره در ســـطح اول کشـــور باشـــیم.

دوام توفیقـــات رسکار عالـــی را از خداونـــد منـــان زیـــر ســـایه حـــرضت 

ـــوری  ـــدس جمه ـــام مق ـــت به نظ ـــرای خدم ـــداء ب ـــا له الف ـــی عرارواحن ول

ـــتارم؛  ـــران خواس ـــالمی ای اس
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ـــی از طـــرف  ـــی دانشـــگاه ســـوره، طـــی حکم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

ـــر،  ـــا فرزادمه ـــگاه،  محمدرض ـــس دانش ـــاعی رئی ـــین س ـــر محمدحس دک

فعالیت هـــای  و  فرهنگـــی  امـــور  مدیریـــت  به عنـــوان رسپرســـت 

فوق برنامـــه دانشـــگاه ســـوره منصـــوب شـــد. مـــنت حکـــم ایشـــان بـــه 

ـــت: ـــن رشح اس ای

لی بسمه تعا

جناب آقـــای محمدرضا فرزادمهر

با سالم؛

ـــکیالتی،  ـــوابق تش ـــه دارای س ـــد الل ـــه بحم ـــی را ک ـــیله جنابعال بدین وس

فرهنگـــی و هـــری متعـــدد در دانشـــگاه و ســـایر مراکـــز آموزشـــی و 

فرهنگـــی- تربیتـــی هســـتید، بـــه ســـمت رسپرســـت مدیریـــت امـــور 

فرهنگـــی و فعالیت هـــای فوق برنامـــۀ دانشـــگاه ســـوره منصـــوب 

می کنـــم.

امیـــد اســـت، تحـــت نظـــر معـــاون محـــرم دانشـــجویی و فرهنگـــی 

ـــه  ـــم ب ـــی و ه ـــاظ کیف ـــه لح ـــم ب ـــمگیری، ه ـــت چش ـــگاه، پیرشف دانش

لحـــاظ کّمـــی، در فعالیت هـــای فرهنگـــی دانشـــگاه پدیـــد آیـــد و در 

ـــوره  ـــگاه س ـــور دانش ـــای ام ـــد اولی ـــد در ص ـــت ص ـــیر از حای ـــن مس ای

ـــود. ـــد ب ـــوردار خواهی برخ

عـــالوه بـــر رشح وظایـــف مشخص شـــده در آیین نامه هـــای معمـــول، 

ـــه  ــم از تهی ــی، اعـ ــت مدیریتـ ـــن موقعیـ ـــئولیت های ای ــاره مس دربـ

فعالیت هـــای  اجرایـــی  تقویـــم  و  ســـاالنه  برنامه هـــای  تنظیـــم  و 

ـــاالنه  ـــنهادی س ـــه پیش ـــم بودج ـــنهاد و تنظی ـــن پیش ـــی و همچنی فرهنگ

و گـــزارش عملکـــرد ســـاالنه، اهـــم انتظـــارات از حرضتعالـــی در 

ــت: ــل اسـ ــرار ذیـ ــد به قـ ــئولیت جدیـ مسـ

    ایجـــاد فضـــای همدلـــی و گفت وگـــوی فراگیـــر دانشـــجویی و 

دانشـــگاهی، بـــا دعـــوت از برجســـته ترین متفکـــران، هرمنـــدان، 

معـــاران و چهره هـــای فرهنگـــی، تربیتـــی، هـــری، رســـانه ای و 

آزاداندیشـــی،  کرســـی های  برپایـــی  قالـــب  در  کشـــور،  انقالبـــی 

پاتوق هـــای نقـــد و نظـــر، درس گفتارهـــا، میزگردهـــا، مناظره هـــا 

عنـوان  بـه  فرزادمهـر  محمدرضـا  انتصـاب 
فعالیت هـای  و  فرهنگـی  امـور  پرسـت  سر

مـه ق برنا فو

و ســـایر قالب هـــای خـــالق در اجـــرای برنامه هـــای فرهنگـــی، بـــا 

ــگاه؛ ــی دانشـ ــأت علمـ ــای هیـ ــتعانت از اعضـ ــکاری و اسـ همـ

 تعامـــل مناســـب و مؤثـــر اداری بـــا ســـایر معاونت هـــا، دانشـــکده ها 

ـــه  ـــت ب ـــگاه در جه ـــراد دانش ـــا و اف ـــاد بخش ه ـــا و آح ـــه واحده و هم

ـــربد  ـــرای پیش ـــگاه ب ـــود دانش ـــای موج ـــۀ ظرفیت ه ـــنت هم ـــت گرف خدم

فعالیت هـــای  و  فرهنگـــی  امـــور  و  پرورشـــی  تربیتـــی-  اهـــداف 

فوق برنامـــه؛

ارائـــۀ مشـــاوره های مؤثـــر و گزارش هـــای کارشناســـی شـــده دوره ای 

بـــه معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی و رئیـــس دانشـــگاه، در امـــور، 

و  دانشـــگاه  فوق برنامـــه  و  فرهنگـــی  رویدادهـــای  و  فعالیت هـــا 

ــای  ــداد و فعالیت هـ ــته رویـ ــردن شایسـ ــانه ای کـ ــازی و رسـ مستندسـ

فرهنگـــی باهـــدف ایجـــاد شـــور دانشـــجویی در دانشـــگاه؛

و  هوشـــمندانه  برنامه هـــای  اجـــرای  بـــرای  کار  دســـتور  ارائـــه   

کاربـــردی بـــرای ترویـــج فرهنـــگ اســـالمی و انقالبـــی، و دبیـــری 

ـــی  ـــی و اجتاع ـــورای فرهنگ ـــد؛ »ش ـــی مانن ـــی فرهنگ ـــوراهای تخصص ش

دانشـــگاه«، »شـــورای عفـــاف و حجـــاب«، »شـــورای اقامـــه منـــاز« و 

»شـــورای امربه معـــروف و نهـــی از منکـــر« و تـــالش بـــرای اجرایـــی 

کـــردن مؤثـــر مصوبـــات ایـــن شـــوراها؛

ــی  ــای علمـ ــکل ها، انجمن هـ ــه تشـ ــا همـ ــر بـ ــاط مؤثـ ــراری ارتبـ برقـ

ــش  ــودن بیش ازپیـ ــال منـ ــگاه و فعـ ــجویی دانشـ ــای دانشـ و کانون هـ
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تـــوان و انگیـــزۀ دانشـــجویی در راســـتای تحقـــق هـــر چه بهـــر 

اساســـنامۀ دانشـــگاه ســـوره، در قالـــب جشـــنواره ها، منایشـــگاه ها و 

ــجویی؛ ــی دانشـ ــای فرهنگـ رویدادهـ

ــت و کمـــک ویـــژه بـــه فعالیت هـــای تشـــکل های  ــت، حایـ تقویـ

انقالبـــی بســـیج دانشـــجویی و هیئت هـــای مذهبـــی دانشـــجویی 

دانشـــگاه و ایجـــاد تعامـــل و هاهنگـــی مؤثـــر بـــا بســـیج اســـاتید و 

بســـیج کارکنـــان؛

ـــی  ـــای قرآن ـــعۀ فعالیت ه ـــه توس ـــژه ب ـــک وی ـــت و کم ـــت، حای  تقوی

ــه  ــر چـ ــه هـ ــرای اقامـ ــژه بـ ــزی ویـ ــه و برنامه ریـ ــگاه و توجـ دانشـ

ــگاه؛ ــت در دانشـ ــای جاعـ ــکوه تر منازهـ باشـ

همگانـــی  ورزش  و  اردویـــی  فعالیت هـــای  توســـعۀ  و  تقویـــت 

ــاد و  ــاط و شـ ــای پرنشـ ــاد فضـ ــرای ایجـ ــگاه بـ ــه ای در دانشـ و حرفـ

تفریـــح ســـامل بـــرای دانشـــجویان؛

و  دانشـــجویی  نرشیـــات  از  حایـــت  و  نظـــارت  ســـاماندهی،   

ســـایر فعالیت هـــای مکتـــوب، شـــبکه ای، برخـــط و چندرســـانه ای 

دانشـــجویی در بســـر فضـــای مجـــازی و خـــارج از آن.

ـــای ســـعید ابوالحســـنی  ـــاب آق ـــان از زحـــات خســـتگی ناپذیر جن در پای

در ســـمت رسپرســـتی مدیریـــت امـــور فرهنگـــی و فعالیت هـــای 

کـــه  مســـئولیت  گذشـــته  دوره  طـــول  در  دانشـــگاه  فوق برنامـــه 

ـــی را دارم  ـــال قدردان ـــود، ک ـــم ب ـــواری ه ـــخت و دش ـــاً دوره س انصاف

و دوام توفیقـــات جنابعالـــی را ذیـــل عنایـــت حـــرضت ولی عـــر 

ــئلت دارم. ــان مسـ ــد منـ ــداه از خداونـ ــا فـ ارواحنـ

       

ســـاعی   محمدحســـین             

*

پروژه نهایی محدثه کرمانی و علی حاجی محمدی

63 انتصاب// 







دکــر مهــران هوشــیار، مدیــر گــروه مطالعــات عالــی هــر و عضــو 

هیئت علمــی دانشــگاه ســوره؛ در گفت وگــو بــا واحــد روابط عمومــی 

دانشــگاه، نکاتــی را جهــت معرفــی دکــرای تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هر 

اســالمی ارائــه کــرد و دراین بــاره گفــت: رشــته دکــرای تاریــخ تطبیقــی و 

تحلیلــی هــر اســالمی، یکــی از دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی بــوده کــه 

در جهــت هویــت بخشــیدن بــه فرهنــگ و هــر جامعــه اســالمی بســیار 

ــد اســت.  راهگشــا و مفی

وی افــزود: البتــه در بســیاری از دانشــگاه های فعلــی، ایــن رشــته در 

ــا در  ــد؛ ام ــجو کرده ان ــرش دانش ــه پذی ــدام ب ــت و اق ــزاری اس ــال برگ ح

ــازمانی،  ــداف س ــی، اه ــای محتوای ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــوره ب دانشگاه س

ظرفیت هــای علمــی و هدفمنــد و برنامه ریــزی ای کــه در چشــم انداز 

علمــی و پژوهشــی ایــن دانشــگاه پیش بینی شــده؛ اخــذ دانشــجو در 

مقطــع دکــرا بــا رشــته تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هــر اســالمی، از مهرمــاه 

ــاز خواهــد شــد. ســال ۱۴۰۱ آغ

هوشــیار اذعــان کــرد: مــا ایــن موضــوع را به عنــوان یــک ویژگــی مثبــت 

بــرای ســابقه تاریــخ آمــوزش در دانشگاه ســوره می دانیــم و امیــدوار 

هســتیم کــه بتوانیــم بــا توجــه بــه اهــداف آرمانــی و واالیــی کــه 

ــای  ــه هره ــن درزمین ــد و متدی ــای متعه ــرورش نیروه ــاً به قصــد پ طبیعت

ــه مدنظــر نظــام آموزشــی  ــان ک ــی، اســالمی، ســنتی و بومــی خودم ایران

بــر آن،  بزنیــم. عــالوه  اتفاقــات خوبــی رقــم  دانشگاه ســوره اســت، 

ــا پذیــرش دانشــجویان بااســتعداد، اهــل مطالعــه،  ــم ب ــد اســت بتوانی امی

ــت  ــی در جه ــدم مثبت ــداع، ق ــوآوری و اب ــکار، ن ــل ابت ــش و اه آزاداندی

اعتــالی فعالیت هــای دانش بنیــان و رســیدن بــه توســعه ای کــه نظــام 

ــم. ــت برداری ــال آن اس ــه دنب ــالمی ب ــوری اس جمه

پذیرش دانشـجو در دکتری تاریـخ تطبیقی و 
تحلیلی هنر اسـامی محقق شـد

*

 مهــران هوشــیار در خصــوص ارزیابــی ظرفیــت دانشگاه ســوره بــرای 

راه انــدازی ایــن رشــته در مقطــع دکــری گفــت: ســابقه دانشــگاه ســوره، با 

توجــه بــه اهــداف ســازمانی کــه از ابتــدا بــرای ایــن دانشــگاه تعیین شــده 

و در چشــم انداز آن پیش بینی شــده اســت؛ تربیــت نیروهــای متعهــد، 

متدیــن، معتقــد و مســتعدی اســت کــه بتواننــد در جهــت رفــع نیازهــای 

جامعــه معــارص ایــران و نظــام جمهــوری اســالمی، قدم هــای مثبتــی 

بردارنــد و خودشــان را بــرای حضــور مثبــت و مفیــد در ایــن عرصــه آمــاده 

کننــد.

هوشــیار ادامــه داد: دانشگاه ســوره همــواره بــه دنبــال تحقــق ایــن 

شایســته ای  بســیار  تالش هــای  مختلــف،  ســطوح  در  و  بــوده  آرمــان 

ــن  ــه ای ــم اینک ــز، علی رغ ــوص نی ــدام به خص ــن اق ــاده و در ای ــاق افت اتف

رشــته در دانشــگاه های مطــرح تهــران و مرکــز در حــال برگــزاری هســت، 

ــه ویژگی هــای خاصــی کــه در  ــا توجــه ب ــن اســت کــه ب امــا قصــد مــا ای

ــران  ــزان، مدی ــر برنامه ری ــوره مدنظ ــی دانشگاه س ــای آموزش برنامه ریزی ه

ارشــد و ارکان سیاســت گذار ایــن دانشــگاه اســت، بتوانیــم از فعالیت هــای 

ــم. ــور کنی مــوازی و تکــراری عب

همچنیــن از تجربیــات دانشــگاه های مــادر و مطــرح، اســتادان صاحب نــام، 

ــان  ــن آرم ــق ای ــتای تحق ــم و در راس ــره بربی ــن و صاحب نظــران به مؤلفی

بتوانیــم نســبت بــه پذیــرش دانشــجویانی مســتعد کــه اهــداف ســازمانی 

ــه  ــم اندازی ب ــد و چش ــرار می دهن ــود ق ــه خ ــوره را موردتوج دانشگاه س

ــطوح  ــی در س ــاختارهای علم ــعه س ــته و توس ــن رش ــن ای ــای روش افق ه

نظــری و عملــی ایــن کشــور دارنــد، اقــدام کــرده تــا بتوانیــم دانشگاه ســوره 

ــمندی  ــول و ارزش ــه قابل قب ــه رتب ــالم ب ــان اس ــه و جه ــطح منطق را در س

برســانیم. همچنیــن امیــدوارم ایــن اتفــاق بتوانــد بــا همیــاری و همدلــی 

متــام ارکان دانشــگاه، ســازمان تبلیغــات اســالمی، وزارت علــوم تحقیقــات 

ــته را در  ــن رش ــه ای ــد ورود ب ــه قص ــجویانی ک ــی دانش ــاوری و متام و فن

ــود. ــق ش ــد محق ــوره دارن دانشگاه س

دانشجویان  پذیرش  با  بتوانیم  است  امید 
اهل  و  آزاداندیش  مطالعه،  اهل  بااستعداد، 
ابداع، قدم مثبتی در جهت  ابتکار، نوآوری و 
به  رسیدن  و  دانش بنیان  فعالیت های  اعتالی 
دنبال  به  اسالمی  جمهوری  نظام  که  توسعه ای 

آن است برداریم.
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ــرورش دانشــجو  ــرای پ ــه ب ــن پرســش ک ــه ای ــران هوشــیار در پاســخ ب مه

در ایــن رشــته و افزایــش میــزان بازدهــی و کارآمــدی چــه پیشــنهادهایی 

ــت  ــه مدیری ــی ک ــداف و برنامه های ــن اه ــرد: از مهم تری ــان ک ــد بی داری

رشــته دکــرای تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هــر اســالمی و اعضــای شــورای 

تخصصــی ایــن گــروه مدنظــر دارنــد و از منویاتــی کــه از ســوی مقامــات 

باالدســتی و مفاهیمــی کــه در نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســند 

چشــم انداز دانشگاه ســوره تبییــن شــده؛ قصــد برنامه ریــزان ایــن ســاختار 

آموزشــی ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم دانشــجویان را در حوزه هــای نظــری 

ــوزه  ــی در ح ــخ تطبیق ــناختی، تاری ــوری، زیبایی ش ــث تئ ــی ، مباح و عمل

ــم مشــرک در  ــه مباحــث و مفاهی ــی ک ــن تأثیرات ــان اســالم و همچنی جه

ــی و  ــای پیرامون ــع و متدن ه ــطوح آن از جوام ــی س ــر، در متام ــوزه ه ح

ــی داشــته  ــرات مثبت ــد تأثی ــر روی حــوزه هــر اســالمی می توان ــی، ب جهان

باشــد را مدنظــر قــرار دهیــم. در حــوزه آموزشــی نیــز امیدواریــم بتوانیــم 

ــد  ــد و قص ــم اعتقاددارن ــن مفاهی ــه ای ــه ب ــجویانی ک ــتعداد دانش از اس

تبییــن ایــن مفاهیــم و مضامیــن را در فعالیت هــای علمــی و عملــی 

خودشــان دارنــد بهــره بربیــم. همچنیــن بااســتعداد و ظرفیــت دانشــجویان 

ــت  ــی در جه ــم قدم ــان بتوانی ــه خودش ــی و اندیش ــای مهارت و ویژگی ه

ــم. ــد برداری اعتــالی هــر اســالمی در قــرن جدی

مهــران هوشــیار تریــح کــرد: نکتــه مهمــی کــه ســعی می کنیــم در 

دانشــکده هــر دانشگاه ســوره و در رشــته دکــرای تاریــخ تطبیقــی و 

تحلیلــی هــر اســالمی آن را مهم تــر از بقیــه موازیــن مدنظــر قــرار دهیــم؛ 

پرهیــز از فعالیت هــای مــوازی در دانشــگاه های مشــابه اســت. تــا اینکــه 

ــرای جــذب  ــه در دانشگاه ســوره وجــود دارد ب ــاز خاصــی ک ــم امتی بتوانی

دانشــجویان عالقه منــد بــه ایــن فعالیت هــا، مطــرح کــرده و ایــن معرفــی 

را داشــته باشــیم.

ــی،  ــث کارآفرین ــوارد، بح ــن م ــی از ای ــت: یک ــار داش ــه اظه وی در ادام

در  آینده پژوهــی  بحــث  مهم تــر  همــه  از  و  توســعه  اشــتغال زایی، 

ــا هراســالمی کــه درهرصــورت زیربنــای جامعــه  مــا و  مفاهیــم مرتبــط ب

مفاهیمــی اســت کــه باعــث توســعه فرهنگــی در نظــام جمهــوری اســالمی 

ایــران خواهــد شــد و ایــن اتفــاق محقــق منی شــود مگــر توســط افــرادی 

ــی ورود  ــای آموزش ــن حوزه ه ــه در ای ــتعد ک ــد و مس ــام، توامنن صاحب ن

ــه ایــن آرمــان واال و ارزشــمند،  ــرای دســتیابی ب ــد و ســپس ب ــدا می کنن پی

ــوند. ــت می ش ــتادان هدای ــط اس توس

هوشــیار دربــاره متهیــدات و اقدامــات الزم بــرای راه انــدازی و رشــد کیفــی 

دکــرای تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هــر اســالمی خاطرنشــان کــرد: ازجملــه 

مهم تریــن متهیــدات و راهکارهایــی کــه در دســتور کار ایــن رشــته و گــروه 

قرارگرفتــه اســت؛ همدلــی و همراهــی متامــی کارکنــان آموزشــی و ارکان 

ــزه  ــدف و انگی ــک ه ــا ی ــه ب ــه هم ــتند ک ــوره هس ــز دانشگاه س برنامه ری

دســت در دســت هــم داده انــد تــا بتواننــد هــم اقــدام بــه راه انــدازی ایــن 

ــاختار  ــن س ــت ای ــزی و تربی ــرش و برنامه ری ــم در پذی ــد و ه ــته کنن رش

ــز باشــیم. آموزشــی در خدمــت دانشــجویان و پذیرفته شــدگان عزی

در ادامــه هوشــیار گفــت: در کنــار متــام ایــن مــوارد، بحثــی کــه بــه نظــر 

می رســد می توانــد بــه لحــاظ کیفــی باعــث رشــد و ارتقــای ایــن رشــته در 

دانشــکده هــر دانشگاه ســوره شــود؛ ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم تناســبی 

ــن  ــی و همچنی ــری و عمل ــای نظ ــان فعالیت ه ــربدی می ــخص و راه مش

ارتبــاط میــان آموزه هــای علمــی در دانشــگاه بــا ســطح جامعــه و صنعــت 

ــه  ــدازه ک ــی هران ــت آموزش ــر فعالی ــاً ه ــزود: طبیعت ــم. وی اف ــاد کنی ایج

ــات و  ــن تألیف ــی و آخری ــن آموزش ــای نوی ــر نظام ه ــی ب ــمند و متک ارزش

ــه و در  ــطح جامع ــد در س ــه نتوان ــی ک ــا زمان ــد ت ــی باش ــای علم یافته ه

ارتبــاط بــا صنعــت حضــور مؤثــر، مثبــت و مفیــدی را برقــرار کنــد از حیــز 

انتفــاع ســاقط اســت و درنهایــت بــه ارائــه یــک مــدرک ختــم خواهــد شــد.

وی افــزود: امیدواریــم دانشگاه ســوره بــه ســطح باالتــری ارتقــا پیــدا 

ــط  ــای مرتب ــازمان ها و نهاده ــتی و س ــا کمــک مســئولین باالدس ــد و ب کن

و همچنیــن تــالش و کوشــش اســتادان و دانشــجویانی کــه در ایــن عرصــه 

حضــور پیــدا می کننــد، بتوانیــم از ایــن چالــش به ســالمت عبــور کنیــم و 

ــردی  ــای کارب ــه، پژوهش ه ــای جامع ــطح نیازه ــان را در س ــه خودم رابط

و ارتباطــی کــه می توانیــم بــرای رفــع معضــالت پیــش روی جهــان اســالم، 

ــم  ــد کنی ــالمی رص ــه اس ــن جامع ــالمی و همچنی ــر اس ــالم، ه ــخ اس تاری

ــم. برداری

مدیــر گــروه مطالعــات عالــی هــر دانشــکده هــر خاطرنشــان کــرد: رفــع 

ــن  ــز بی ــاد متای ــث ایج ــه باع ــد ک ــی باش ــد آن آرمان ــا می توان ــن نیازه ای

ــن  ــا دیگــر دانشــگاه ها و مراکــز علمــی باشــد کــه در ای دانشگاه ســوره ب

ــن آرمان هایــی  ــز چنی حــوزه در حــال فعالیــت هســتند. اگرچــه آن هــا نی

را در برنامه هــای خوددارنــد، امــا تحقــق ایــن آرمــان نیازمنــد یــک 

ــم  ــا بتوانی ــدوار هســتم م ــه امی ــری اســت ک ــان باالت ــدرت و ای ــوت، ق ق

ــاله در  ــن س ــابقه چندی ــتوانه ها و س ــه پش ــه ب ــا توج ــوره ب در دانشگاه س

رقابــت بــا دانشــگاه های برتــر، ایــن بــار نیــز خــوش بدرخشــیم و باعــث 

ــده باشــیم. ــه اســالمی و نســل آین ــار جامع افتخــار و اعتب

در ادامــه، مهــران هوشــیار درزمینــه وبینارهــای در نظــر گرفته شــده، 

ــه  ــی ارائ ــخرانان توضیحات ــث و س ــات موردبح ــا، موضوع ــداد وبیناره تع

کــرد و گفــت: یکــی از مهم تریــن وجوهــی کــه می توانــد ایــن متایــز را در 

ارتبــاط بــا فعالیت هــای آموزشــی در رشــته مرتبــط بــا تاریــخ تطبیقــی و 

ــد؛ مــا از  ــه دانشــگاه ها مطــرح کن ــه بقی تحلیلــی هــر اســالمی نســبت ب

همیــن ابتــدا آغــاز کردیــم و ســعی داریــم بــا توجــه بــه محتوایــی کــه در 

نکته مهمی که سعی می کنیم در دانشکده هنر 
دانشگاه سوره و در رشته دکترای تاریخ تطبیقی 
بقیه  از  مهم تر  را  آن  اسالمی  هنر  تحلیلی  و 
موازین مدنظر قرار دهیم؛ پرهیز از فعالیت های 

موازی در دانشگاه های مشابه است. 
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ایــن رشــته مدنظــر اســت و بــا توجــه بــه مفاهیــم بنیــادی و مبــادی کــه 

الزم اســت تــا دانشــجویان در ارتبــاط بــا بحــث تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی 

هــر اســالمی بــا آن ارتبــاط مســتقیم برقــرار کننــد را پیــش از رشوع دوره و 

بــا اســتفاده از حضــور صاحب نظــران، اســتادان پیشکســوت، صاحب نــام، 

ــوزه  ــن ح ــتند در ای ــذار هس ــی تأثیرگ ــه به نوع ــرادی ک ــف و اف ــل تألی اه

آغــاز کنیــم.

وی اظهــار داشــت: بــه همیــن نیــت و بــا هاهنگــی و همراهی مســئولین 

محــرم دانشــکده هــر؛ مجموعــه وبینارهایــی را برنامه ریــزی کردیــم کــه 

پیــش از امتــام انتخــاب رشــته دانشــجویان متقاضــی بــرای رشــته دکــرای 

هــر، اطالع رســانی کــرده و ایــن مجموعــه وبینارهــا را برگــزار کنیــم. ایــن 

وبینارهــا هــم جنبــه آموزشــی دارد و هــم جنبــه معرفــی حضــور و آغــاز 

بــه کار ایــن رشــته در دانشــکده هــر دانشگاه ســوره کــه امیــدوارم بــرای 

مخاطبیــن جامعــه ایرانــی مفیــد باشــد.

مهــران هوشــیار بــا اشــاره بــه محورهــای موردبحــث در وبینارهــا گفــت: 

ایــن فعالیت هــا از تاریــخ ۲۹ فروردین مــاه آغــاز می شــود و تــا نیمــه 

ــن  ــی کــه در ای ــه محورهای اردیبهشــت ماه ادامــه خواهــد داشــت. ازجمل

ــت در  ــرار اس ــه ق ــخرانانی ک ــود و س ــرح می ش ــا مط ــه وبیناره مجموع

ایــن زمینــه مــا را همراهــی کننــد، می تــوان بــه مفاهیمــی ازجملــه هــر 

ــا  ــالمی ت ــر اس ــخ ه ــول تاری ــیر تح ــان، س ــگاه آن در جه ــالمی و جای اس

ــالمی،  ــه اس ــت و اندیش ــا حکم ــالمی ب ــر اس ــبت ه ــارص، نس دوران مع

گفتان هــای  و  اســالمی  هــر  اســالمی،  هــر  در  خالقیــت  و  تخیــل 

اجتاعــی معــارص، مبانــی نظــری و چیســتی هــر اســالمی، عرفــان نظــری 

و حکمــت هــر اســالمی، زیبایی شناســی در هــر اســالمی معــارص، مســئله 

ــالمی و  ــی_ اس ــای ایران ــری هره ــالمی، جلوه گ ــای اس ــه در هره و نظری

ــرد. ــاره ک ــدن اش ــالمی و جهانی ش ــای اس ــه هره رابط

و  شایســته ترین  از  برنامه هــا  ایــن  ســخرانان  داد:  ادامــه  وی 

و  تئــوری  مباحــث  عرصــه  در  فعــال  اســتادان  شناخته شــده ترین 

ــگاه های  ــران و در دانش ــه در ای ــتند ک ــالمی هس ــر اس ــردازان ه نظریه پ

معتــرب و مطــرح مشــغول بــه فعالیــت هســتند. ازجملــه اســتادان بزرگواری 

کــه در ایــن فعالیــت مقدماتــی و بنیــادی بــا مــا همــکاری می کننــد 

می تــوان بــه دکــر محمــد خزایــی اســتاد متــام دانشــگاه تربیــت مــدرس، 

ــه از دانشــیاران  ــار از دانشــگاه هــر، اســتاد ســعید زاوی ــر مازی ــر امی دک

دانشــکده هــر دانشــگاه تهــران، دکــر شــهریار زرشــناس پژوهشــگر برتــر 

و اســتاد حــوزه علــوم اســالمی، دکــر هــادی ربیعــی، دکــر حســن بلخــاری، 

دکــر مهــدی کشــاورز، دکــر ابراهیــم موســی پور، دکــر مهــدی محمــدزاده 

و اســتادان دیگــری کــه از اقصــا نقــاط کشــور و دانشــگاه های مطــرح بــا 

ایــن فعالیــت همــکاری می کننــد و در جهــت معرفــی ایــن رشــته، تبییــن 

مبانــی و مفاهیــم بنیــادی ایــن حــوزه و همچنیــن اعــالم پذیــرش دانشــجو 

در مقطــع دکــرای تخصصــی تاریــخ تطبیقــی و تحلیلــی هــر اســالمی در 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــا را همراه ــوره م ــر دانشگاه س ــکده ه دانش

مهــران هوشــیار بیــان کــرد: امیــدوارم کــه ایــن فعالیت هــا رسآغــازی بــرای 

ــودمند  ــدان س ــرای عالقه من ــوزش باشــد و ب ــن ســطح از آم ورود بــه ای

ــی را در جهــت  ــدا قدم هــای مثبت ــن ابت ــم از همی ــن بتوانی باشــد. همچنی

تحقــق اهــداف و آرمان هــای ذکرشــده برداریــم و ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن 

صاحب نظــران حــوزه هــر اســالمی و عالقه منــدان مســتعد ایــن رشــته در 

دانشگاه ســوره برقــرار شــود و مــا بتوانیــم خدمتگــزاران صدیــق، مناســب 

و شایســته بــرای جامعــه آینــده و نســل جدیــد فعــال در عرصــه اندیشــه 

اســالمی و تاریخ هــای تطبیقــی هــر اســالمی و جهــان اســالم باشــیم.

وی افــزود: در انتهــا الزم می دانــم از متامــی دســت اندرکارانی کــه بــه 

مــدت ســال ها ایــن آرمــان دیریــن دانشگاه ســوره را به منظــور راه انــدازی 

ــه سپاســگزاری  ــد، صمیان مقطــع دکــرای رشــته های هــری محقــق کردن

کنــم و آغــاز ایــن فعالیــت ارزشــمند را به متامــی دانشــگاهیان، همــکاران، 

اســتادان، اعضــای هیئت علمــی، مدیــران قدیــم و جدیــد و همچنیــن 

دانشــجویان خوبــی کــه در دانشگاه ســوره همیشــه باعــث اعتبــار و 

ایجــاد افتخــار شــدند تربیــک و تهنیــت عــرض کنــم.

مجموعــه  ایــن  آغــاز  کــرد:  خاطرنشــان  هوشــیار  مهــران  پایــان  در 

ــد  ــت هدفمن ــک فعالی ــکل گیری ی ــرای ش ــدی ب ــوان نوی ــا را به عن وبیناره

کــه متامــی  امیــدوار هســتیم  و آرمان گرایانــه پیش بینــی می کنیــم و 

ــی،  ــت علم ــن فعالی ــره الزم را از ای ــد به ــوزه بتوانن ــن ح ــدان ای عالقه من

آموزشــی و پژوهشــی دریافــت کننــد و مجــدداً از معاونیــن محــرم آموزش 

و پژوهــش، معاونیــن جدیــد و قدیــم و همینطــور از ریاســت محــرم 

دانشــگاه ســوره، جنــاب آقــای دکــر محمدحســین ســاعی، معــاون محــرم 

ــی رسکار  ــاون پژوهش ــر و مع ــف خجی ــر یوس ــای دک ــاب آق ــی جن آموزش

ــات  ــم و زح ــی می کن ــکر و قدردان ــی تش ــادات طباطبای ــه س ــم زکی خان

ــم  ــر کاظ ــای دک ــاب آق ــه جن ــه و مران ــای مجدان ــائبه و پیگیری ه بی ش

ــخ  ــی تاری ــرای تخصص ــه دک ــوط ب ــوز مرب ــذ مج ــت اخ ــری را در جه نظ

تطبیقــی و تحلیلــی هــر اســالمی فرامــوش منی کنیــم کــه اگــر پیگیری هــای 

ــده  ــای آین ــه مهروموم ه ــر ب ــن ام ــق ای ــکان تحق ــاید ام ــود ش ــان نب ایش

موکــول می شــد. 

همچنیــن، بســیار سپاســگزارم از متــام دلســوزان و افــرادی کــه مســئوالنه 

در جهــت ارتقــاء ایــن نظــام آموزشــی و ایــن رویکــرد ارزشــمند ایرانــی_ 

اســالمی تــالش می کننــد و بــدون توقــع متــام همــت خــود را بــه کار 

می برنــد. 
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ــت،  ــت، کاریکاتوریس ــاش، گرافیس ــراح، نق ــی، ط ــه صادق ــر حبیب الل دک

منتقــد هــری و یکــی از پیشــگامان هرهــای تجســمی انقــالب اســالمی؛ 

ــی  ــه توضیحات ــن ارائ ــگاه، ضم ــد روابط عمومیدانش ــا واح ــو ب در گفت وگ

ــی  ــر انقالب ــای ه ــی ویژگی ه ــه بررس ــالمی، ب ــالب اس ــر انق ــاب ه در ب

پرداخــت و گفــت: نخســتین کاری کــه بایــد در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه 

شــود؛ باورمنــدی اســت. به گونــه ای کــه بــاوری کــه بــرای خودمــان در نظــر 

گرفته ایــم، انقالبــی بــودن اســت. در عرصــه هــر انقــالب بایــد خردمنــد، 

تعالی خــواه، اهــل ســنجش و نوگــرا بــود. از طرفــی آسیب شناســی و 

ــاده بســیار  تحلیــل تاریخــی از مســائلی کــه در دوران معــارص اتفــاق افت

اهمیــت دارد. وی افــزود: یــک فــرد انقالبــی فقــط پرچــم انقالبــی بــودن را 

در اختیــار نــدارد، بلکــه او بایــد تعالی خــواه، اهــل تحلیــل، ابتــکار عمــل، 

ــد  ــات جدی ــان جریان ــان و بی ــن زب ــد و همچنی ــیار باش ــگام و هوش پیش

ــم و  ــوآوری کنی ــی و ن ــد بازآفرین ــا بای ــن م ــد. همچنی ــی را بشناس فرهنگ

ــکل های  ــه ش ــالم را ب ــالب و اس ــده  انق ــه مان ــی و ناگفت ــای متعال ارزش ه

گوناگــون مطــرح کنیــم.

ــی، خاطرنشــان  ــد انقالب ــوم هرمن ــه مفه ــا اشــاره ب ــی ب ــه صادق حبیب الل

کــرد: آسیب شناســی کــردن و تحلیــل شــگرف و نوگــرا از فرمان هــا انقــالب 

اســالمی مدنظــر اســت و بایــد بتوانیــم بابیــان و زبــان نوگــرا و متعالــی هر 

خــود را ارائــه دهیــم. هرمنــد انقــالب یعنــی یــک هرمنــدی کــه بــه بحــث 

نوگرایــی توجــه می کنــد. در ایــن زمینــه مــا بایــد داســتان تاریخــی جنــگ 

را روایــت کنیــم. تاریــخ فرهنــگ  مــا در دوران انقــالب پــر از معصومیــت 

ــار هــری نســل  ــد بتوانیــم آث و مظلومیــت بــوده اســت؛ بنابرایــن مــا بای

انقــالب را بــه دنیــا و بــه مجامــع فرهنگــی دنیــا معرفــی کنیــم.

صادقــی بابیــان ایــن نکتــه کــه انقــالب اســالمی نوعــی نــگاه چنــد زاویــه و 

چندوجهــی دارد گفــت: انقــالب مــا در بخش هــای فرهنــگ، هــر، احــرام 

ــزرگ و عاشــقان اندیشــه  ــن ب ــخ رسزمی ــاکان و تاری ــه پیشکســوتان و نی ب

تشــیع؛ نــگاه چندوجهــی در رابطــه بــا حــوزه فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت 

داشــت کــه در دوران انقــالب آن را دنبــال کردیــم.

ــز  ــات نی ــوزه مطبوع ــده در ح ــت: بن ــار داش ــوص اظه ــن خص وی در ای

ــگ انعکاس هنر انقاب اسامی در تابلوی نقاشی ــک بخــش حــوزه سیاســت و بخــش دیگــر حــوزه فرهن ــرده ام. ی کارک

ــرده ام قابل مالحظــه  ــق ک ــه خل ــی ک ــن بخش هــا کاریکاتورهای ــود. در ای ب

اســت. تصویرســازی های روزنامه هــا و نرشیــات و پوســرهایی کــه در 

ــدی کــه  ــا موضــوع واژگان کلی ــه ب ــی ک دوران انقــالب کارکــردم. تابلوهای

بــرای انقــالب عظیــم اســالمی می تــوان بــه آن توجــه کــرد. همچنیــن کاری 

از هجــده مــاه گذشــته آغــاز کــرده ام کــه دربــاره تاریــخ انقــالب اســت و 

ــوان خــادم،  ــه ان شــاءالله به عن ــده اســت ک یکــی از پرونده هــای کاری بن

ــم فعالیــت کنــم. ــار و عاشــق ارزش هــای انقــالب اســالمی بتوان ی

ــاره آن  ــی درب ــود، نکات ــری خ ــر ه ــه اث ــاره ب ــا اش ــی ب ــه صادق حبیب الل

ــم  ــن اســت کــه درنهایــت بتوانی مطــرح کــرد و گفــت: متــام تــالش مــا ای

ــواره  ــیم. هم ــور باش ــن کش ــگ ای ــرای فرهن ــدی ب ــان ج ــاران و همراه ی

ــتور کار  ــگ را در دس ــازی فرهن ــان س ــا، جری ــزرگ م ــوم و ب ــالب مظل انق

ــید،  ــرو خورش ــام در قلم ــه ن ــری ب ــن در اث ــت. همچنی ــته اس ــود داش خ

ــاران  ــدگان وی ــه پدیدآورن ــا نســبت ب ــه م ــاوری ک ــات عشــق ورزی و ب اثب

ــاعر،  ــام ش ــنت مق ــی یاف ــرای تجل ــه ب ــی ک ــته و نقش ــالب داش ــداکار انق ف

ــاران  ــن ی ــم. ای ــد آوردی ــم را پدی ــال کردی ــالب دنب ــداکاران انق ــهید و ف ش

ــای  ــری درزمینه ه ــوزه ه ــدند و در ح ــع ش ــر جم ــار یکدیگ ــالب کن انق

ــر و... دیدگاه هــای انقــالب  ــم، تئات مختلفــی چــون گرافیــک، نقاشــی، فیل

ــیدند. ــی بخش ــالمی را تجل اس

ــادآور شــد: بنــده آثــاری در دوران انقــالب خلــق کــرده ام  ــان ی وی در پای

ــس از  ــه پ ــردم ک ــدا ک ــن را پی ــق ای ــز توفی ــته نی ــاه گذش ــده م و در هج

شــهادت رسدار ســلیانی، تابلــوی نقاشــی یک صــد مــری خلــق کنــم کــه 

ــل نظــر مقــام  ــان می رســد و مقاب ــه پای ــده ب ــد روز آین ــا چن ان شــاءالله ت

ــته  ــی گذاش ــل و بررس ــه تحلی ــه و ب ــا قرارگرفت ــربی و آزاده ه ــم ره معظ

می شــود. بیــان و زبــان انقــالب اســالمی یــک بیــان و زبــان شــگرفی اســت 

ــرده اســت. ــی ک ــی نقش آفرین ــگ جهان ــه فرهن ــر پهن ــه ب ک

را  بودن  انقالبی  پرچم  فقط  انقالبی  فرد  یک 
در اختیار ندارد، بلکه او باید تعالی خواه، اهل 
و  باشد  هوشیار  و  پیشگام  عمل،  ابتکار  تحلیل، 
فرهنگی  جدید  جریانات  بیان  و  زبان  همچنین 

را بشناسد. 
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حسن دولت آبادی نویسنده و کارگردان تئاتر و سینا در گفت وگو با واحد 

انجام  تدریس  کار   ۱۳۶۸ سال  از  کرد:  عنوان  دانشگاه سوره  روابط عمومی 

می دهم و از سال ۱۳۷۵ تاکنون به طور مستمر در دانشگاه سوره تدریس 

می کنم. درس های مختلفی در این دانشگاه تدریس کردم که شامل تاریخ 

منایش، ادبیات منایشی، منایش در ایران، تحلیل و نقد، تاریخ هر و... است. 

در دانشگاه های دیگر نیز چنین درس هایی را به عالوه بازیگری و کارگردانی 

به عنوان  مرا  کشور،  در  همچنین  کرده ام.  تدریس  است  من  تخصص  که 

منایشنامه نویس کودک و نوجوان می شناسند. به این دلیل که از ۶۰ کتابی 

که تاکنون منترش کرده ام؛ حدود ۵۰ مورد از آن ها منایشنامه های کودک و 

نوجوان است که معروف ترین آن، مجموعه چهل جلدی منایشنامه های آسان 

برای اجرا در کالس درس و صحنه تئاتر است که شامل ۲۰۰ عدد منایشنامه 

در یک طرح ابتکاری است.

حسن دولت آبادی درباره حضور و فعالیت در دانشگاه سوره گفت: من از 

حضور در دانشگاه سوره بسیار راضی هستم؛ به این دلیل که دانشگاه سوره 

ازنظر من دانشگاه آرامی دیده می شود و به دانشجو و استاد نیز احرام 

نیز تالش هایی  دانشجویان  افزود: در جهت سالمت  گذاشته می شود. وی 

به هرحال  است.  من  دوم  خانه  دانشگاه سوره  به نوعی  و  می گیرد  صورت 

دانشگاه ها  متام  کرونا  دوران  در  که  بوده ام  دانشگاه  چند  مدرس  تاکنون 

در  حضور  از  نشد.  راضی  دانشگاه سوره  ترک  به  دمل  اما  کرده،  ترک  را 

دانشگاه سوره بسیار لذت می برم و این دانشگاه فضای بسیار محرمی دارد. 

عالوه بر این که گان می کنم قدیمی ترین استاد دانشگاه سوره باشم.

دولت آبادی در ارزیابی سطح دانشجویان دانشگاه سوره اذعان کرد: اساساً 

این نسل  این است که  به صورت فراگیر یک آفت جدی وجود دارد و آن 

به طورکلی نسل اهل مطالعه و کتابی نیست. البته در این میان دانشجویانی 

نیز وجود دارند که پیگیر درس و پیرشفت علمی خود هستند و با برنامه ریزی 

برای  دانشجویان  که  دیده می شود  عام  به شکل  اما  آمده اند  دانشگاه  به 

در  متأسفانه  گفت:  ادامه  در  وی  آمده اند.  تحصیلی  مدرک  یک  کسب 

دانشگاه سوره این مشکل کمی جدی تر است و مقصود این است که باید 

به صورت جدی تری انتخاب دانشجو صورت بگیرد؛ یعنی به لحاظ پیش زمینه 

فعالیت منایشی باید این اتفاق حتاً صورت بگیرد و سنجش دقیقی انجام 

شود.

حسن دولت آبادی در قیاس دانشگاه سوره با دانشگاه های دیگر خاطرنشان 

و  منی کنند  استفاده  دولتی  بودجه  از  که  دارند  وجود  دانشگاه هایی  کرد: 

متام  نحوی  به  دارد.  اهمیت  برای شان  دانشجو  شهریه  از  حاصل  درآمد 

دانشگاه ها تا حدودی به درآمدی که از دانشجویان کسب می شود توجه 

ــه  ــوره خان ــادی: دانشگاه س ــن دولت آب حس
دوم مــن اســت

*

می کنند که البته دانشگاه سوره این گونه نبوده و این دانشگاه را نیمه دولتی 

می دانم. وی دراین باره اضافه کرد: درمجموع الزم است که آزمون تخصصی 

که  می کنم  تالش  هرچه  و  است  کم  بازدهی  چراکه  شود.  برگزار  حتاً 

شیوه های مختلفی برای فعال شدن دانشجو در پیش گرفته شود و در این 

زمینه احساس مسئولیت می کنم که دانشجو فراتر رود، اما مشاهده می کنم 

از  که هر ترم و هرسال ورودی های جدید در بی توجهی به کسب دانش 

همچنین  است.  جدی  و  مهم  مشکل  این یک  و  می گیرند  پیشی  یکدیگر 

رشته ای مانند بازیگری هم به لحاظ استقبال از این دانشگاه و هم به لحاظ 

می تواند  کند  فعال  را  آن  مجدداً  دانشگاه  اگر  گوناگون،  جهات  به  درآمد 

به خوبی پاسخگو باشد.

سپس، حسن دولت آبادی در ترشیح ساختار و سبک آموزش در دانشکده 

هر دانشگاه سوره گفت: انتخاب استاد نکته بسیار مهمی است و در این 

زمینه نیز باید فقط به معرفی یک استاد از جانب استاد دیگر اکتفا نکرد؛ 

یعنی یک ارزیابی علمی جدی تر الزم است. استادان دیگر را به طور کامل 

منی شناسم و ازنظر سطح علمی آنان را ارزیابی نکرده ام؛ اما در مورد درسی 

و   ۱ منایش  تاریخ  اگر  مثال  به طور  می کنم،  تدریس  دانشگاه سوره  در  که 

۲ و ۳ داریم، به فرض تاریخ منایش دو درس می دهم که متوجه می شوم 

استاد دیگر تاریخ منایش یک را آن طور که باید تدریس نکرده است و از 

بخش هایی از درس گذر کرده یا مبحث دیگری را به جایگزین آن درس داده 

است. فکر می کنم در رابطه با استادان باید یک مبنای علمی تری در نظر 

گرفته شود.

وی در خصوص جایگاه دانشگاه سوره در تربیت و پرورش دانشجوی متعهد 

و متبحر اظهار داشت: دانشگاه سوره همواره تالش می کند که در انتخاب 

با  برخورد  ازنظر  باشد.  داشته  وجود  نظارت هایی  ابتدا  در  نیز  دانشجو 

دانشجو در دانشگاه، رفتاری که در دانشگاه سوره می بینم، ایده آل است و 

همه به شیوه صحیح برخورد می کنند. در انتخاب دانشجویان نیز با دقت و 

وسواسی که وجود دارد، طبیعی است که انتخاب ها در بهبود آن مؤثر است. 

درمجموع دانشگاه سوره درصدد رعایت آنچه مبنای این دانشگاه بوده و 

به سمت  باقی مسائل  و  است  اسالمی  تبلیغات  به سازمان  وابسته  اینکه 

جامعه برمی گردد که درمجموع خانواده و جامعه چگونه اعضای خود را 

تربیت می کنند.

نشریه خبری-تحلیلی دانشگاه سوره  //  شماره 7



دولت آبادی ادامه داد: به طورکلی دانشگاه سوره از وضعیت متعادل و خوبی 

برخوردار بوده و نهایت ماجرا این است که دانشگاهی همچون سوره باید 

برای همسو کردن و متقاعد کردن دانشجو با خود برنامه ریزی هایی داشته 

باشد. مصداق این موضوع این است که اگر دانشجویی استاد خود را دوست 

داشته باشد، درس او را نیز خوب می خواند و برعکس. منظور کلی این است 

که دانشجو را نباید فقط در یک جلسه اولیه مالقات کرد و پس از تجمع و 

گفت و گو او را رها کرد. بلکه باید دامئاً با دانشجو در متاس بود و این ارتباط 

را حفظ کرد. در غیر این صورت می بینیم که حتی دانشجویی که با ضوابط 

دانشگاهی مانند سوره هاهنگ است، در ارتباط با دوستان خود که قرار 

می گیرد، ممکن است تغییر کند.

حسن دولت آبادی در رابطه با ارزیابی استادان عنوان کرد: نکته دیگری که 

باشد و تالش کند  اگر استادی در تدریس جدی  این است که  وجود دارد 

امتحان  با  ارائه مقاله همراه  کنفرانس،  مانند تحقیق،  و رشایط گوناگونی 

مکتوب را دنبال کند و همچنین اگر بتواند این موارد را با جذابیت برای 

دانشجویان مطرح کند؛ شاید از نگاه و سلیقه دانشجو در ارزیابی پایان ترم 

ارزیابی  معیار  باید  دانشجویان  یعنی  نباشد؛  برخوردار  باالیی  امتیاز  از 

استادان را مبنای علمی آنان قرار دهند و نه مسائل دیگر!

وی افزود: به رصف یک نظارت اولیه و یک نشست اولیه منی توان اطمینان 

در  می توان  کرده،  برنامه ریزی  دانشگاه  که  آن طور  را  دانشجو  که  داشت 

مسیر اهداف دانشگاه قرارداد. باید این پیگیری ها به شکل مستمر انجام 

شود و فراموش نکنیم که مبنای علمی نیز باید با انتخاب اصولی و صحیح 

دانشجو  و  بوده  دانشگاه  مکان  این  پیگیری شود. چراکه  و  رعایت  استاد 

به قصد کسب علم و آگاهی به این مکان پا گذاشته است.

حسن دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که شا در هنگام خلق و ارائه اثر 

به چه موضوعات و مسائلی فکر می کنید، گفت: من نسبت به ارزش های 

جامعه تعهداتی دارم هم به جهت ارزش های کالن عام، ارزش های علمی، 

ارزش های انسانی، ارزش های اجتاعی و هم به جهت ارزش هایی که در 

اعتقادات خودم به آن پایبند هستم. همچنین چهل جلد منایشنامه های آسان 

من جهت گیری هایم را نشان می دهد. آنچه در این منایش نامه ها در ارتباط 

با کودکان و نوجوانان و ۲۰۰ منایشنامه ای که در هر جلد پنج منایشنامه برای 

دوره ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه به صورت جداگانه 

ارائه کرده ام؛ متام آن ها ارزش هایی است که در دین مبین اسالم وجود دارد. 

مفاهیمی چون راست گویی، صداقت، درستکاری، پایبندی به ارزش ها، احرام 

به والدین، خداجویی، خدادوستی و خداپرستی و حتی جمالتی که از امئه 

معصومین خصوصاً از حرضت رسول اکرم )ص( و حرضت علی )ع( و امام 

حسین )ع( که در بخش گفت وگوی پیش از اجرا مطرح می شود وجود دارد.

وی اضافه کرد: به روانشناسی کودک و نوجوان نیز با جهت گیری اخالقی 

توجه می کنم. دو کتاب پایانی من که چاپ شده، تربیت به کمک منایش و 

تئاتر در خانه و مراکز آموزشی تئاتر و تربیت به کمک داستان در خانه و 

مراکز آموزشی و تربیتی است که به طور دقیق این نکات را موردتوجه قرار 

داده ام. یک منایشنامه قرآنی نیز منترش کردم، به نام خوبی کن و باخدا باش 

که به حرضت سلیان مربوط است.

که  است  این  واقعیت  کرد:  تریح  دغدغه مندی  درزمینه  دولت آبادی 

که  دارد  وجود  مسئله  این  منایش هستم.  جامعه  علمی  آینده  نگران  من 

دانشجویی که وارد دانشگاه شده حتی یک منایشنامه را مطالعه نکرده و 

متام مطالعات او به کتابی که برای کنکور هر خوانده بازمی گردد و در کالس 

نیز مشاهده می کنم که درصد بسیاری از دانشجویان مایل به مطالعه کتاب 

نیستند و کالس های مجازی نیز اوضاع را بدتر کرده است، یعنی دانشجویان 

از کتاب و مطالعه گریزان هستند به همین سبب آینده علمی کشور کمی 

نگران کننده به نظر می رسد. به هرحال آن بخشی که دانشگاه می تواند مؤثر 

واقع شود، بخش انتخاب استاد و اهل علم و دانش بودن استاد و تالش برای 

بنیادین و علمی کردن فعالیت های دانشگاهی است.

حسن دولت آبادی در پایان گفت: با استادان نیز باید به قصد تأثیرگذاری بر 

دانشجو و تفهیم موضوع در متاس بود. البته برخی مسائل فقط به دانشگاه 

مربوط منی شود و برای دانشجوی فارغ التحصیل میدان کار و عمل مشخصی 

وجود ندارد. همچنین دانشگاه سوره می تواند یک سالن تئاتر داشته باشد که 

به عنوان الگو، تئاترهای موردنظر خودش و اثر هری مطلوب و مناسب را 

زمینه سازی کند تا با دانشجوهای خود و تحت نظارت استادان، با تولیدات 

برخی از استادان در یک ضابطه خاصی که مربوط به دانشگاه سوره است؛ 

تئاتر را تولید و اجرا کند. این امر می تواند بسیار مؤثر و کاربردی باشد. وی 

ادامه داد: در انتخاب و ارائه منت ها در یک فضای آگاهانه با یک شورای 

نوع  این  و  داشت  تولیداتی  مرتب  به طور  می توان  علمی  محکم  معتقد 

تئاترها می توانند مخاطبان خاص خود را داشته باشند یا روش هایی را پیش 

بگیریم که در این روش ها بدون نیاز به امکانات فنی تئاتر، دانشجویان ما 

بتوانند در وضعیت مساعدی به کار خود ادامه دهند و بتوانند به راحتی 

تولیدات خود را ارائه کنند.

وی در انتها یادآور شد: نکته دیگری که اهمیت دارد ارتباط دانشگاه سوره 

پس از فارغ التحصیلی با دانشجویان است. اگر با برنامه ریزی مناسب بتوان 

با دانشجو در ارتباط بود، تالش ها بیهوده نخواهد بود و از توامنندی دانشجو 

نیز به درستی بهره برداری می شود.

من نگران آینده علمی جامعه نمایش هستم. این مسئله وجود 

دارد که دانشجویی که وارد دانشگاه شده حتی یک نمایشنامه 

را مطالعه نکرده و تمام مطالعات او به کتابی که برای کنکور 

نیز مشاهده می کنم که  هنر خوانده بازمی گردد و در کالس 

درصد بسیاری از دانشجویان مایل به مطالعه کتاب نیستند و 

کالس های مجازی نیز اوضاع را بدتر کرده است

در انتخاب و ارائه متن ها در یک فضای آگاهانه با یک شورای 

تولیداتی داشت و  به طور مرتب  معتقد محکم علمی می توان 

این نوع تئاترها می توانند مخاطبان خاص خود را داشته باشند
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دانشگاه سوره  بودن  وبه جلو  ر امرالهی:  علی 
انگیزه  من  به  دانشگاه  این  در  حضور  برای 

می داد

بـــه گـــزارش روابط عمومیدانشـــگاه ســـوره_ علـــی امرالهـــی مـــدرس 

ــد  ــا واحـ ــو بـ ــوره در گفت وگـ ــاری در دانشگاه سـ ــی معـ ــروه آموزشـ گـ

ـــگاه  ـــس در دانش ـــابقه تدری ـــه باس ـــوره، در رابط ـــگاه س روابط عمومیدانش

گفـــت: مـــدت ســـی ســـال اســـت کـــه کار تدریـــس انجـــام می دهـــم. از 

ســـال ۱۳۷۰ در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی کار خـــود را آغـــاز 

کـــردم و تاکنـــون حـــدود ۳۰ ســـال اســـت کـــه تدریـــس می کنـــم، البتـــه 

ـــوره  ـــودم. دانشگاه س ـــران نب ـــال از آن را ای ـــاله ۵ س ـــدت ۳۰ س ـــن م در ای

ـــس در  ـــغول تدری ـــان مش ـــان زم ـــه از ه ـــد ک ـــیس ش ـــال ۱۳۷۳ تأس از س

ـــای  ـــازی، هره ـــاری، شهرس ـــته های مع ـــرای رش ـــدم. ب ـــگاه ش ـــن دانش ای

تجســـمی و موســـیقی کالس آموزشـــی برگـــزار کـــردم و درس صوت شناســـی 

و آکوســـتیک بـــرای دانشـــجویان رشـــته موســـیقی تدریـــس می کـــردم.

ـــا،  ـــا دانشـــجویان هرهـــای تجســـمی، هندســـه مناظـــر و مرای ـــزود: ب وی اف

در رشـــته معـــاری تأسیســـات برقـــی و تأسیســـات مکانیکـــی و تنظیـــم 

رشایـــط محیطـــی، در رشـــته معـــاری داخلـــی تنظیـــم رشایـــط اقلیمـــی 

و تنظیـــم رشایـــط نـــور و صـــوت و در رشـــته شهرســـازی تأسیســـات و 

ــارض  ــال حـ ــا در حـ ــردم؛ امـ ــس می کـ ــهری را تدریـ ــاخت های شـ زیرسـ

بیـــش از دو کالس در دانشگاه ســـوره نـــدارم کـــه هـــر دو کالس بـــا 

دانشـــجویان مقطـــع کارشناســـی معـــاری و معـــاری داخلـــی اســـت.

امرالهـــی دربـــاره حضـــور و فعالیـــت در دانشگاه ســـوره و  علـــی 

همچنیـــن ســـطح دانشـــجویان آن اذعـــان کـــرد: بـــه دلیـــل اینکـــه کار 

خـــود را در دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی آغـــاز کـــردم و در بـــدو تأســـیس 

ـــی  ـــد مثبت ـــدا دی ـــدم؛ در ابت ـــی ش ـــگاه معرف ـــن دانش ـــه ای ـــوره ب دانشگاه س

ــال هایی  ــن سـ ــام ایـ ــاً در متـ ــا انصافـ ــتم؛ امـ ــوره نداشـ ــه دانشگاه سـ بـ

ــد.  ــاخص بودنـ ــیار شـ ــجویان بسـ ــودم، دانشـ ــوره بـ ــه در دانشگاه سـ کـ

دانشـــجویانی بســـیار باهـــوش، بااســـتعداد و عالقه منـــدی داشـــتم کـــه 

در حـــال حـــارض تعـــدادی از آنـــان مـــدرک دکـــرا را اخـــذ کـــرده و در 

جایگاه هـــای مختلـــف کاری و اجتاعـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند. 

ـــز  ـــد مراک ـــران ارش ـــا مدی ـــگاه ی ـــتاد دانش ـــان اس ـــیاری از آن ـــن، بس همچنی

دولتـــی و خصوصـــی هســـتند.

امرالهـــی در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: پـــس از ۳۰ ســـال تجربـــه 

ــوره  ــجویان دانشگاه سـ ــم دانشـ ــم بگویـ ــت می توانـ ــه جرئـ ــس، بـ تدریـ

ــه  ــر و بـ ــی ضعیف تـ ــگاه های دولتـ ــجویان دانشـ ــوان از دانشـ به هیچ عنـ

ـــی دانشـــکده هرهـــای  ـــک دوره زمان ـــد. در ی ـــر نبودن لحـــاظ کاری کم کارت

ــز  ــوره نیـ ــتم و در دانشگاه سـ ــس داشـ ــران تدریـ ــگاه تهـ ــای دانشـ زیبـ

ـــری  ـــطح باالت ـــر در س ـــوره اگ ـــجویان دانشگاه س ـــردم؛ دانش ـــس می ک تدری

ـــجویان  ـــیار دانش ـــن بس ـــر م ـــی ازنظ ـــد؛ یعن ـــز نبودن ـــر نی ـــد، پایین ت نبودن

باانگیـــزه، قـــوی، عالقه منـــد، باهـــوش و بااســـتعداد بودنـــد و هســـتند.

علـــی امرالهـــی در قیـــاس دانشگاه ســـوره بـــا دانشـــگاه های مـــادر 

ـــور  ـــارج از کش ـــه از خ ـــت: پس ازاینک ـــرد و گف ـــرح ک ـــی را مط ـــور نکات کش

برگشـــتم، تنهـــا در دانشگاه ســـوره فعالیـــت دارم و همین طـــور بـــه 

ـــر  ـــگاه های دیگ ـــس در دانش ـــرای تدری ـــی ب ـــاد کار فرصت ـــم زی ـــل حج دلی

وجـــود نـــدارد. پیـــش از ســـال ۸۸ کـــه دانشـــگاه های شـــهید بهشـــتی، 

ــردم؛  ــس می کـ ــان تدریـ ــرک و هم زمـ ــور مشـ ــوره را به طـ ــران و سـ تهـ

می تـــوان گفـــت کـــه تـــا حـــدودی در دانشگاه ســـوره مشـــکل کمبـــود 

امکانـــات وجـــود دارد. بـــه ایـــن معنـــا کـــه امکاناتـــی کـــه دانشـــجویان 

ـــوره  ـــجویان دانشگاه س ـــتند، دانش ـــتی داش ـــهید بهش ـــران و ش ـــگاه ته دانش

ـــی اســـت.  ـــا حـــدی طبیع ـــن موضـــوع ت ـــه ای ـــد. البت از آن برخـــوردار نبودن

ـــگاه  ـــای دانش ـــای زیب ـــکده هره ـــه دانش ـــبت ب ـــوره نس ـــه دانشگاه س چراک

ـــاری  ـــجویان مع ـــات دانش ـــاظ امکان ـــت و ازلح ـــیس اس ـــازه تأس ـــران ت ته

ـــتند.  ـــود داش ـــاری ب ـــروه مع ـــر گ ـــه دف ـــر ک ـــک دف ـــه و ی ـــط دو آتلی فق

ـــت. ـــته اس ـــود داش ـــیاری وج ـــت بس ـــته پیرشف ـــه گذش ـــبت ب ـــروز نس ام

ـــر  ـــو و به ـــه روبه جل ـــوره همیش ـــن دانشگاه س ـــر م ـــرد: ازنظ ـــه ک وی اضاف

ـــوره  ـــه دانشگاه س ـــرای ورود ب ـــن ب ـــه م ـــوع ب ـــن موض ـــوده و همی ـــدن ب ش

انگیـــزه مـــی داد. بـــه ایـــن دلیـــل کـــه انگیـــزه ای کـــه دانشـــجویان 

داشـــتند و انـــرژی کـــه بـــرای درس رصف می کردنـــد، مـــرا رس ذوق 

ـــان  ـــت می ـــه صمیمی ـــود ک ـــه ای ب ـــوره به گون ـــط دانشگاه س ـــی آورد. محی م

همـــکاران همیشـــه وجـــود داشـــت. می تـــوان گفـــت کـــه حضـــور در 

ـــور  ـــرای حض ـــت، بلکـــه مـــن ب ـــل مـــادی نداش ـــاً دلی ـــوره رصف دانشگاه س

در کالس درس شـــوق و انگیـــزه داشـــتم و ایـــن موضـــوع بـــه جوانـــان 

ــت. ــتگی داشـ ــوره بسـ دانشگاه سـ

پـس از ۳۰ سـال تجربـه تدریس، بـه جرئت 
می توانـم بگویم دانشـجویان دانشگاه سـوره 
دانشـگاه های  دانشـجویان  از  به هیچ عنـوان 
دولتـی ضعیف تر و بـه لحـاظ کاری کم کارتر 

ند د نبو
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علـــی امرالهـــی در ایـــن خصـــوص یـــادآور شـــد: البتـــه امـــکان مقایســـه 

ـــگاه  ـــارض در دانش ـــال ح ـــرا در ح ـــدارد؛ زی ـــود ن ـــن وج ـــرای م ـــی ب چندان

ـــدارم؛ امـــا دانشـــجویان مـــن  تهـــران و دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی تدریـــس ن

ــی  ــای تحصیلـ ــدند درزمینهٔ هـ ــل شـ ــه فارغ التحصیـ ــوره کـ در دانشگاه سـ

ـــک مجموعـــه  ـــاالرده ی ـــه ای درخشـــیدند و شـــاید جـــزو مســـئولین ب و حرف

ـــدگار شـــوند  ـــا درمجموعـــه ای مان ـــان باعـــث شـــد ت هســـتند و توامننـــدی آن

ـــطه. ـــاط و واس ـــه ارتب ن

تربیـــت  در  دانشگاه ســـوره  جایـــگاه  توضیـــح  در  امرالهـــی  علـــی 

و پـــرورش دانشـــجوی متعهـــد و متبحـــر گفـــت: روحـــی کـــه در 

دانشگاه ســـوره وجـــود دارد و دانشـــجویان به محـــض ورود بـــه ایـــن 

دانشـــگاه در ایـــن امتســـفر قـــرار می گیرنـــد، آن هـــا را بـــه ایـــن ســـمت 

ســـوق می دهـــد کـــه نهایـــت بهره بـــرداری را از زمان هـــای درســـی و از 

ــان را  ــان تلف شده شـ ــع زمـ ــند و درواقـ ــته باشـ ــتادان مختلـــف داشـ اسـ

بـــه حداقـــل می رســـانند. البتـــه بـــه دلیـــل همه گیـــری بیـــاری کرونـــا، 

ــرده ام و  ــات نکـ ــک مالقـ ــجویان را از نزدیـ ــه دانشـ ــت کـ ــال اسـ دو سـ

مهروموم هـــای اولیـــه تأســـیس دانشگاه ســـوره یعنـــی ســـال ۷۵ و ۷۶ 

ایـــن ویژگی هـــا بیشـــر وجـــود داشـــت. در ســـال های ۸۸ بـــه بعـــد کـــه 

مـــدام در دانشگاه ســـوره حضـــور داشـــتم، یک رونـــد خاصـــی در میـــان 

دانشـــجویان وجـــود داشـــت. البتـــه دانشـــکده معـــاری دانشگاه ســـوره 

هنـــوز بـــا رشایـــط ایـــده آل و امکانـــات ویـــژه کمـــی فاصلـــه دارد، امـــا 

آن روحـــی کـــه در دانشگاه ســـوره وجـــود داشـــته و دارد باعـــث شـــده 

ـــی و  ـــه تعال ـــان را ب ـــی، خودش ـــر روحیات ـــا ه ـــف ب ـــجویان مختل ـــه دانش ک

پیرشفـــت برســـانند.

ـــازی  ـــاری و شهرس ـــکده مع ـــئوالن دانش ـــتادان و مس ـــرد: اس ـــوان ک وی عن

دانشگاه ســـوره همیشـــه در جهـــت اعتـــال و پیرشفـــت حرکـــت کردنـــد 

و بـــا حداقـــل امکانـــات ممکـــن دانشـــجویان توانســـتند بـــه مقام هـــای 

ـــرث  ـــه اک ـــود ک ـــهود ب ـــوره مش ـــه در دانشگاه س ـــند. همیش ـــمندی برس ارزش

دانشـــجویان بـــرای آمـــوزش و یادگیـــری بـــه دانشـــگاه آمده انـــد.

در ادامـــه، علـــی امرالهـــی اظهـــار داشـــت: رشـــته تخصصـــی مـــن تأسیســـات 

ـــن  ـــتم. م ـــار نیس ـــی مع ـــور تخصص ـــت و به ط ـــی اس ـــی و الکریک مکانیک

ـــتم  ـــعی داش ـــردم، س ـــس ک ـــه تدری ـــته ای ک ـــر رش ـــکده و ه ـــر دانش در ه

کـــه محتـــوای آن درس بـــرای دانشـــجو کاربـــردی و قابل اســـتفاده باشـــد 

و آن درس زمانـــی بـــرای دانشـــجو جذابیـــت دارد کـــه بدانـــد در آینـــده 

می توانـــد در کار خـــود از آن بهـــره بگیـــرد و اگـــر نتوانـــد در کار از آن 

مطالـــب درســـی بهـــره بگیـــرد، بـــه زودی مطالـــب فرامـــوش می شـــود؛ 

ـــه  ـــی ارائ ـــردی و عمل ـــزوه درســـی کارب ـــردم ج ـــعی ک ـــه س ـــن همیش بنابرای

دهـــم و تـــالش می کنـــم در هـــر تـــرم مطالـــب بـــه روز و تازه تـــری در 

ـــم. ـــرح کن ـــا مط کالس ه

ـــرح  ـــجویان مط ـــئله کار دانش ـــود را مس ـــی خ ـــه اصل ـــی دغدغ ـــی امراله عل

ـــجویان  ـــث کار دانش ـــن بح ـــی م ـــه اصل ـــت: دغدغ ـــاره گف ـــرد و دراین ب ک

اســـت؛ زیـــرا مقـــدار جـــذب نســـبت بـــه تعـــداد دانشـــجویان خروجـــی 

ـــم  ـــیار ک ـــتغال بس ـــرای اش ـــامل ب ـــن و س ـــط ام ـــت. محی ـــدک اس ـــیار ان بس

ـــر کار و شـــغل مناســـب وجـــود داشـــته باشـــد،  ـــن اگ ـــاد م ـــه اعتق اســـت. ب

انگیـــزه دانشـــجویان نیـــز چنـــد برابـــر می شـــود و امیدواریـــم کـــه 

رشایـــط کاری مناســـب بـــرای دانشـــجویان فراهـــم شـــود.

وی در پایـــان گفـــت: از همـــه مســـئولین دلســـوزی کـــه در دانشـــکده 

معـــاری و شهرســـازی دانشگاه ســـوره بـــرای دانشـــجویان وقـــت و 

انـــرژی رصف می کننـــد و از همـــه همـــکاران ارزشـــمندی کـــه ســـالیان 

ــد،  ــجویان می گذارنـ ــار دانشـ ــان را در اختیـ ــته های خودشـ ــال دانسـ سـ

سپاســـگزاری می کنـــم.

*

پروژه نهایی زینب جانربارزاده
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دکر سیدمحسن میرطالبی؛ روانشناس، کارشناس تعلیم و تربیت و مدرس 

ضمن  دانشگاه سوره،  روابط عمومی  واحد  با  گفت وگو  در  دانشگاه سوره 

در  تدریس  سابقه  سال   ۳۷ از  بیش  گفت:  خود  تدریس  سابقه  به  اشاره 

مراکز آموزشی و دانشگاه های مختلف دارم و بیش از ۲۰ سال است که 

در دانشگاه سوره تدریس می کنم. درگروه عمومی، گروه مدیریت فرهنگی 

به تدریس هستم و دروسی مانند  ارتباطات مشغول  و همچنین درگروه 

مدیریت فعالیت های فرهنگی، روانشناسی عمومی، روانشناسی اجتاعی، 

فلسفه تعلیم و تربیت را تدریس می کنم.

سیدمحسـن میرطالبی: حضور در دانشگاه سـوره 
از  دانشـگاه  ایـن  و  بـوده  توفیـق  یـک  مـن  بـرای 

اسـت اسـامی  انقاب  ثمـرات 

میرطالبی در خصوص تجربه  حضور و فعالیت در دانشگاه سوره خاطرنشان 

کرد: حضور و فعالیت در دانشگاه سوره برای من یک توفیق بوده و این 

دانشگاه از مثرات انقالب اسالمی است. هدف اصلی این دانشگاه در دوران 

این  این که در  از  انقالبی بوده و من  انقالب؛ تولید هر متعهد و  از  پس 

دانشگاه  این  در  را  خود  عمر  از  سال   ۲۰ از  بیش  و  قرارگرفته ام  جریان 

از  سال ها  این  طول  در  همچنین  هستم.  خوشبخت  بسیار  گذراندم، 

استادان این دانشگاه بسیار آموختم چراکه بسیار استادان فرهیخته ای در 

دانشگاه سوره مشغول به کار هستند.

من  نظر  به  کرد:  عنوان  دانشگاه سوره  دانشجویان  ارزیابی سطح  در  وی 

دانشگاه ها  دیگر  دانشجویان  از  متفاوت تر  دانشگاه  این  دانشجویان 

هستند، چراکه انتخاب تحصیل در چنین مرکزی حتاً بامطالعه قبلی بوده 

و قطعاً جوانانی که وارد این دانشگاه شدند می توانستند به دانشگاه های 

دیگر ورود پیدا کنند؛ اما انتخاب این دانشگاه به جهت رشایط خاص آن و 

موفقیت هایی که در جشنواره های هری و فرهنگی داشته باعث شده که 

بسیاری از دانشجویان با انتخاب قبلی وارد این مجموعه شوند و در این 

دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

میرطالبی در ادامه گفت: به نظر من دانشجویان این دانشگاه، عالقه مندتر 

نسبت به تحصیل در رشته های تحصیلی خودشان هستند. به همین سبب 

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی در این دانشگاه تحصیل کرده بودند، 

در مقاطع ارشد و دکرا در دانشگاه های سطح باال پذیرفته می شدند که این 

نشان از کیفیت آموزش در این دانشگاه دارد.

محسن میرطالبی در قیاس دانشگاه سوره با دانشگاه های دیگر تریح کرد: 

در قیاس با دانشگاه های دیگر می توانم این مسئله را بیان کنم که خروجی 

این دانشگاه همیشه موفق، رسآمد و تأثیرگذار در هر جامعه بوده است. 

این  فارغ التحصیل  امروز  در عرصه هر،  که  کارگردانان جوانی  بسیار  چه 

دانشگاه هستند و چه بسیار هرپیشگانی که در جامعه هری ما در حال 

فعالیت هستند که از فارغ التحصیالن این دانشگاه بوده و همه این موارد 

نشان دهنده موفقیت این دانشگاه است. وی افزود: خروجی این دانشگاه 

همیشه در هدف گذاری موفق بوده و قطعاً در آینده نیز موفق خواهد 

بود و دانشجویانی که از رشته های مختلف در این دانشگاه فارغ التحصیل 

شدند، در رشته های مختلف در سطح جامعه امروز خودمنایی می کنند.

این نکته که دانشگاه سوره صاحب روش و  با تأکید بر  محسن میرطالبی 

و  بوده  موفق  خود  مسیر  در  تاکنون  دانشگاه سوره  گفت:  است  مکتب 

خواهد بود. هرچه دانشجویان در اهداف خودشان مصمم تر باشند و با 

عمق بیشری مطالعه منایند؛ قطعاً آینده خوبی را برای خودشان درزمینه 

شغلی رقم می زنند و در ارتقاء هر متعهد جامعه مؤثرتر خواهند بود.

وجود  دانشگاه،  رأس  در  قوی  مدیریت  وجود  شد:  یادآور  انتها  در  وی 

مدیران  دیگر  و  آموزشی  معاونت  رأس  در  هوشمند  و  کارآمد  مدیریت 

محرم دانشگاه و همچنین استادان متبحر و دلسوز، باعث رشد و تعالی 

این دانشگاه شده است.

حضور و فعالیـت در دانشگاه سـوره برای من 
یـک توفیق بـوده و ایـن دانشـگاه از ثمرات 
انقـالب اسـالمی اسـت. هـدف اصلـی این 
دانشـگاه در دوران پس از انقـالب؛ تولید هنر 
متعهـد و انقالبـی بـوده و مـن از این که در 
ایـن جریـان قرارگرفته ام و بیش از ۲۰ سـال 
از عمر خـود را در ایـن دانشـگاه گذراندم، 
بسـیار خوشـبخت هسـتم. همچنین در طول 
این سـال ها از اسـتادان این دانشـگاه بسیار 
فرهیخته ای  اسـتادان  بسـیار  چراکه  آموختم 

در دانشگاه سـوره مشـغول به کار هسـتند.
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از دانشـگاه های موفق  دانشگاه سـوره یکـی 
اسـت و ازنظـر علمی نیـز دانشـجویانی که 
و  بـاال  باکیفیـت  می شـوند؛  فارغ التحصیـل 
با تـوان علمـی باال بـه محیط کار فرسـتاده 

می شـوند.

مشـــاور  مهندســـین  مدیرعامـــل  اســـعدی،  محمدصـــادق  دکـــر 

نگارگـــران معـــاری نویـــن و مـــدرس دانشـــکده معـــاری و شهرســـازی 

دانشـــگاه  روابط عمومـــی  واحـــد  بـــا  در گفت وگـــو  دانشگاه ســـوره 

ـــرد و گفـــت: حـــدود ۳۶ ســـال  ـــس خـــود اشـــاره ک ـــه ســـابقه تدری ســـوره، ب

اســـت کـــه تدریـــس می کنـــم و البتـــه کار اصلـــی مـــن تدریـــس نبـــوده 

ــال ها  ــت، سـ ــن اسـ ــی مـ ــه کار اصلـ ــاور کـ ــین مشـ ــار مهندسـ و در کنـ

ـــن  ـــدم. همچنی ـــته ش ـــه بازنشس ـــن زمین ـــارض در ای ـــال ح ـــردم و در ح کارک

در ایـــن زمـــان تدریـــس را نیـــز بـــر عهـــده داشـــتم و حـــدود ۲۵ ســـال 

ــتم. ــس هسـ ــه تدریـ ــغول بـ ــوره مشـ ــه در دانشگاه سـ ــت کـ اسـ

ــه  ــه کـ ــداوم دروس پایـ ــورت مـ ــرم به صـ ــر تـ ــزود: هـ ــاره افـ وی دراین بـ

شـــامل هندســـه کاربـــردی، هندســـه مناظـــر و مرایـــا و بیـــان معـــاری 

۱ کـــه به گونـــه ای هندســـه ها را در برمی گیـــرد، تدریـــس می کنـــم. 

ـــه  ـــه را ک ـــاً دروس پای ـــا عموم ـــتم، ام ـــس داش ـــز تدری ـــری را نی دروس دیگ

ــه جهـــت  ــای اول و دوم، بـ ــجویان معـــاری را در ترم هـ ــع دانشـ درواقـ

ـــس  ـــد، تدری ـــال کنن ـــده دنب ـــان را در آین ـــد دروس تخصصی ش ـــه بتوانن آنک

می کنـــم.

اســـعدی در بررســـی وضعیـــت دانشـــجویان دانشگاه ســـوره گفـــت: 

ـــه  ـــتند. البت ـــی هس ـــیار خوب ـــجویان بس ـــوره دانش ـــجویان دانشگاه س دانش

ـــادی  ـــت زی ـــجویان اف ـــی دانش ـــت تحصیل ـــه وضعی ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب

پیداکـــرده کـــه ایـــن موضـــوع فقـــط دانشـــجویان دانشگاه ســـوره را 

شـــامل منی شـــود و دانشـــجویان دانشـــگاه های دیگـــر نیـــز ایـــن افـــت 

ــته  ــه درگذشـ ــت کـ ــوان گفـ ــوی می تـ ــه نحـ ــته اند. بـ ــی را داشـ تحصیلـ

دانشـــجویان بهـــری داشـــتیم.

محمدصـــادق اســـعدی دربـــاره کیفیـــت تدریـــس در دانشگاه ســـوره 

خاطرنشـــان کـــرد: بـــه نظـــرم آمـــوزش در ایـــن دانشـــگاه از کیفیـــت بســـیار 

ـــف  ـــس دروس مختل ـــته تدری ـــتادان برجس ـــت و اس ـــوردار اس ـــی برخ باالی

از  دانشگاه ســوره  اســعدی:  محمدصــادق 
ــت ــوردار اس ــی برخ ــی باالی ــت علم کیفی

ـــوده  ـــر ب ـــع باالت ـــاال در مقاط ـــی ب ـــز قبول ـــل آن نی ـــه و دلی را برعهده گرفت

ـــته اند.  ــوره داش ــاری دانشگاه سـ ـــکده معـ ــالن دانش ـــه فارغ التحصیـ ک

ـــت. ـــوره اس ـــاالی دانشگاه س ـــی ب ـــت علم ـــوع دلیـــل بـــر کیفی ـــن موض ای

ـــت  ـــوره در تربی ـــگاه دانشگاه س ـــه جای ـــاره ب ـــن اش ـــه ضم ـــعدی در ادام اس

دانشـــجویان متعهـــد و متبحـــر گفـــت: دانشگاه ســـوره وظیفـــه خـــود را 

ــرده  ــی تربیت کـ ــجویان خوبـ ــن دانشـ ــام داده و همچنیـ ــی انجـ به خوبـ

اســـت. کـــا اینکـــه بســـیاری از هـــان دانشـــجویان، در حـــال حـــارض 

به عنـــوان اســـتاد در دانشـــکده معـــاری دانشگاه ســـوره مشـــغول بـــه 

ـــتند. ـــس هس تدری

محمدصـــادق اســـعدی در قیـــاس دانشگاه ســـوره بـــا دانشـــگاه های 

دیگـــر عنـــوان کـــرد: در مقایســـه دانشگاه ســـوره بـــا دانشـــگاه های 

دیگـــر می تـــوان گفـــت کـــه دانشگاه ســـوره یکـــی از دانشـــگاه های 

موفـــق اســـت و ازنظـــر علمـــی نیـــز دانشـــجویانی کـــه فارغ التحصیـــل 

ــط کار  ــه محیـ ــاال بـ ــی بـ ــوان علمـ ــا تـ ــاال و بـ ــت بـ ــوند؛ باکیفیـ می شـ

فرســـتاده می شـــوند.

ــجویان  ــده دانشـ ــوص آینـ ــود در خصـ ــی خـ ــه اصلـ ــاره دغدغـ وی دربـ

ــوری  ــورت حضـ ــری به صـ ــی و نظـ ــای دروس عملـ ــر کالس هـ ــت: اگـ گفـ

ـــت  ـــد داش ـــود خواه ـــوزش وج ـــر آم ـــری در ام ـــت به ـــوند، کیفی ـــزار ش برگ

ــجویان  ــورد و دانشـ ــم بخـ ــاق رقـ ــن اتفـ ــده ایـ ــه در آینـ ــدوارم کـ و امیـ

بتواننـــد بهـــره بیشـــری از کالس هـــا بربنـــد.

اســـعدی در پایـــان اظهـــار داشـــت: امیـــدوارم کـــه موفقیت هـــای 

ــجویان و  ــد دانشـ ــد و بتوانـ ــدا کنـ ــه پیـ ــواره ادامـ ــوره همـ دانشگاه سـ

فارغ التحصیـــالن خـــوب و کارآمـــدی را وارد جامعـــه کنـــد.
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ــدرس  ــک و مـ ــراح گرافیـ ــری، طـ ــر هـ ــانژاد، مدیـ ــوروش پارسـ ــر کـ دکـ

دانشـــکده هـــر دانشگاه ســـوره در گفت وگـــو بـــا واحـــد روابط عمومـــی 

ـــه ســـابقه تدریـــس خـــود اشـــاره کـــرد و گفـــت: از ســـال  دانشـــگاه ســـوره، ب

ـــه تدریـــس هســـتم و در طـــی  ـــون در دانشگاه ســـوره مشـــغول ب ۱۳۷۸ تاکن

ایـــن ســـال ها واحدهـــای تخصصـــی گرافیـــک را در مقطـــع کارشناســـی 

و کارشناسی ارشـــد تدریـــس کـــرده ام. در کارگاه هـــای تخصصـــی طراحـــی 

ــل  ــور مفصـ ــرش و به طـ ــک نـ ــی گرافیـ ــر، طراحـ ــی پوسـ ــانه، طراحـ نشـ

طـــرح عملـــی جامـــع فعالیـــت کـــرده ام. همچنیـــن در ســـال های اخیـــر 

ــد گرافیـــک  ــی ماننـ ــه تدریـــس دروسـ ــد، بـ ــی ارشـ ــع کارشناسـ در مقطـ

رســـانه های چاپـــی و اصـــول دیزایـــن در کارگاه هـــای تخصصـــی گرافیـــک 

پرداختـــه ام.

ــه  ــال ها تجربـ ــه سـ ــانی کـ ــرد: کسـ ــان کـ ــانژاد خاطرنشـ ــوروش پارسـ کـ

ـــار دانشـــجویان و  ـــرای حضـــور در کن حرفـــه ای، ســـابقه تدریـــس، اشـــتیاق ب

ـــدند و  ـــجویان ش ـــد دانش ـــث رش ـــد؛ باع ـــود را دارن ـــته های خ ـــال دانس انتق

ـــی حضـــور مدرســـان مدعـــو در دانشـــگاه اســـت. ـــل اصل ـــن موضـــوع دلی ای

میان  چندانی  تفاوت  پارسانژاد:  وش  کور
دانشگاه سوره و دانشگاه های مادر کشور نمی بینم

*

پارســـانژاد در بررســـی وضعیـــت دانشـــجویان دانشگاه ســـوره گفـــت: 

رشـــته های هـــری عمومـــاً رشـــته هایی هســـتند کـــه دانشـــجویان 

منی تواننـــد رصفـــاً بامطالعـــه  مباحـــث تئوریـــک و حفظ کـــردن مطالـــب، 

در آزمـــون بـــه نحـــو احســـن حـــارض شـــوند و منـــره خوبـــی دریافـــت 

ــای ذهنـــی  ــام آموخته هـ ــد و پـــس از گذشـــت مـــدت کوتاهـــی متـ کننـ

خـــود را از یـــاد بربنـــد. بلکـــه دانشـــجویان هـــری در اصـــل بایـــد دارای 

ـــتعداد  ـــه اس ـــوام ب ـــت ع ـــن اس ـــه ممک ـــند ک ـــز باش ـــر نی ـــات دیگ خصوصی

از ایـــن مقولـــه یـــاد کننـــد. وی ادامـــه داد: درهرصـــورت دانشـــجو بایـــد 

ـــته  ـــتی از رش ـــناخت درس ـــم و ش ـــن فه ـــی و همچنی ـــای تکمیل آن ویژگی ه

ـــوالً در کالس هـــای  ـــن خاطـــر معم ـــه همی ـــی خـــود داشـــته باشـــد. ب تحصیل

رشـــته های مختلـــف هـــری، تعـــداد بســـیار کمـــی از دانشـــجویان دارای 

جمیـــع خـــواص مثبـــت یـــک دانشـــجوی هـــری هســـتند و اســـتاد نیـــز 

ـــان  ـــی از آن ـــداد اندک ـــجویان، تع ـــداد کل دانش ـــه از تع ـــود ک ـــه می ش متوج

در آینـــده توانایـــی رســـیدن بـــه موفقیت هـــای بـــزرگ رادارنـــد.

وی دراین بـــاره عنـــوان کـــرد: بـــه نظـــر می رســـد کـــه ســـال های گذشـــته 

ــک  ــته گرافیـ ــری و رشـ ــته های هـ ــتعد در رشـ ــجویان مسـ ــداد دانشـ تعـ

ـــروز  ـــجویان ام ـــاید دانش ـــوده و ش ـــر ب ـــر بیش ـــال های اخی ـــه س ـــبت ب نس

ـــته و از  ـــه دروس داش ـــبت ب ـــری نس ـــیت کم ـــته حساس ـــه گذش ـــبت ب نس

ـــد. ـــری دارن ـــزه کم ـــی انگی طرف

ــا  ــوره بـ ــاوت دانشگاه سـ ــوص تفـ ــانژاد در خصـ ــوروش پارسـ ــپس، کـ سـ

دانشـــگاه های مـــادر کشـــور اظهـــار کـــرد: تفـــاوت چندانـــی میـــان 

ــور  ــادر کشـ ــگاه های مـ ــری و دانشـ ــگاه های هـ ــوره و دانشـ دانشگاه سـ

منی بینـــم. عمومـــاً رشـــته های هـــری در دانشـــگاه ها، اســـتاد محـــور 

اســـت. بـــه ایـــن معنـــا کـــه هـــر اســـتادی بـــه فراخـــور تبحـــر، تجربـــه 

و علمـــی کـــه آموختـــه می توانـــد در فضاهـــای مختلفـــی به خوبـــی 

مباحـــث و موضوعـــات درســـی را بـــه دانشـــجویان خـــود منتقـــل کنـــد؛ 

ـــه ای  ـــد کـــه حرف ـــد در جـــذب اســـتادانی کوشـــش کن ـــن دانشـــگاه بای بنابرای

و نام آشـــنای آن رشـــته بـــوده و توانایـــی انتقـــال علـــم و دانـــش خـــود 

را داشـــته باشـــد. اگـــر چنیـــن اســـتادی گزینـــش و جـــذب شـــود؛ قطعـــاً 

ســـطح علمـــی دانشـــگاه نیـــز پیرشفـــت خواهـــد کـــرد.

وی اضافـــه کـــرد: دانشگاه ســـوره نیـــز در ایـــن ســـال ها از اســـتادان 

ـــی  ـــطح خوب ـــتادان را در س ـــروه اس ـــته گ ـــرده و توانس ـــتفاده ک ـــی اس خوب

حفـــظ کنـــد. درمجمـــوع امتیـــاز خوبـــی بـــه دانشگاه ســـوره اختصـــاص 

ــا و  ــای زیبـ ــکده هرهـ ــد دانشـ ــگاه هایی ماننـ ــاً دانشـ ــم. طبیعتـ می دهـ

دانشـــگاه هـــر؛ بـــه دلیـــل اینکـــه دولتـــی هســـتند، رتبـــه کنکـــور متقاضیـــان 

ـــری  ـــجویان به ـــت دانش ـــن اس ـــبب ممک ـــن س ـــه همی ـــد و ب ـــاال باش ـــد ب بای

کسـانی که سـال ها تجربـه حرفه ای، سـابقه 
کنـار  در  بـرای حضـور  اشـتیاق  تدریـس، 
دانشـجویان و انتقـال دانسـته های خـود را 
دارند؛ باعث رشـد دانشـجویان شـدند و این 
موضـوع دلیل اصلـی حضور مدرسـان مدعو 

است. دانشـگاه  در 
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و  دانشگاه سـوره  میـان  چندانـی  تفـاوت 
دانشـگاه های هنـری و دانشـگاه های مـادر 
کشـور نمی بینـم. عمومًا رشـته های هنری در 
دانشـگاه ها، اسـتاد محور اسـت. به این معنا 
که هـر اسـتادی به فراخـور تبحـر، تجربه و 
علمـی کـه آموختـه می توانـد در فضاهای 
موضوعـات  و  مباحـث  به خوبـی  مختلفـی 
درسـی را بـه دانشـجویان خـود منتقل کند

در آن دانشـــگاه قبـــول شـــوند؛ امـــا ایـــن موضـــوع بـــه آن مفهـــوم 

نیســـت کـــه دانشـــجویان دانشگاه ســـوره ســـطح پایینـــی داشـــته باشـــند. 

حتـــی می تـــوان گفـــت کـــه در حـــال حـــارض طراحـــان گرافیـــک بســـیار 

موفقـــی داریـــم کـــه تحصیـــالت دانشـــگاهی خـــود را در دانشگاه ســـوره 

گذرانده انـــد.

ـــرای  ـــوان ب ـــا می ت ـــه آی ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــانژاد در پاس ـــوروش پارس ک

دانشگاه ســـوره لفـــظ مکتـــب را بـــه کار بـــرد، گفـــت: اگـــر منظورتـــان از 

ـــن  ـــن چنی ـــدگاه م ـــب باهـــاوس اســـت، از دی ـــه مکت ـــبیه ب ـــزی ش ســـبِک چی

لفظـــی را منی تـــوان بـــرای دانشگاه ســـوره بـــه کار بـــرد و دانشگاه ســـوره 

هنـــوز بـــه چنیـــن جایگاهـــی نرســـیده اســـت. اگرچـــه تـــالش خـــود را کـــرده 

ـــی را  ـــک روش ـــاید ی ـــر ش ـــوب و ماه ـــتادان خ ـــتفاده از اس ـــل اس ـــه دلی و ب

پیداکـــرده باشـــد، امـــا اطـــالق واژه مکتـــب هنـــوز بـــرای دانشگاه ســـوره 

ممکـــن نیســـت. نه تنهـــا دانشگاه ســـوره بلکـــه بـــرای دانشـــگاه های 

دیگـــر نیـــز هنـــوز منی تـــوان ایـــن لفـــظ را بـــه کار بـــرد  و فقـــط شـــاید 

وجـــود اســـتادانی باعـــث شـــود کـــه دانشـــگاه بـــه یـــک شـــیوه و روش 

ـــد. ـــدا کن ـــت پی ـــی دس خاص

ـــری  ـــار ه ـــه آث ـــی و ارائ ـــود در طراح ـــاص خ ـــیوه خ ـــا ش ـــه ب وی در رابط

توضیـــح داد: طبیعتـــاً هـــر طراحـــی کـــه ســـال ها فعالیـــت کـــرده، بـــه 

ــرای بهـــر و کامـــل  ــه دارد و بـ ــه آن عالقـ ــه بـ ــیوه و لحنـــی کـ یـــک شـ

شـــدن آن کوشـــش و مارســـت داشـــته اســـت، می رســـد. مـــن نیـــز 

دل مشـــغولی های تصویـــری خـــاص، مـــدل فکـــری خـــاص، رســـیدن یـــک 

ــه  ــی دارم کـ ــای به خصوصـ ــی و تکنیک هـ ــت رنگـ ــرا، پالـ ــه اجـ ــده بـ ایـ

ایـــن مـــوارد طـــی سی وســـه ســـال کار طراحـــی گرافیـــک به تدریـــج بـــه 

وجـــود آمـــده اســـت.

پارســـانژاد بـــه منشـــأ ســـبک فکری و هـــری خـــود پرداخـــت و افـــزود: 

ایـــن مقولـــه از یـــک حـــس درونـــی انســـان  نســـبت بـــه یـــک مدلـــی از 

زیباشناســـی هـــری رسچشـــمه می گیـــرد کـــه بخشـــی از آن بـــا عالیـــق 

و ســـالیق و بخـــش دیگـــر آن بـــا انســـان متولـــد می شـــود و ســـپس در 

مســـیر زندگـــی متبلـــور شـــده و بـــه جهـــت باثبـــات شـــدن آن کامل تـــر 

می شـــود.

مـــدرس دانشـــکده هـــر دانشگاه ســـوره بـــه فرآینـــد کاری خـــود اشـــاره 

ــک  ــه یـ ــود کـ ــاز می شـ ــی آغـ ــن زمانـ ــد کاری مـ ــت: فرآینـ ــرد و گفـ کـ

ــن  ــه ذهـ ــی دارد کـ ــفارش محتوایـ ــم. آن سـ ــت می کنـ ــفارش را دریافـ سـ

مـــن در راســـتای آن قرارگرفتـــه و بـــه خلـــق یـــک اثـــری به مـــوازات آن 

ســـفارش بـــا ویژگی هـــای خـــاص خـــود کـــه از فیلـــر ذهـــن مـــن عبـــور 

داده شـــده، می انجامـــد.

ــود در  ــی خـ ــه اصلـ ــاره دغدغـ ــانژاد دربـ ــوروش پارسـ ــز، کـ ــان نیـ در پایـ

خصـــوص آینـــده دانشـــجویان گفـــت: در ابتـــدا توصیـــه ای بـــه وزارت علـــوم، 

ـــت.  ـــگاهی اس ـــور دانش ـــام ام ـــدی مت ـــه متص ـــاوری دارم ک ـــات و فن تحقیق

ـــاز  ـــازار کار و نی ـــا ب ـــبی ب ـــک تناس ـــد ی ـــگاهی بای ـــته های دانش ـــوالً رش معم

ـــته های  ـــال حـــارض در رش ـــا در ح ـــند؛ ام ـــته باش ـــته داش ـــه آن رش ـــه ب جامع

هـــری و به خصـــوص در رشـــته گرافیـــک، تعـــداد فارغ التحصیـــالن 

ـــوان گفـــت  ـــوده کـــه شـــاید بت ـــاد ب گرافیـــک در دوره کارشناســـی بســـیار زی

ـــت. ـــه اس ـــی جامع ـــاز فعل ـــر نی ـــازاد ب م

وی دراین بـــاره تریـــح کـــرد: بایـــد در ایـــن زمینـــه به نوعـــی بازنگـــری 

صـــورت بگیـــرد. چراکـــه دانشـــجوی فارغ التحصیـــل گرافیـــک بایـــد 

ــد.  ــاش کنـ ــرده اســـت، امرارمعـ ــه در آن تحصیل کـ ــته ای کـ ــه رشـ درزمینـ

ـــی  ـــوص طراح ـــری به خص ـــته های ه ـــدن در رش ـــق ش ـــت، موف ـــی اس گفتن

ــش  ــل دانـ ــور مفصـ ــجو به طـ ــه دانشـ ــت کـ ــن اسـ ــرو ایـ ــک درگـ گرافیـ

تئوریـــک داشـــته و همچنیـــن دســـت روان طراحـــی و ذهـــن خـــالق داشـــته 

ـــه  ـــی فراگرفت ـــد به خوب ـــی را بای ـــه و مبان ـــر آن، دروس پای ـــالوه ب ـــد. ع باش

باشـــد و بـــا تاریـــخ گرافیـــک جهـــان و ایـــران و ســـبک ها و مکتب هـــای 

ـــد. ـــته باش ـــنایی داش ـــف آن آش مختل
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دکر عبدالکریم خیامی پژوهشگر، مدرس حوزه فرهنگ و رسانه و مدرس 

خود  تدریس  سابقه  به  دانشگاه سوره  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده 

پانزده سال است که در دانشگاه  تهران و  به  اشاره کرد و گفت: نزدیک 

سوره،  دانشگاه  در  تدریس  سابقه  این  و  می کنم  تدریس  دانشگاه سوره 

حدود یازده سال است. وی افزود: دروسی که در دانشگاه سوره سابق بر 

این به آموزش و تدریس آن مشغول بودم، نظریه های انتقادی بود که این 

درس مدتی است که از دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

مقطع ارشد حذف شده و همچنین درس نظریه های ارتباطات و آشنایی با 

ابزارهای ارتباطی نوین را در دانشگاه سوره تدریس می کنم.

وی در خصوص حضور و فعالیت در دانشگاه سوره خاطرنشان کرد: بسیار 

آموزشی  نظام  تدریس می کنم.  دانشگاه  این  در  خوشحال و خرسندم که 

و  دارد  دانشگاه سوره  از  خوشی  خاطرات  اسالمی  انقالب  از  پس  کشور 

دانش آموختگان برجسته ای را به کشور تقدیم کرده است. همچنین مبتنی 

البته  است.  ایجادشده  دانشگاه  این  خاصی  چارچوب های  و  اهداف  بر 

برای من  این دانشگاه  کنار معلان  اما حضور در  فرازوفرودهایی داشته 

اسباب خرسندی است.

عبدالکریم خیامی در ارزیابی سطح دانشجویان دانشگاه سوره گفت: سطح 

دانشجویان دانشگاه سوره در طی این سال ها یکسان نبوده است. در برخی 

سال ها دانشجویان ممتازتری داشتیم و در برخی سال ها این گونه نبود. به 

نظر می رسد که به دالیلی ازنظر علمی با سطح پایین تری مواجه بودیم. 

منتها در ترم های اخیری که گاهی اوقات برای پایان نامه ها یا برای تدریس 

را  جدیدی  خیز  یک  دانشگاه سوره  که  می کنم  احساس  داشتم،  همکاری 

انتخاب کرده و مجموعاً آن را موفق می دانم.

کرد:  عنوان  دیگر  دانشگاه های  با  دانشگاه سوره  قیاس  در  خیامی 

ظرفیت جذب  و  دارد  مدعو  استاد  زیادی  تعداد  به  نسبتاً  دانشگاه سوره 

استادان  از  دانشگاه  مدیران  قاعدتاً  و  است  محدود  مستقر  هیئت علمی 

یک جهت  از  است  ممکن  موضوع  این  و  می کنند  استفاده  مدعو 

محدودیت هایی برای دانشگاه به وجود آورد، اما از سوی دیگر یک مزیت 

دانشگاه های  در  می شود.  محسوب  کشور  مادر  دانشگاه های  به  نسبت 

مادر اکرثیت دروس را استادان مستقر تدریس می کنند، اما دانشگاه سوره 

استادان  از  و  اعضای هیئت علمی  یا  مستقر  استادان  از  ترکیبی  به صورت 

دانشگاه های دیگر استفاده می کند.

که  است  این  روشی  چنین  فرصت  و  امتیاز  کرد:  تریح  ادامه  در  وی 

دیدگاه های  با  استادان  از  متنوعی  طیف  با  دانشگاه سوره  دانشجویان 

این  همچنین  می شوند.  آشنا  مختلفی  تحصیلی  رشته های  با  و  مختلف 

نظام آموزشـی کشـور پس از انقاب اسامی 
دارد دانشگاه سوره  از  خوشـی  خاطرات 

اندیشه ها،  با  آشنایی  فرصت  دانشجویان  که  می شود  باعث  موضوع 

ارتباطات  ضمن  در  باشند.  داشته  را  گوناگون  رهیافت های  و  رویکردها 

بیشر  تهران  دانشگاه های  مختلف  استادان  با  دانشگاه سوره  دانشجویان 

مانند  بوده ام  مرتبط  آن ها  با  که  دانشگاه هایی  در  را  ویژگی  این  است. 

نیز به همین دلیل  نیز دیده ام. در آن دانشگاه  دانشگاه  علوم  تحقیقات 

دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه، ارتباطات متنوع و وسیعی با مراکز 

دانشگاهی، پژوهشی و علمی کشور می گیرند که به دلیل رفت وآمدهایی 

است که استادان مختلف به این دانشگاه دارند.

اشاره  دانشگاه سوره  در  آموزش  سبک  و  ساختار  به  خیامی  عبدالکریم 

ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده  در  آموزش  سبک  و  ساختار  افزود:  و  کرد 

دانشگاه سوره نسبت به دانشگاه های دیگری که در آن تدریس می کنم تا 

حدودی منعطف تر بوده و تکیه بیشری بر استاد و دانشجو دارد. احساس 

این دانشگاه استادان می توانند برنامه ریزی ویژه خودشان را  می کنم در 

و  آنان  عالیق  و  نیازها  و  دانشجویان  سطح  با  متناسب  و  باشند  داشته 

توانایی ها و ظرفیت هایی که دارند می توانند برنامه ریزی کنند. وی اضافه 

کرد: در دانشگاه سوره می دانیم که در کنار ابعاد علمی کار، بایستی برخی 

ابعاد دیگر که مربوط به تعهد اجتاعی، دینی و انقالبی دانشگاه است را 

رعایت کنیم. ازاین جهت هم انعطاف پذیری در سبک آموزش این دانشگاه 

دانشجویان  و  استادان  تعهد جمعی  نوعی  درعین حال  و هم  دارد  وجود 

وجود دارد که می تواند زمینه  توفیقات دانشگاه را فراهم کند.

دانشگاه سوره  کرد:  مطرح  دانشگاه سوره  روزآمدی  با  ارتباط  در  خیامی 

برخی دروس را که ممکن است در سایر دانشگاه ها نباشد باید در دستور 

کار خود قرار دهد که داده است. گاهی اوقات رسفصل هایی می بینم که 

ویژه این دانشگاه است، اما میزان روزآمدی آن را وابسته به درس، رشته و 

استادانی که دعوت شده اند می دانم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان برای دانشگاه سوره لفظ مکتب 

را به کار برد، گفت: فکر منی کنم که ما هنوز در مقامی باشیم که از مکتب 

این  که  باشد  داشته  قصد  به اصطالح  دانشگاه سوره  اگر  بربیم.  نام  سوره 

الزامات را فراهم کند، باید تالش بیشری در این راستا انجام دهد. همچنین، 
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فعالیت های اخیری که در دانشگاه سوره انجام می شود، مانند فصلنامه های 

جدیدی که تعریف شده و برخی نشست ها و هایش های علمی جدیدی 

که برگزارشده، به این امر کمک می کند و درمجموع دانشگاه سوره را در 

این مسیر می بینم، اما در حال حارض واقعیت این است که ما منی توانیم از 

مکتب فکری دانشگاه سوره نام بربیم.

متعهد  دانشجوی  پرورش  در  دانشگاه سوره  جایگاه  خصوص  در  خیامی 

ارشد  مقطع  دانشجویان  که  کرده ام  مشاهده  نوعاً  کرد:  اظهار  متبحر  و 

دانشگاه سوره و حتی مقطع کارشناسی، شاغل هستند و به این دلیل که این 

دانشگاه ناچار است هزینه های خود را از طریق شهریه های دانشجویی 

فراهم کند؛ گاهی اوقات در جذب دانشجو در برخی مقاطع و در برخی 

از سال ها به نوعی آسان گیری داشته است. این امر باعث شده که سطح 

تدبیری  باید  همچنین،  باشد.  نداشته  را  الزم  مطلوبیت  آن  دانشجویان 

درعین حال  و  شود  تأمین  دانشگاه  مالی  منابع  یک سو  از  که  بیندیشیم 

این  در  لذا  نکند.  پیدا  کاهش  می شوند  گزینش  که  دانشجویانی  کیفیت 

سال ها دانشگاه سوره برای پرورش دانشجویان متعهد و متبحر بسیار موفق 

در  داد:  ادامه  است. وی  نداشته  را  توفیق  این  برخی سال ها  در  و  بوده 

این که  برای  از سطح الزم  و  راضی هستم  دانشجویان خود  از  ترم جاری 

دانشجوی دانشگاه مبارکی مانند سوره باشند، برخوردار هستند.

استادان  متام  گفت:  آن  در  نوآوری  و  مجازی  آموزش  درزمینه  خیامی 

تجربه های نو و تازه ای در آموزش مجازی داشته اند و در آموزش مجازی من 

نیز ناچار شدم تنوع کالمی و گفتاری و ارتباطات چندگانه بیشری داشته 

باشم تا بتوانم کالس را کنرل کنم و آن مالل و خستگی را تا حدی از کالس 

دور کنم. به طور مثال، شیوه هایی که به صورت غیرمستقیم حضوروغیاب 

از  که  می شد  تالش  غیرمستقیم  شکل  به  که  شیوه هایی  یا  می شد  انجام 

کاربردم.  به  را  کند  از کالس جلوگیری  دانشجویان  موقتی  جدا شدن های 

همچنین ارائه  دانشجویان، پرسش و پاسخ و حتی گاهی اوقات شوخی ها 

احساس  آن  از  مجازی  کالس  تا  می آمد  کمک  به  که  احوالپرسی هایی  و 

بی تعلقی خارج شود. این ها مواردی بود که انسان به تدریج تجربه می کند، 

کنـار  در  کـه  می دانیـم  دانشگاه سـوره  در 
ابعـاد  برخـی  بایسـتی  کار،  علمـی  ابعـاد 
دیگـر که مربـوط به تعهـد اجتماعـی، دینی 
و انقالبـی دانشـگاه اسـت را رعایـت کنیم. 
سـبک  در  انعطاف پذیـری  هـم  ازاین جهـت 
آمـوزش ایـن دانشـگاه وجـود دارد و هـم 
درعین حـال نوعی تعهـد جمعی اسـتادان و 
دانشـجویان وجـود دارد کـه می تواند زمینه  

توفیقـات دانشـگاه را فراهـم کند.

بلندگو،  از  استفاده  بر  عالوه  نوشته ها  و  پیام ها  از  استفاده  اینکه  ضمن 

و  مترکزی  بی   دچار  کمر  دانشجویان  می کردم  تالش  من  که  بود  شیوه ای 

بی توجهی شوند.

خیامی در ادامه بابیان این که نگرانی من برای امروز این است که رشایط 

دانشجویان  علمی  در سطح  بسیار جدی  اثر  اقتصادی کشور  و  معیشتی 

شاغل  غیر  چه  و  شاغل  چه  ما  دانشجویان  از  بسیاری  گفت:  می گذارد، 

شغل های  اوقات  گاهی  و  پیداکرده اند  معیشتی  و  فکری  درگیری های 

نیز کمک کنند.  به خانواده  ناچار هستند  پیداکرده اند و گاهی  پاره وقت 

این موضوع می تواند به نوعی آسیب زننده باشد.

وی اذعان کرد: به نظر می رسد برای آینده نیز برخی از رشته های تحصیلی 

قدرت عملیاتی شدن در میدان اجرایی را نداشته باشند. رشته هایی مثل 

روابط عمومی بیش از این باید نو به نو شوند و ارتباط شان با میدان های 

واقعی ارتباطات، رسانه، روابط عمومی، تبلیغ، مدیریت فرهنگی و امثال آن 

بیشر شود. در این حیطه من یک دوگانگی احساس می کنم. دانشجویانی 

که هم زمان با تحصیل تجربه های این قبیل کارهای فرهنگی و رسانه ای را 

دو دغدغه  این  دارند. مجموع  دانشجویان  سایر  از  متفاوتی  دارند، درک 

چنین می شود که ما باید بتوانیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که اشتغاالت 

دانشجویان با رشته تحصیلی و تخصصی شان تا حد زیادی سازگار باشد.

خیامی در جهت توصیه به دانشجویان دانشگاه سوره بیان کرد: دانشجویان 

باید عالیق و توانایی ها و ظرفیت های خودشان را در صدر انتخاب رشته 

خود قرار دهند. گاهی اوقات دیده می شود که دانشجویانی به رصف گرفنت 

مدرک تحصیلی در حال تحصیل هستند که مدت ها است این موضوع در 

کشور ما نتیجه بخش نیست. نکته دیگر اینکه در روزگاران ما مهارت های 

زندگی در عری که آن را جامعه پلتفرمی و یا جامعه شبکه ای می نامند و 

در جامعه ای که واقعیت به شکل های گوناگون در حال عرضه شدن است 

و سبک زندگی جدیدی در پیش داریم، مهارت های خاص خود را می طلبد. 

این مهارت ها ممکن است گاهی در دانشگاه ارائه شود و بسیاری از اوقات 

این مهارت ها در دانشگاه ارائه منی شود.

خیامی در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویانی که قرار است در سال های 

آینده پژوهشگران و استادان و کارمندان و مدیران ما در کشور باشد، اصالً 

به رشایط کنونی نگاه نکنند و خودشان را برای زندگی در آن جهان جدید 

که دارای فناوری های دیگری بوده و سبک ارتباطات تغییر کرده و بسیاری 

از دانسته های امروز کاربرد ندارد و به دانسته ها و مهارت های دیگر نیاز 

است آماده کنند. همچنین، امروز از مهارت ها و سوادهایی یاد می شود که 

برای زندگی در قرن ۲۲ یا در قرن جدید خودمان نیاز است و دانشجویان 

نیز باید خودشان را به آن مهارت ها برسانند.
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دکر رامتین شهبازی، منتقد و مدرس سینام، دانش آموخته دکرای فلسفه 

سوره،  دانشگاه  هرن  دانشکده  سینام  گروه  مدیر  و  پژوهشگر  و  هرن 

فیلم  جشنواره  یک  سایه،  فیلم  گفت:  سوره  دانشگاه  روابط عمومی  به  

دانشجو  فیلم سازان  آثار  ارائه  و  منایش  نیز  آن  که هدف  بوده  دانشجویی 

است. فیلم سازانی که شاید در امکانات دیگری که برای منایش فیلم وجود 

دارد، فرصتی برای حضور نداشته باشند. وی افزود: جشنواره فیلم دانشجویی 

سایه مانند جشنواره نهال سعی می کند این هدف را انجام دهد که حاصل 

کارآموزشی بوده و زمانی که تبدیل به محصول و فیلم می شود، ما مشاهده 

خواهیم کرد که دانشجویان در عرصه محصول چه کرده اند و به این واسطه 

می توانیم امر آموزش را نیز آسیب شناسی کنیم. به طورکلی هدف جشنواره 

فیلم سایه از این منظر، عرضه فیلم های دانشجویی است.

دوره  سیزدهمین  این جشنواره  گفت:  روند جشنواره  توضیح  در  شهبازی 

جشنواره فیلم سایه است که پس از سه سال وقفه برگزار می شود و ما در 

دوازدهمین دوره توانستیم جشنواره را از برگزاری داخل دانشگاه خارج کنیم 

و به سالن بیرون از دانشگاه منتقل کنیم. همچنین امسال نیز خوشبختانه 

اتفاقات خوبی حاصل شد و توانستیم جشنواره را در ابعاد گسرده تری برگزار 

کنیم. وی ادامه داد: برنامه های جشنواره منترش خواهد شد و عالقه مندان به 

سینا می توانند در آن رشکت و فیلم ها را متاشا کنند. همچنین کارگاه های 

آیین  و  کند  کارگاه ها رشکت  آن  در  می توانند  که  می شود  برگزار  آموزشی 

بزرگداشت نیز خواهیم داشت.

رامتین شهبازی در خصوص نحوه بررسی آثار ارسال شده خاطرنشان کرد: 

که  قرار گرفت  انتخاب  اعضای شورای  اختیار  بود در  ارسال شده  آثاری که 

کاظم  دکر  آقای  عسگری کیا،  فرشاد  آقای  بنده،  جشنواره  انتخاب  اعضای 

نظری، خانم آزاده موسوی و آقای حسین عیدی زاده بودند. فیلم ها توسط این 

عزیزان دیده و بررسی شد و در بخش های داستانی، مستند و انیمیشن آثاری 

انتخاب شد و آثار در یک تعداد مشخصی در جشنواره به منایش درخواهد 

آمد.

شهبازی در مورد وضعیت جشنواره در مدت زمان همه گیری کرونا عنوان 

کرد: در سه سال  اخیر جشنواره به دلیل بیاری کرونا برگزار نشد؛ به این خاطر 

که برنامه هایی را برای جشنواره در نظر گرفته بودیم و باوجود کرونا امکان 

برگزاری جشنواره فراهم نبود. چراکه این جشنواره به طور کامل حضوری است 

و به همین دلیل به تعویق افتاد. البته در این مدت زمان و به همین واسطه 

برنامه ریزی های خوبی صورت گرفت و دبیر جشنواره نیز جوانی است کوشا 

به نام محمدحسین یاوری که به همراه دوستان خود توانستند بخش های 

مختلفی را تدارک ببینند.

فیلـم  جشـنواره  در  شـهبازی:  رامتیـن 
دانشـجویی سـایه، امسال برای نخسـتین بار 

داریـم تولیـد  کارگاه 

داریم  تولید  کارگاه  بار  نخستین  برای  ما  امسال  شد:  یادآور  وی همچنین 

که درواقع تعدادی از سیناگران بنام ایران به عنوان منتور یا مربی در کنار 

دانشجویان خواهند بود و دانشجویان نیز طرح های خود را ارسال کردند و 

در یک مرحله بررسی شد و سپس در اختیار مربیان قرار گرفت و توسط آن ها 

انتخاب شد و قرار است که یک مراسم ارائه دیگری نیز برگزار شود که اگر 

تهیه کننده ای متایل پیدا کرد، بتواند فیلم ها را تهیه کند و بسازد.

رامتین شهبازی بابیان این که امسال برای نخستین بار توانستیم مجوز رسمی 

سازمان سینامیی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را دریافت کنیم، گفت: 

به همین منظور شایسته است از آقای محمدحسین ساعی ریاست محرم 

دانشگاه سوره و آقای کاظم نظری ریاست محرم دانشکده هر دانشگاه سوره 

و آقای دکر جوادی معاون دانشجویی و  فرهنگی دانشگاه تشکر کنم و از 

همکاری دوستان در سازمان سینایی، آقای محمد خزایی و همکاران شان 

آقای صادق موسوی، آقای حبیب بیگی و روح الله سهرابی که با دانشگاه سوره 

همکاری کردند و مجوز جشنواره صادر و فیلم ها بازبینی شد.

وی در پایان مطرح کرد: به هرحال جشنواره سایه در تاریخ جشنواره های 

کشور ثبت شده و در این تاریخ می تواند همیشه جشنواره برگزار شود و این 

اتفاق خوبی است. به این جهت که اعتبار جشنواره دوچندان شده و این 

فیلم ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی می شوند و همچنین ثبت 

و ضبط شده و رسمیت بیشری پیدا می کنند. کا اینکه یک نهاد دولتی نیز 

متولی امر سینا است و فیلم ها را می بینند و حاشیه هایی که ممکن است 

برای منایش فیلم ها در هر جشنواره ای پیش آید، به این شکل به کم ترین حد 

خود می رسد؛ چراکه متام فیلم ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه 

فیلم هایی است که  به منایش درمی آیند،  فیلم هایی که  و  منایش گرفته اند 

به صورت رسمی تأییدشده است. وی افزود: از این بابت افتخار بزرگی برای 

دانشگاه سوره است و امیدوارم که بتوانیم این اتفاق را پاس بداریم و از برکات 

آن بهره مند شویم.
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محمدحســـین یـــاوری دبیـــر جشـــنواره دانشـــجویی فیلـــم کوتـــاه 

ــه  ــرد و بـ ــرح کـ ــنواره مطـ ــن جشـ ــوص ایـ ــی در خصـ ــایه توضیحاتـ سـ

روابط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره گفـــت: ایـــن جشـــنواره پـــس از ســـه 

ســـال تعطیلـــی، در حـــال برگـــزاری اســـت و همیـــن موضـــوع باعـــث 

دشـــواری کار می شـــد. اعضـــای گـــروه مـــا زحمـــت زیـــادی کشـــیدند 

ـــت  ـــال اس ـــک س ـــه ی ـــت ک ـــن جه ـــه ای ـــم؛ ب ـــکر می کن ـــا تش ـــه از آن ه ک

ـــرای  ـــا ب ـــزود: م ـــتیم. وی اف ـــداد هس ـــن روی ـــزاری ای ـــر برگ ـــا درگی ـــه م ک

بخـــش کارگاهـــی و رقابتـــی فراخـــوان دادیـــم و هفتـــه گذشـــته آثـــار 

رقابتـــی را اعـــالم کردیـــم. همچنیـــن، در ســـینا ســـپیده و ســـیناتک 

ـــم  ـــران فیلم هـــای جشـــنواره را خواهی ـــران، اک مـــوزه هرهـــای معـــارص ته

داشـــت، ضمـــن اینکـــه مـــا هـــرروز یـــک کارگاه آموزشـــی داریـــم کـــه 

ـــگ هـــم  ـــک پیچین ـــا ی ـــم م ـــوان کن ـــد عن ـــات آن اعـــالم می شـــود. بای جزئی

ـــود.  ـــجویان می ش ـــه دانش ـــی ب ـــک مال ـــه دادن کم ـــر ب ـــه منج ـــم ک داری

ـــه  ـــم ک ـــز داری ـــن نی ـــران آنالی ـــوری، اک ـــران حض ـــر اک ـــالوه ب ـــن ع همچنی

درواقـــع پلتفـــرم ودیـــو بخـــش اکـــران آنالیـــن را بـــر عهـــده دارد.

ـــوع داوری  ـــنواره و ن ـــای جش ـــا داوره ـــه ب ـــاوری در رابط ـــین ی محمدحس

آنهـــا خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن جشـــنواره در دو بخـــش رقابتـــی و کارگاهـــی 

ــتادانی  ــی، اسـ ــش رقابتـ ــاب بخـ ــت انتخـ ــه هیئـ ــود کـ ــزار می شـ برگـ

چـــون کاظـــم نظـــری مـــدرس و کارگـــردان تئاتـــر و مدیـــرکل هرهـــای 

منایشـــی وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی، رامتیـــن شـــهبازی منتقـــد 

و مـــدرس ســـینا، دانش آموخــــته  دکــــرای فلـسفــــه  هنــــر و پـژوهشــــگر 

و مدیـــر گـــروه ســـینا دانشـــگاه ســـوره، فرشـــاد عســـگری کیا عـــکاس، 

کوتــاه  فیلــم  دانشــجویی  جشــنواره 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  »ســایه« 
ــرد ــت ک ــمی دریاف ــوز رس ــامی مج اس

*

فیلم ساز و مدرس، کارشــــناس ارشــــد کارگــــردانی سینــــا و دارای دکتـرای 

ــگاه  ــی دانشـ ــو هیئت علمـ ــر و عضـ ــگاه هـ ــر از دانشـ ــش هنــ پژوهــ

ـــدی زاده منتقـــد، کارشـــناس ســـینا و مرجـــم و آزاده  ـــوره، حســـین عی سـ

ــا از  موســـوی فیلم ســـاز، دانش آموختـــه  کارشناســـی کارگردانـــی سینمــ

ـــگاه هـــر هســـتند. دانشـ

ـــی از  ـــا و ارگان های ـــه واحده ـــه چ ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــاوری در پاس ی

ـــان  ـــینای جوان ـــن س ـــت: انجم ـــد، گف ـــت می کنن ـــایه حای ـــنواره س جش

ــا  ــتعد، بـ ــجویان مسـ ــت از دانشـ ــف و حایـ ــتای کشـ ــران، در راسـ ایـ

ـــن  ـــایه و انجم ـــاه س ـــم کوت ـــنواره فیل ـــن جش ـــه بی ـــورت گرفت ـــم ص تفاه

ســـینای جوانـــان ایـــران، به عنـــوان حامـــی اصلـــی بخـــش کارگاهـــی 

ــن  ــوده و همچنیـ ــایه بـ ــاه سـ ــم کوتـ ــنواره فیلـ ــیزدهمین دوره جشـ سـ

ـــاه و  ـــینای کوت ـــت از س ـــدف حای ـــو«، باه ـــده »ودی ـــرم شناخته ش پلتف

ـــی  ـــش کارگاه ـــایه در دو بخ ـــنواره س ـــیزدهمین دوره  جش ـــتقل، از س مس

ــد. ــت می کنـ ــی حایـ و رقابتـ

ـــر جشـــنواره گفـــت: عـــالوه  ـــه نفـــرات برت ـــز ب ـــاره جوای ـــان درب وی در پای

ــا اضافـــه کرده ایـــم  بـــر جوایـــز ســـال های گذشـــته، جایـــزه ای کـــه مـ

ـــاری  ـــه آث ـــق ب ـــه متعل ـــت ک ـــجویی اس ـــم دانش ـــن فیل ـــه بهری ـــوط ب مرب

ـــی  ـــن بخش ـــا چنی ـــتند و م ـــجو هس ـــا دانش ـــل آن ه ـــام عوام ـــه مت ـــت ک اس

را گذاشـــته ایم تـــا کار بچه هـــا دیـــده شـــود.
کشف  راستای  در  ایران،  جوانان  سینمای  انجمن 
صورت  تفاهم  با  مستعد،  دانشجویان  از  حمایت  و 
انجمن  و  سایه  کوتاه  فیلم  جشنواره  بین  گرفته 
اصلی  حامی  به عنوان  ایران،  جوانان  سینمای 
فیلم  جشنواره  دوره  سیزدهمین  کارگاهی  بخش 
شناخته شده  پلتفرم  همچنین  و  بوده  سایه  کوتاه 
»ودیو«، باهدف حمایت از سینمای کوتاه و مستقل، 
بخش  دو  در  سایه  جشنواره  دوره   سیزدهمین  از 

کارگاهی و رقابتی حمایت می کند.
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ـــت  ـــی اس ـــری متعال ـــتی ه ـــوره_ صنایع دس ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم رواب

ــته و از  ــی داشـ ــره خاکـ ــر کـ ــان بـ ــنت انسـ ــول زیسـ ــی به طـ ــه قدمتـ کـ

جایگاهـــی ویـــژه و منحـــر به فـــرد درمیـــان مردمـــان قدیـــم و دوران 

معـــارص برخـــوردار اســـت. برکســـی پوشـــیده نیســـت کـــه ایران زمیـــن 

ـــان را از متـــدن و قدمـــت  ـــه جه ـــی اســـت ک ـــد هـــر و آثارباســـتانی کهن مه

خـــود شـــگفت زده ســـاخته اســـت. بـــاری صنایع دســـتی کـــه جـــزء 

الینفـــک آثـــار هـــری و باســـتانی کشـــور مـــا اســـت از دیربـــاز مـــورد 

ـــا  ـــران و بلکـــه جهـــان قرارداشـــته؛ ت ـــد و هردوســـت ای توجـــه مـــردم هرمن

جایی کـــه ســـال ها اســـت به صـــورت آمـــوزش آکادمیـــک و دانشـــگاهی 

جوانانـــی را تربیـــت می کنـــد کـــه ایـــن میـــراث عظیـــم و ارزشـــمند را 

حفـــظ کـــرده و تعالـــی بخشـــد. دانشـــگاه ســـوره نیـــز بـــا چنیـــن 

ـــت  ـــون بیس ـــاد و اکن ـــان نه ـــود را بنی ـــتی« خ ـــروه صنایع دس ـــردی »گ رویک

و هشـــت ســـال از قدمـــت آن می گـــذرد و همه ســـاله دانشـــجویان 

ـــد.  ـــم می کن ـــر تقدی ـــه ه ـــه جامع ـــف ب ـــته های مختل ـــدی را در رش هرمن

ــی از  ــه رساغ برخـ ــتی بـ ــی صنایع دسـ ــبت روز جهانـ ــن رو به مناسـ از ایـ

ـــری  ـــراث ه ـــن می ـــات ای ـــا از جزئی ـــم ت ـــوزه رفتی ـــن ح ـــته ای ـــاتید برجس اس

کهـــن بیشـــر آگاه شـــویم. 

ـــگاه  ـــالمی دانش ـــای اس ـــیارگروه هره ـــارزاده دانش ـــم عط ـــر عبدالکری دک

ــد: اوالً  ــور می گویـ ــتی اینطـ ــت صنایع دسـ ــه اهمیـ ــخ بـ ــوره در پاسـ سـ

تـــالش جهـــان امـــروزه بـــر ایـــن اســـت کـــه صنایع دســـتی را بـــه ایـــن 

ـــت  ـــت، هوی ـــده اصال ـــه مناین ـــد شـــود ک ـــاری تولی ـــا آث ـــد ت ـــظ کن ـــل حف دلی

و فرهنـــگ یـــک جامعـــه باشـــد و ثانیـــاً بتوانـــد بدین وســـیله مشـــاغلی 

ایجـــاد شـــود و جنبـــه اقتصـــادی بـــه آن دهنـــد. بـــه ایـــن معنـــی کـــه 

ـــی آن  ـــگاه قبل ـــر جای ـــرف دیگ ـــی؛ از ط ـــم فرهنگ ـــد ه ـــادی باش ـــم اقتص ه

هـــری، کاربـــردی و فرهنگـــی بـــوده کـــه امـــروزه جایـــگاه کاربـــردی آن 

ـــری و  ـــی، ه ـــگاه تزئین ـــک جای ـــه ی ـــل ب ـــه و تبدی ـــت رفت ـــدی از دس ـــا ح ت

منایشـــگاهی و مـــوزه ای شـــده اســـت.

جایگاه و ظرفیت های صنایع دستی دانشگاه سوره

ــد  ــود بعـ ــه وجـ ــم متوجـ ــگاه کنیـ ــتی  نـ ــه صنایع دسـ ــه تاریخچـ ــر بـ اگـ

سیاســـی، حکومتـــی، اقتصـــادی، اجتاعـــی، فرهنگـــی و هـــری آن 

می شـــویم کـــه در بخـــش تولیـــدات جامعـــه حـــرف اول را مـــی زده امـــا 

از اواخـــر دوره قاجـــار بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت شـــگرفی کـــه در حـــوزه 

ــاً صنایع دســـتی جایـــگاه  تکنولـــوژی، صنعـــت و ارتباطـــات شـــده طبعـ

خـــود را  تاحـــدودی از دســـت داده. خوشـــبختانه در کشـــورهای متفـــاوت 

توجه  مورد  و  متعالی  هنر  صنایع دستی 
وز صنایع دستی گرامی باد دانشگاه سوره/ ر

ــود  ــتی وجـ ــای صنایع دسـ ــرای بقـ ــی بـ ــای مختلفـ ــوع رویکردهـ و متنـ

ـــی شـــد در نظـــر  ـــالب صنعت ـــار انق ـــه دچ ـــا ک ـــته اســـت؛ از خـــود اروپ داش

ــیون هایی  ــا، و کنوانسـ ــازمان ها، هیئت هـ ــا سـ ــود آن هـ ــه خـ ــد کـ بگیریـ

را بـــرای حفـــظ ایـــن صنایـــع برپـــا کردنـــد تـــا کشـــورهای دیگـــری کـــه 

صنایع دستی شـــان در اوج بـــود ماننـــد کشـــور چیـــن، هندوســـتان و 

ــن  ــال ایـ ــن ۱۰۰ سـ ــول ایـ ــان در طـ ــام تالش شـ ــه متـ ــران کـ ــه ایـ ازجملـ

بـــوده کـــه صنایع دســـتی حفـــظ شـــود.

نوآوری و ابتکار در هرن غنِی صنایع دستی

دکـــر عطـــارزاده در ادامـــه بـــه رونـــد حفـــظ و رشـــد صنایع دســـتی در 

ایـــران اینطـــور اشـــاره  کـــرد: در ایـــران ایـــن رونـــد از ایجـــاد ســـازمانی 

بـــه همیـــن نـــام آغـــاز شـــد کـــه اکنـــون تبدیـــل بـــه یـــک وزارتخانـــه 

ـــتانی و  ـــار باس ـــه آث ـــتند ک ـــوده و هس ـــن ب ـــال ای ـــه دنب ـــت و ب ـــده اس ش

صنایع دســـتی حفـــظ شـــود؛ بـــا توجـــه بـــه ایجـــاد رشـــته در مـــدارس، 

هرســـتان ها و دانشـــگاه ها همچنیـــن امـــروزه توجـــه بـــه صنایع دســـتی 

ـــته اند  ـــم توانس ـــدام ه ـــن اق ـــا ای ـــت؛ ب ـــده اس ـــر ش ـــل بیش ـــه قب ـــبت ب نس

ـــان  ـــا ورود جوان ـــد و هـــم ب ـــن رشـــته ســـوق دهن ـــه ای ـــادی را ب ـــان زی جوان

ــتی را از  ــای صنایع دسـ ــتعداد فضـ ــا اسـ ــوش و بـ ــرده، باهـ ــل کـ تحصیـ

ــروز  ــه امـ ــد؛ به طوری کـ ــرورش دهنـ ــکار پـ ــوآوری و ابتـ ــوع، نـ ــد تنـ بعـ

ـــه  ـــم ک ـــاتیدی مواجهی ـــان و اس ـــی از جوان ـــل عظیم ـــا خی ـــورمان ب در کش

عـــالوه بـــر اینکـــه مـــدارک دانشـــگاهی را کســـب کـــرده و در حقیقـــت 

ـــری  ـــا بهره گی ـــته اند ب ـــتند توانس ـــک را دارا هس ـــی و آکادمی ـــارب علم تج

از دانـــش خـــود صنایع دســـتی را تولیـــد کـــرده بـــه گونـــه ای کـــه بـــرای 

عمـــوم کاربـــردی باشـــد. 
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انتقال هرن ایرانی به جهان

عطـــارزاده در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه آیـــا خـــروج جوانـــان بـــرای 

ـــود  ـــی می ش ـــا تلق ـــرار مغزه ـــی ف ـــی نوع ـــتی ایران ـــر صنایع دس ـــج ه تروی

ـــن  ـــر ای ـــا را ب ـــرار مغزه ـــم ف ـــوان اس ـــب منی ت ـــر اینجان ـــت: از نظ اظهارداش

ـــت  ـــه هوی ـــت ک ـــن اس ـــال ای ـــوری به دنب ـــر کش ـــرا ه ـــت؛ زی ـــده گذاش پدی

و فرهنـــگ خـــود را در معـــرض دیـــد و منایـــش جهانیـــان قـــرار دهـــد، 

ـــنگری و رنســـانس  ـــر روش ـــا کـــه بعـــد از ع ـــاره اروپ ـــوان مثـــال ق به عن

مردمانـــش ســـوار بـــر ارابـــه مســـافرت شـــدند و بـــه کشـــورهای رشقـــی 

ـــد و فرهنـــگ  ـــه کردن ـــن کشـــورها دیکت ـــه ای ســـفر کـــرده و هـــر خـــود را ب

ـــی را  ـــن ویژگ ـــز ای ـــا نی ـــد، م ـــی کردن ـــان را اروپای ـــی و جه ـــود را معرف خ

داشـــته ایم مثـــالً در دوران صفویـــه گاهـــی از هرمنـــدان مـــا خواســـته 

ـــه کشـــورهای دیگـــر عزیمـــت  ـــی ب ـــرای اســـتفاده از هـــر ایران ـــه ب شـــده ک

کننـــد. مثـــالً در هندوســـتان وقتـــی سلســـله تیمـــوری ایجـــاد شـــد از دولـــت 

ـــا  ـــاخت بناه ـــرای س ـــد ب ـــادی ش ـــاران زی ـــال مع ـــتار انتق ـــه خواس صفوی

ـــد  ـــا بودن ـــار ایرانی ه ـــن آث ـــق ای ـــه خال ـــود ک ـــالمی ب ـــا دوره اس ـــادف ب مص

و ایـــن ویژگـــی فرهنـــگ اســـت، بنابرایـــن اگـــر امـــروزه دانشـــجویان و 

بـــه کشـــورهای دیگـــر مهاجـــرت می کننـــد دارای  فارغ التحصیـــالن 

ـــر: ـــی نظی دالیل

۱. عالقه مندی دنیا به فرهنگ های اصیل کشورها

۲. فرهنـــگ، اصالـــت و هرهـــای ســـنتی مـــا بـــه شـــدت غنـــی بـــوده و 

امـــکان ایـــن کـــه بتوانـــد در جهـــان حرفـــی بـــرای گفـــنت داشـــته باشـــد 

ـــدگان  ـــن دانشـــجویان و مناین ـــه ای ـــاد اســـت و شایســـته اســـت ک ـــی زی خیل

ـــند. ـــان باش ـــا در جه ـــگ م ـــروج فرهن م

ویژگی های دانشگاه سوره در رشته صنایع دستی

دانشـــیار گـــروه هرهـــای اســـالمی دانشـــگاه ســـوره در رابطـــه بـــا 

ــته  ــت: در گذشـ ــتی گفـ ــروه صنایع دسـ ــوب گـ ــیار خـ ــای بسـ ویژگی هـ

ــرای  ــا بـ ــتی را مـ ــه صنایع دسـ ــراز اول در زمینـ ــته و طـ ــاتید برجسـ اسـ

ـــته  ـــاتید برجس ـــود و اس ـــل کار ب ـــرا اوای ـــم؛ زی ـــوت می کردی ـــا دع کارگاه ه

بیشـــر مشـــغول بـــه کار در کارگاه هـــای خـــود بودنـــد و تدریســـی 

نداشـــتند، ایـــن فضـــا بـــرای دعـــوت از بهریـــن اســـاتید فراهـــم شـــد. 

ـــد  ـــرد عبارتن ـــاره ک ـــوان اش ـــا می ت ـــه آن ه ـــه ب ـــاتیدی ک ـــن اس ـــه بهری ازجمل

ـــرای  ـــت ب ـــر پاکدس ـــوم جعف ـــم، مرح ـــرای خات ـــی ب ـــز خامت ـــتاد گلری از: اس

ـــتاد  ــفالگری، اس ــرای سـ ــری بـ ـــه مهـ ــوم عبدالل ــرش، مرحـ ــی فـ طراحـ

ـــری و بســـیاری  ـــرای نگارگ ـــری ب ـــتاد آقامی ـــری، اس ـــرای نگارگ ـــور ب علیجان پ

دیگـــر. بدین ترتیـــب دانشـــجوهای مـــا در فضـــای دانشـــگاه بـــا اســـاتید 

ـــد. جالـــب اینکـــه خیلـــی  ـــر ایـــن رشـــته ها آشـــنا شـــدند و آمـــوزش دیدن برت

از افـــراد ماهـــر در رشـــته صنایع دســـتی کـــه فاقـــد مـــدرک بودنـــد وارد 

ـــت  ـــود را تقوی ـــارت خ ـــی مه ـــورت عمل ـــم به ص ـــدند و ه ـــا ش ـــگاه م دانش

ـــک  ـــری و تئوری ـــورت نظ ـــم به ص ـــته و ه ـــاتید برجس ـــار اس ـــرده و در کن ک

انجـــام می دادنـــد جنبه هـــای  پایان نامه هـــا و تحقیقاتـــی کـــه  بـــا 

ـــا  ـــیاری از آن ه ـــه بس ـــه درنتیج ـــد ک ـــت ش ـــم تقوی ـــان ه ـــری فعالیت ش نظ

ــدند. ــازار شـ به نوعـــی جـــذب کار و بـ

ـــی  ـــد از برخ ـــی ارش ـــع کارشناس ـــیس مقط ـــل تأس ـــه دلی ـــر ب ـــی دیگ از طرف

ــوت  ــی دعـ ــر تدریـــس پـــس از فارغ التحصیلـ ــا در امـ ــجویان توانـ دانشـ

بـــه همـــکاری می کردیـــم و در حـــال حـــارض خیـــل عظیمـــی از اســـاتید 

ــط  ــده توسـ ــت ایجادشـ ــتند؛ صمیمیـ ــوره هسـ ــالن سـ ــا فارغ التحصیـ مـ

دانشـــجویان، فارغ التحصیـــالن، اســـاتید قدیمـــی و... باعـــث شـــده 

ـــا  ـــا در هایش ه ـــداوم م ـــور م ـــاز حض ـــه زمینه س ـــود ک ـــاد ش ـــی ایج فضای

ـــود و  ـــگاه های خ ـــزاری منایش ـــرای برگ ـــگاه ب ـــود و دانش ـــمینارها و... ش س

بـــرای منایـــش آثـــار و تولیـــدات خـــود بـــه صنایع دســـتی متکـــی اســـت 

ـــا  ـــروه م ـــار گ ـــه آث ـــد بالفاصل ـــگاه باش ـــزاری منایش ـــر برگ ـــرار ب ـــرگاه ق و ه

ـــپری  ـــه« دوره را س ـــه آی ـــار در »نگارخان ـــن آث ـــه ای ـــد ک ـــک می آی ـــه کم ب

ـــرد. ـــد ک خواه

جهانـــی  روز  گرامی داشـــت  و  تربیـــک  بـــا  انتهـــا  در  زاده  عطـــار 

صنایع دســـتی خاطرنشـــان کـــرد: بـــرای مـــا کـــه در گـــروه صنایع دســـتی 

روز  بـــا  اســـت  مصـــادف  روزه  همـــه  هســـتیم؛  بـــه کار  مشـــغول 

ــم و  ـــه می کنیـ ـــروه مراجع ـــه گ ـــی ب ــاز روز وقت ـــتی؛ در آغـ صنایع دس

مشـــغول بـــه مطالعـــه و نوشـــنت کتاب هـــا، مقـــاالت بـــا موضـــوع 

صنایع دســـتی هســـتیم، همینطـــور تدریـــس مـــا صنایع دســـتی اســـت و 

ـــه  ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــدام به دنب ـــتند و م ـــب آن هس ـــا طال ـــجویان م دانش

ـــتی  ـــا صنایع دس ـــاط ب ـــی در ارتب ـــای پژوهش ـــجویان کاره ـــک دانش ـــا کم ب

انجـــام دهیـــم و منایشـــگاه های مختلـــف بـــا همیـــن موضـــوع برگـــزار 

ـــه  ـــد ک ـــد بدانن ـــته بای ـــن رش ـــه ای ـــده ب ـــد و وارد ش ـــراد عالقه من ـــم. اف کنی

ـــال آن  ـــه دنب ـــد ب ـــقانه بای ـــه عاش ـــت ک ـــه ای اس ـــر و پیش ـــتی، ه صنایع دس

ـــق  ـــود عش ـــگ خ ـــود و فرهن ـــت خ ـــه هوی ـــد ب ـــه اول بای ـــت و در وهل رف

ورزیـــد و در ادامـــه بـــه کار هـــری تعلـــق و وابســـتگی داشـــته باشـــند 

و از انجـــام کار هـــری لـــذت بربنـــد. دانشـــجویان و هرآمـــوزان بداننـــد 

گـــروه صنایع دســـتی دانشـــگاه ســـوره گروهـــی اســـت بســـیار عاطفـــی 

و خانوادگـــی و همـــه در کنـــار یکدیگـــر متـــام داشـــته های خـــود را کـــه 

ـــردن  ـــذت ب ـــرای ل ـــد گذاشـــت و فضـــا ب ـــه اشـــراک خواهن کـــم نیســـت را ب

دانشـــجو از فعالیت هـــای هـــری و ســـنتی موجـــود اســـت. بنـــده ایـــن 

ــه  ــدوار بـ ــد و امیـ ــجویان عالقه منـ ــه دانشـ ــم داد کـ ــان را خواهـ اطمینـ

ـــن  ـــق ای ـــد و عش ـــار از امی ـــرد و رسش ـــد ک ـــز رضر نخواهن ـــته هرگ ـــن رش ای

دوره را ســـپری خواهـــد کـــرد.
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ـــی  ـــبت روز جهان ـــوره_ به مناس ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

ـــن حـــوزه در دانشـــکده  ـــه رساغ یکـــی دیگـــر از اســـاتید ای ـــع دســـتی ب صنای

هـــر دانشـــگاه ســـوره رفتیـــم تـــا چالش هـــای آمـــوزش را از نـــگاه 

فـــردی کـــه ســـال ها در ایـــن راه فعالیـــت داشـــته اســـت ببینیـــم. هـــر 

صنایع دســـتی، ترکیبـــی از صنعـــت و هـــر اصیلـــی اســـت کـــه باتوجـــه 

ـــه و در  ـــا، در جامع ـــی در دل خانواده ه ـــه دارد جایگاه ـــینه ای ک ـــه پیش ب

ـــرد  ـــا رویک ـــد ب ـــی جدی ـــن رو نگرش ـــا دارد. از ای ـــه دنی ـــگ ب ـــدور فرهن ص

بـــه رشـــد و توســـعه  تجاری ســـازی و روحیـــه جهـــادی می توانـــد 

ـــروه  ـــدرس گ ـــن خانی م ـــم  حس ـــد. میث ـــک کن ـــورمان کم ـــتی کش صنایع دس

صنایع دســـتی دربـــاره ایـــن چالش هـــا برای مـــان توضیـــح می دهـــد:

ــع  ــک در مقطـ ــن دروس تئوریـ ــرای ایـ ــه بـ ــی کـ ــا و منابعـ  رسفصل هـ

ارشـــد موجـــود اســـت عمومـــاً بـــرای دهه هـــای قبـــل و سیســـتم 

آموزشـــی کارمنـــدی اســـت. مـــا یـــک دوره کشـــورمان نیـــاز بـــه نیـــروی 

کارمنـــد داشـــت؛ مثـــالً ۷۰ الـــی ۸۰ ســـال گذشـــته و سیســـتم آموزشـــی 

ــاز دانشـــگاه ها را آموزش محـــور تعییـــن کـــرد  ــا بـــر اســـاس ایـــن نیـ مـ

تـــا دانشـــجویان بتواننـــد جـــذب سیســـتم دولتـــی و کارمنـــدی شـــوند؛ 

ـــالیانه ۵۰۰  ـــه س ـــتیم ک ـــده هس ـــن پدی ـــاهد ای ـــا ش ـــارض م ـــال ح ـــا درح ام

ــر  ــزار نفـ ــاً ۴۰هـ ــه تقریبـ ــم کـ ــل داریـ ــجوی فارغ التحصیـ ــزار دانشـ هـ

ـــر  ـــر دیگ ـــزار نف ـــده و ۴۶۰ه ـــدی ش ـــتم اداری و کارمن ـــذب سیس ـــا ج آن ه

ـــن  ـــی از ای ـــتی یک ـــاق صنایع دس ـــب اتف ـــر حس ـــوند. ب ـــن ش ـــد کارآفری بای

ـــن  ـــده آل ای ـــد. ای ـــن باش ـــد کارآفری ـــجوی آن بای ـــه دانش ـــت ک ـــته ها اس رش

اســـت کـــه از هـــر ۱۰ دانشـــجوی ارشـــد صنایع دســـتی بایـــد ۸ نفـــر از 

ــوزه  ــر در حـ ــند و ۲ نفـ ــازی باشـ ــروش و تجاری سـ ــوزه فـ ــا در حـ آن هـ

ـــکل  ـــارض مش ـــال ح ـــا در ح ـــوند. ام ـــه کار ش ـــغول ب ـــد مش ـــی و تولی طراح

صنایع دســـتی کشـــور مـــا همیـــن فـــروش و تجاری ســـازی بـــوده و مـــا 

بـــه انـــدازه کافـــی در بخـــش تولیـــد و طراحـــی کارگاه داریـــم.

وی افـــزود: بـــرای مثـــال یـــک مهنـــدس کشـــاورزی نبایـــد بـــه انجـــام 

کار کشـــاورزی بپـــردازد چراکـــه خـــود شـــخص کشـــاورز مهـــارت کافـــی 

ــازی و  ــن تجاری سـ ــای نویـ ــد روش هـ ــدس بایـ ــه مهنـ ــت؛ بلکـ را داراسـ

ـــع و  ـــا توق ـــی م ـــد ول ـــوزش ده ـــن را آم ـــول و زمی ـــر از محص ـــره وری به به

ـــد دانشـــجو کارگاه تأســـیس و  ـــه نبای ـــه نحـــوی اســـت ک ـــان ب نحـــوه تربیت

ـــدان تجاری ســـازی شـــده و  ـــب وارد می ـــن ترتی ـــد و بدی ـــد کن محصـــول تولی

بـــا مولفه هـــای صـــادرات صنایع دســـتی آشـــنا شـــوند، چـــرا کـــه تجربـــه 

زیســـته بـــه مـــا می گویـــد کـــه مـــا در حـــوزه بین امللـــل بـــرای عرضـــه 

صنایع دســـتی به صـــورت حرفـــه ای در کشـــورهای پیرامـــون و ســـطح 

بین املللـــی خیلـــی جـــای کار داریـــم امـــا نیازمنـــد نیـــروی متخصصـــی 

آموزش صنایع دسـتی در رکاب تجاری سـازی 
می شـود کاربردی 

ـــد و  ـــوب بشناس ـــازی را خ ـــتی و تجاری س ـــد صنایع دس ـــه بتوان ـــتیم ک هس

ـــد. ـــد ده ـــم پیون ـــن دو را باه ای

دانشجو از هدف منایشگاه ها مطلع نیست

حســـن خانی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه دانشـــگاه ســـوره تـــا چـــه حـــد 

ـــم  ـــت: بازگردی ـــد گف ـــه ده ـــل جامع ـــن تحوی ـــجوی کارآفری ـــته دانش توانس

بـــه ســـال های دهـــه ۷۰ کـــه مـــا در ایـــن دانشـــگاه به عنـــوان دانشـــجو 

مشـــغول بودیـــم و بـــا رشوع تأســـیس دانشـــگاه هـــم مصـــادف بـــود. 

ــود و  ــتی بـ ــه صنایع دسـ ــال ارائـ ــته های در حـ ــن رشـ ــی از اصلی تریـ یکـ

ـــگاه های  ـــت در منایش ـــا رشک ـــه م ـــده تجرب ـــه عم ـــر دارم  ک ـــه خاط ـــده ب بن

بین املللـــی بـــود. بـــه یـــاد دارم هـــر ســـال در منایشـــگاه های فـــرش 

ـــا و  ـــایر رقب ـــا س ـــه ب ـــوره در مقایس ـــگاه س ـــه دانش ـــتیم و غرف ـــه داش غرف

ســـایر دانشـــگاه ها از یـــک رس و گـــردن کیفیـــت و مقبولیـــت باالتـــری 

ـــه در  ـــه هم ـــود ک ـــاق آن ب ـــن اتف ـــل ای ـــن دلی ـــر م ـــه نظ ـــود. ب برخـــوردار ب

ـــی کـــه  ـــازی حضـــور داشـــتند و نحـــوه تعامل ـــد و اســـاتید ممت ـــدان بودن می

ـــت.  ـــجو داش ـــود دانش خ

ــه  ــح بـ ــت صحیـ ــک مدیریـ ــا یـ ــد بـ ــه کار را بایـ ــاد دارم کـ ــده اعتقـ بنـ

دســـت خـــود دانشـــجویان داد، اگـــر انجمن هـــای علمـــی دانشـــجویی 

و کانون هـــای علمـــی دانشـــجویی فعـــال بـــوده و در میـــدان باشـــند و 

ـــاهد  ـــد، ش ـــته باش ـــود داش ـــم وج ـــوب ه ـــاتید خ ـــی اس ـــارت و راهنای نظ

ـــک  ـــه ۷۰ و ۸۰ ی ـــود. در ده ـــم ب ـــی خواهی ـــیار خوب ـــات بس ـــوع اتفاق وق

دوره دانشـــگاه ســـوره ایـــن پتانســـیل را داشـــت؛ امـــا امـــروز متأســـفانه 

ـــای  ـــا مولفه ه ـــالوه، ب ـــه ع ـــده. ب ـــی دور ش ـــگ و خیل ـــت کمرن ـــن ظرفی ای

ــذاری  ــی هدف گـ ــد یعنـ ــگاه ها رشکـــت منی کننـ ــم در منایشـ ــتی هـ درسـ

ـــگاهی  ـــن منایش ـــه ای ـــت ک ـــع نیس ـــجو مطل ـــدارد و دانش ـــود ن ـــح وج صحی

کـــه رشکـــت می کنـــد بـــا چـــه هدفـــی اســـت؟ بـــا هـــدف فـــروش؟ یـــا 

اطالع رســـانی؟ یـــا بازاریابـــی؟ یـــا باهـــدف تجاری ســـازی؟ یـــا معرفـــی؟ 

خـــود دانشـــجو نیـــز خربنـــدارد و بعـــد از رشکـــت در منایشـــگاه حـــواس 

جمـــع نیســـت و از وظیفـــه خـــود باخـــرب و آگاه نیســـت و همیـــن 

بازخـــورد وجـــود نـــدارد و در مقطعـــی انگیـــزه خـــود را نیـــز از دســـت 
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ــت. ــوب اسـ ــد یـــک مدیریـــت مطلـ ــا نیازمنـ ــد، این هـ می دهـ

امســـال امـــا بخـــش خـــوب ماجـــرا اینجـــا بـــود کـــه در منایشـــگاه بین املللـــی 

ســـال جـــاری شـــاید یکـــی از معـــدود دانشـــگاه هایی کـــه دارای غرفـــه 

صنایع دســـتی بـــود دانشـــگاه ســـوره بـــود از بیـــن دانشـــگاه هایی کـــه 

ـــبت  ـــا نس ـــت ام ـــوب اس ـــر خ ـــن ام ـــت و ای ـــتی اس ـــته صنایع دس دارای رش

ـــت. ـــب اس ـــی عق ـــان خیل ـــش رو همچن ـــان پی ـــه جه ب

ـــر  ـــا اگ ـــت ام ـــی اس ـــرد خوب ـــم عملک ـــه کنی ـــل مقایس ـــا قب ـــر ب ـــن را اگ ای

ــم  ــه بکنیـ ــود دارد مقایسـ ــدان وجـ ــه در میـ ــزی کـ ــا چیـ ــم بـ بخواهیـ

بایـــد بگوییـــم کـــه مـــا خیلـــی عقـــب هســـتیم، دانشـــجوها بایـــد 

تجربـــه منایشـــگاهی زیـــادی داشـــته باشـــند چـــه در تهـــران و چـــه در 

منایشـــگاه های  و  بین املللـــی  منایشـــگاه های  ســـپس  و  شهرســـتان ها 

ـــه  ـــت ک ـــد دانس ـــجویان خواهن ـــرد دانش ـــن رویک ـــا ای ـــور. ب ـــارج از کش خ

ـــل  ـــا و عوام ـــی از مولفه ه ـــه یک ـــرا ک ـــت؛ چ ـــه اس ـــی چگون ـــوه بازاریاب نح

مهـــم در بازاریابـــی، رشکـــت در منایشـــگاه ها بـــوده و مقدمـــه رشکـــت 

ــود را  ــد خـ ــجو بایـ ــود. دانشـ ــاز می شـ ــجویان آغـ ــط دانشـ در آن توسـ

در دانشـــگاه محـــک زده و ارزیابـــی کنـــد کـــه آن هـــم فقـــط در بســـر 

ـــت. ـــم نیس ـــری فراه ـــگاه بس ـــس از دانش ـــرد و پ ـــورت می گی ـــگاه ص دانش

ـــجویان  ـــزه دانش ـــزان انگی ـــه می ـــوص مقایس ـــه درخص ـــن خانی در ادام حس

نســـل قبلـــی و فعلـــی گفـــت: آن انگیـــزه کـــه دلیـــل انجـــام کار باشـــد 

ـــزه  ـــن انگی ـــا ای ـــه آی ـــود ک ـــخص ش ـــد مش ـــا بای ـــی مولفه ه ـــود دارد ول وج

ـــوب؟  ـــی خ ـــغلی و اجتاع ـــت ش ـــک موقعی ـــه ی ـــیدن ب ـــا رس ـــت ی ـــول اس پ

اگـــر انجمـــن دانشـــجویی تأســـیس شـــود پـــس از فارغ التحصیلـــی هـــم 

ــد بـــود،  ــتفاده بـــوده و بـــرای دانشـــجویان ســـودمند خواهـ مـــورد اسـ

بـــه عقیـــده بنـــده در حـــوزه صنایع دســـتی اگـــر قـــرار اســـت تحولـــی 

صـــورت گیـــرد بایـــد از همیـــن دانشـــگاه آغـــاز شـــود. دانشـــگاه ســـوره 

ـــای  ـــه در غرفه ه ـــی هم ـــود یعن ـــدار ب ـــه پرچم ـــن زمین ـــی در ای در مقطع

ــاد دارم کـــه  ســـوره در منایشـــگاه ها رشکـــت می کردنـــد و بنـــده بـــه یـ

ـــرش  ـــار ف ـــد و تج ـــه می ش ـــفارش گرفت ـــجویان س ـــای دانش ـــی کاره از برخ

طـــرح فـــرش دانشـــجویان را خریـــداری می کردنـــد. 

کارهای کالسی دانشجویان سفارش کار آن ها بود

اســـتاد حســـن خانی افـــزود: مثـــالً در منایشـــگاه قـــرآن بنـــده بـــه یـــاد 

ــای گل  ــت در بخش هـ ــورت رشکـ ــا در صـ ــجویان مـ ــه دانشـ دارم همیشـ

ــل  ــد. از دالیـ ــب می کردنـ ــام کسـ ــری مقـ ــب و نگارگـ ــرغ و تذهیـ و مـ

وقـــوع ایـــن اتفاقـــات وجـــود اســـاتید خـــوب و شایســـته بـــود و اینکـــه 

بنـــده به خاطـــر  بـــه میـــدان می آوردنـــد؛  اســـاتید دانشـــجویان را 

دارم در دوره کارشناســـی، مـــا در کارگاه تخصصـــی تـــرم آخـــر مشـــغول 

تکمیـــل ســـفارش هایی بودیـــم کـــه از بیـــرون دریافـــت کـــرده بودیـــم 

ـــه  ـــروزه بدین گون ـــی ام ـــرغ و... ول ـــل ســـفارش خـــط و ســـفارش گل و م مث

ــا  نیســـت و راهـــکار حـــل ایـــن مشـــکل ایـــن اســـت کـــه مقـــداری بـ

روحیـــه جهـــادی بنگریـــم و روحیـــه جهـــادی را در دل دانشـــجویان 

ـــه  ـــه را ب ـــن برنام ـــم و ای ـــوزش دهی ـــازی را آم ـــم و تجاری س ـــرورش دهی پ

دســـت دانشـــجویان بســـپاریم و بـــه آن هـــا میـــدان دهیـــم تـــا بتواننـــد 

در منایشـــگاه های بین املللـــی و میدان هـــای عملیاتـــی رشکـــت کـــرده و 

ـــته  ـــور داش ـــاتیدی حض ـــار آن اس ـــن در کن ـــد. همچنی ـــه کنن ـــب تجرب کس

ـــان قـــرار دهنـــد، ایـــن پـــازل  ـــا تجربیـــات خـــود را در اختیـــار جوان باشـــند ت

اگـــر دوبـــاره چیـــده شـــود، شـــاهد وقـــوع آن اتفـــاق خـــوب خواهیـــم 

بـــود و دوبـــاره بـــه آن حـــد اعتـــدال خواهیـــم رســـید.

ـــجویان  ـــه دانش ـــدوارم ک ـــده امی ـــرد: بن ـــان ک ـــن خانی خاطرنش ـــم حس میث

ــد و  ــره ای بکارنـ ــر مثـ ــد اگـ ــود و بداننـ ــال شـ ــان فعـ ــه جهادی شـ روحیـ

ـــه گروه هـــا و دوره هـــای بعـــد خودشـــان خواهـــد  ـــد ب خـــود برداشـــت نکنن

ـــم و تحمـــل  ـــد صـــرب پیشـــه کنی ـــه کار باشـــیم و بای ـــد عجل ـــا نبای رســـید و م

ـــاز  ـــه ای آغ ـــد از نقط ـــاق بای ـــن اتف ـــال ای ـــر ح ـــه ه ـــون ب ـــم چ ـــته باش داش

ـــند  ـــدی باش ـــا ج ـــن مولفه ه ـــه ای ـــبت ب ـــش دارم نس ـــده خواه ـــود و بن ش

و اهمیـــت بدهنـــد و بـــا انتخـــاب درســـت اســـاتید و نحـــوه رشکـــت در 

منایشـــگاه ها و مدیریـــت اســـاتید فضاهـــا و بســـرهای خوبـــی را بـــرای 

ـــد. ـــم کنن ـــجویان فراه دانش
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ــانه هایی از  ــران نشـ ــتی ایـ ــوره- صنایع دسـ ــگاه سـ ــی دانشـ روابط عمومـ

فرهنـــگ و هویـــت مـــردم رسزمیـــن مـــا هســـتند. ایـــن آثـــار ریشـــه در 

ـــد.  ـــتان می رس ـــران باس ـــه دوران ای ـــا ب ـــت آن ه ـــد و قدم ـــران دارن ـــدن ای مت

ــته های  ــد در رشـ ــتادان هرمنـ ــار اسـ ــن آثـ ــران زیباتریـ ــتی ایـ صنایع دسـ

ـــدی  ـــر مه ـــه رساغ  دک ـــتی ب ـــه صنایع دس ـــه هفت ـــه بهان ـــت. ب ـــف اس مختل

محمـــدی مدیـــر گـــروه صنایع دســـتی دانشـــکده هـــر دانشـــگاه ســـوره 

رفتیـــم و اتفاقـــات و اخبـــار موفقیت هـــای ســـوره را از او جویـــا شـــدیم.

میراث دار میراث درخشان اساتید صنایع دستی هستم

ـــگاه  ـــر دانش ـــکده  ه ـــتی دانش ـــروه صنایع دس ـــت: گ ـــدی گف ـــدی محم مه

ـــه  ـــای آموزشـــی دانشـــکده و مجموع ـــن گروه ه ـــی از قدیمی تری ـــوره، یک س

ـــاح دانشـــگاه در ســـال 1372  ـــان افتت ـــاً از زم دانشـــگاه ســـوره اســـت. تقریب

ـــی  ـــاگردی برخ ـــار ش ـــه افتخ ـــواری ک ـــتادان بزرگ ـــت اس ـــه هم ـــروه ب ـــن گ ای

ـــن گـــروه  ـــا زمـــان حـــال، ای ـــا شـــده اســـت؛ ت ـــزان را داشـــتم رسپ ـــن عزی از ای

یکـــی از پرافتخارتریـــن گروه هـــای آموزشـــی صنایع دســـتی در ســـطح 

ایـــران و یکـــی از گروه هـــای آموزشـــی پرافتخـــاِر دانشـــگاه ســـوره بـــوده 

اســـت. بنابرایـــن مـــن میـــراث دار میـــراث بســـیار درخشـــان و عظیمـــی 

بـــودم کـــه حاصـــل دســـرنج زحـــات اســـتادان، مدیـــران گـــروه، دانشـــجویان 

ــت.  ــوده اسـ ــر بـ ــکده هـ ــتی و دانشـ ــروه صنایع دسـ ــی گـ و هیأت علمـ

ــروه  ــت گـ ــار  مدیریـ ــن افتخـ ــه مـ ــدی کـ ــال و انـ ــان دو سـ در مدت زمـ

ــعی  ــتم سـ ــری را داشـ ــت و نگارگـ ــالمی و کتابـ ــر اسـ ــتی، هـ صنایع دسـ

ـــی،  ـــر کفیل ـــم دک ـــوص خان ـــروه به خص ـــابق گ ـــران س ـــه مدی ـــردم از تجرب ک

مدیـــر گـــروه ســـابق، جنـــاب دکـــر هوشـــیار، کـــه ســـال های متـــادی 

مدیـــر گـــروه بودنـــد، آقـــای دکـــر عطـــارزاده کـــه ایشـــان هم ســـال های 

زیـــادی مدیـــر گـــروه و معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه بودنـــد، اســـتفاده کنـــم. 

ـــر،  ـــکده ه ـــع دانش ـــه جمی ـــی ک ـــا در فعالیت های ـــال ونیم م ـــن دو س در ای

ـــد حضـــور  ـــرده بودن ـــران محـــرم دانشـــکده طراحـــی ک ـــی و مدی هیأت علم

ـــازمانی در  ـــئولیت های س ـــر مس ـــا ب ـــوره، بن ـــگاه س ـــتیم. دانش ـــی داش فعال

هایش هـــای مختلـــف و مناســـبتی همیشـــه پیشـــگام بـــوده اســـت.

محمـــدی در خصـــوص همـــکاری بـــا نهادهـــای مرتبـــط بـــا حـــوزه بـــا 

ــوص رشـــته  ــت: در خصـ ــی ســـوره گفـ ــتی بـــه روابط عمومـ صنایع دسـ

ــور  ــا به طـ ــم مـ ــد بگویـ ــوره بایـ ــگاه سـ ــرد دانشـ ــتی و عملکـ صنایع دسـ

ـــی، گردشـــگری  ـــراث فرهنگ ـــتی وزارت می ـــت صنایع دس ـــا معاون مشـــخص ب

صنایع دستی  وه  گر افتخارات  محمدی:  مهدی 
دانشگاه سوره به قدری زیاد است که می توانیم با 

افتخار اعام کنیم که سربلند هستیم

*

ــعی  ــم و سـ ــا کردیـ ــال 1400 امضـ ــه ای در سـ ــتی توافق نامـ و صنایع دسـ

ــتی  ــوزه صنایع دسـ ــتی حـ ــای باالدسـ ــا نهادهـ ــان بـ ــم فعالیت هایـ کردیـ

ــی در  ــم.  از طرفـ ــود دهیـ ــم بهبـ ــر هـ ــای دیگـ ــه و ارگان هـ در وزارتخانـ

ــی وچهارمین  ــگاهی در سـ ــه  دانشـ ــا غرفـ ــوان تنهـ ــر به عنـ ــال اخیـ دو سـ

ــته  ــال داشـ ــور فعـ ــتی حضـ ــگاه ملـــی صنایع دسـ و ســـی وپنجمین منایشـ

باشـــیم.

 

سالی پرافتخار برای صنایع دستی 

دکـــر مهـــدی محمـــدی افـــزود: همچنیـــن مـــا در بعضـــی از برنامه هـــا 

ــکده  ــوب دانشـ ــای خـ ــری برنامه ریزی هـ ــی، مجـ ــروه اصلـ ــوان گـ به عنـ

ــم  ــت حکیـ ــه بزرگداشـ ــال، در هفتـ ــتیم. به عنوان مثـ ــور داشـ ــر حضـ هـ

ــه  ــب داد کـ ــه ای ترتیـ ــر برنامـ ــکده هـ ــفند 1400 دانشـ ــی در اسـ نظامـ

ـــا  ـــد و م ـــاده ش ـــتی نه ـــروه صنایع دس ـــده گ ـــر عه ـــادی از کار ب ـــش زی بخ

ـــروه  ـــژه گ ـــی به وی ـــر آموزش ـــای دیگ ـــی گروه ه ـــا همراه ـــم ب ـــعی کردی س

گرافیـــک و تصویرســـازی به خوبـــی برنامـــه ای درشـــان دانشـــگاه ســـوره 

برگـــزار کـــرده و به عنـــوان تنهـــا دانشـــگاه هـــری، هایـــش، منایشـــگاه 

و ورکشـــاپ هـــری بـــه مناســـبت هفتـــه  بزرگداشـــت حکیـــم نظامـــی 

برگـــزار مناییـــم. اکنـــون هـــم درصـــدد ایـــن هســـتیم تـــا فعالیت هـــای 

اجرایـــی گـــروه آموزشـــی صنایع دســـتی را به صـــورت منظـــم برگزارکنیـــم. 

ـــر  ـــیار و دبی ـــر هوش ـــری دک ـــه رسدبی ـــی ب ـــای صناع ـــه هره ـــه رهپوی نرشی

ـــاز  ـــم امتی ـــم بتوانی ـــز در حـــال انتشـــار اســـت و امیدواری ـــده  نی ـــی بن اجرای

علمـــی اش را هـــم از وزارت علـــوم کســـب کنیـــم.
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ــزود:  ــوره افـ ــگاه سـ ــر دانشـ ــکده هـ ــتی دانشـ ــروه صنایع دسـ ــر گـ مدیـ

ـــوره،  ـــگاه س ـــی دانش ـــوز آی اس س ـــت مج ـــا دریاف ـــش ب ـــن های ـــا در اولی م

هایـــش آینده پژوهی،آمـــوزش عالـــی و توســـعه پایـــدار را بـــا مشـــارکت 

بســـیار خـــوب برگزارکردیـــم. دبیـــر کل ایـــن هایـــش آقـــای دکـــر هوشـــیار، 

عضـــو فعـــال هیأت علمـــی گـــروه صنایع دســـتی بودنـــد  و بنـــده هـــم 

افتخـــار داشـــتم کـــه در ایـــن هایـــش به عنـــوان دبیـــر اجرایـــی حضـــور 

ـــم . ـــته باش داش

دانشجویان سوره، حرفه ای در حوزه های مختلف

ـــف  ـــای مختل ـــوره در حوزه ه ـــگاه س ـــالن دانش ـــجویان و فارغ التحصی دانش

ــک  ــفال و رسامیـ ــوزه سـ ــال در حـ ــتند. به عنوان مثـ ــال هسـ ــیار فعـ بسـ

ـــه ای  ـــاالن حرف ـــد فع ـــصت درص ـــش از ش ـــم بی ـــه بگویی ـــم قاطعان می توانی

ســـفال و رسامیـــک ســـنتی و هـــری شـــهرهای تهـــران و کـــرج به نوعـــی 

ـــد  ـــوره بودن ـــه س ـــا دانش  آموخت ـــد؛ ی ـــتگی دارن ـــوره وابس ـــگاه س ـــه دانش ب

ـــتند. ـــا را داش ـــگاه م ـــس در دانش ـــابقه تدری ـــا س ی

افتخـــارات گـــروه صنایع دســـتی دانشـــگاه ســـوره به قـــدری زیـــاد اســـت 

ـــا ســـعی  ـــد هســـتیم. م ـــه رسبلن ـــم  ک ـــا افتخـــار اعـــالم کنی ـــم ب ـــه می توانی ک

ـــروه باســـابقه باشـــیم.  ـــن گ ـــرای ای ـــی ب ـــراث دار خوب ـــم می کردی

ایران در چه جایگاهی از صنایع دستی جهان است؟

محمـــدی در پاســـخ بـــه ســـؤال کـــه جایـــگاه صنایع دســـتی ایـــران در منطقـــه 

ـــم  ـــتی داری ـــی صنایع دس ـــک روز جهان ـــا ی ـــرد: م ـــان ک ـــت بی ـــران کجاس و ای

ـــای  ـــوی نهاده ـــه از س ـــی ک ـــیار مهم ـــر بس ـــک ام ـــم ی ـــه تکری ـــی اینک یعن

بین املللـــی نامگـــذاری شـــده اســـت؛ ســـالیان ســـال هســـت کـــه ارزش و 

ـــد  ـــان می ده ـــودش نش ـــی خ ـــگاه جهان ـــاال را در جای ـــر ب ـــن ه ـــت ای اهمی

ـــر  ـــه ه ـــد ک ـــان می ده ـــوب نش ـــی و مکت ـــی باستان شناس ـــواهد تاریخ و ش

ــان  ــتی جهـ ــان صنایع دسـ ــان در میـ ــای درخشـ ــی از جایگاه هـ ــران یکـ ایـ

دارد و قاطبـــه پژوهشـــگران بـــر ایـــن باورنـــد کـــه تنـــوع صنایع دســـتی 

ــوع،  ــد، تنـ ــر باشـ ــل کم نظیـ ــا حداقـ ــر یـ ــا بی نظیـ ــاید در دنیـ ــران شـ ایـ

ــا  یعنـــی اینکـــه تعـــداد رشـــته های فعـــال صنایع دســـتی کشـــور کـــه تـ

ـــت  ـــان دهنده اهمی ـــت؛ نش ـــده اس ـــورده ای عنوان ش ـــیصد و خ ـــش از س بی

ـــت. ـــی اس ـــگ جهان ـــا در فرهن ـــی م ـــتی بوم ـــگاه صنایع دس و جای

رشته های گروه صنایع دستی

ـــکده  ـــتی دانش ـــروه صنایع دس ـــه در گ ـــته هایی ک ـــوص رش ـــدی در خص محم

هـــر دانشـــگاه ســـوره تدریـــس می شـــود گفـــت: مـــا در مقطـــع کارشناســـی 

در گـــروه صنایع دســـتی ســـه رشـــته داریـــم کـــه به طـــور مســـتقیم بـــا 

حـــوزه صنایع دســـتی مرتبـــط اســـت. رشـــته صنایع دســـتی، رشـــته هـــر 

اســـالمی کـــه ازنظـــر رسفصـــل درســـی خیلـــی بـــه رشـــته صنایع دســـتی 

نزدیـــک اســـت و ســـوم، رشـــته کتابـــت و نگارگـــری اســـت کـــه حـــوزه 

تخصصـــی اش بیشـــر در حـــوزه نگارگـــری، تذهیـــب و خوشنویســـی 

اســـت. ممکـــن اســـت دانشـــگاه هایی دیگـــری باشـــند کـــه رشـــته هـــر 

ـــز  ـــند. مرک ـــته باش ـــا را نداش ـــته ای م ـــوع رش ـــا تن ـــند ام ـــته باش اســـالمی داش

آموزش هـــای آزاد دانشـــگاه ســـوره در تابســـتان امســـال کارگاه هـــای 

ــتگی  ــتی  وابسـ ــه صنایع دسـ ــی بـ ــه به نوعـ ــد کـ ــزار می کنـ ــاجی برگـ نسـ

دارنـــد.

مقطـــع کارشناســـی صنایع دســـتی فقـــط یک رشـــته نیســـت، بلکـــه بـــه 

ـــجو  ـــه دانش ـــورت ک ـــن ص ـــه ای ـــود. ب ـــیم می ش ـــددی تقس ـــاخه های متع ش

زمانـــی کـــه در ایـــن رشـــته وارد می شـــود شـــش ترم اول درس هـــای 

ـــد  ـــی می گذران ـــای تخصص ـــر درس ه ـــرم آخ ـــد و در دو ت ـــرک می گذران مش

و به نوعـــی، دانشـــجو انتخـــاب گرایـــش و حـــوزه خـــاص خـــود را انجـــام 

می دهـــد. 

 

درخشش هرن صنایع دستی در جغرافیای چهارفصل ایران

ـــن  ـــتقل در ای ـــورت مس ـــان به ص ـــرای خودش ـــاً ب ـــران تقریب ـــق ای ـــام مناط  مت

ـــک اصطالحـــی  ـــران ی ـــای طبیعـــی ای ـــاره جغرافی ـــال هســـتند درب حـــوزه فع

وجـــود دارد می گوینـــد ایـــران کشـــور چهارفصـــل اســـت حـــاال اگـــر 

ایـــن موضـــوع را به عنـــوان اســـتعاره در نظـــر بگیریـــم ایـــران در حـــوزه 

ــری در  ــردگی بی نظیـ ــوع و گسـ ــه تنـ ــت  کـ ــوری اسـ ــتی کشـ صنایع دسـ

حـــوزه صنایع دســـتی دارد. 

ـــان  ـــوره خاطرنش ـــگاه س ـــر دانش ـــکده ه ـــتی دانش ـــروه صنایع دس ـــر گ مدی

ــکالتی  ــادی و مشـ ــارهای اقتصـ ــم فشـ ــر علی رغـ ــالیان اخیـ ــرد: در سـ کـ

ــا و  ــدود هرهـ ــز معـ ــا جـ ــتی مـ ــاید صنایع دسـ ــته، شـ ــود داشـ ــه وجـ کـ

ـــازار و  ـــه ب ـــته ب ـــه توانس ـــوده ک ـــری ب ـــاری و ه ـــه ای تج ـــای حرف فعالیت ه

ـــه زیرســـاخت های فرهنگـــی و  ـــر ب ـــن ام ـــه بدهـــد و ای ـــت خـــود ادام فعالی

اجتاعـــی مـــا بازمی گـــردد. فـــارغ از هرگونـــه شـــعارزدگی، ظرفیت هـــای 

بالقـــوه مـــا بـــرای حـــوزه صنایع دســـتی بســـیار بســـیار زیـــاد اســـت امـــا 

ــای  ـــه ظرفیت هـ ــل ب ــوه تبدیـ ــای بالقـ ــن ظرفیت هـ ــدر ایـ ـــه چقـ اینک

بالفعـــل می شـــود نکتـــه چالش برانگیـــزی اســـت و  نیـــاز بـــه آمارهـــای 

دارد. دقیق تـــری 

امـــا به صـــورت کلـــی در ایـــن مبحـــث کیفـــی مـــن فکـــر می کنـــم مـــا 

نتوانســـتیم از ایـــن ظرفیـــت بالقـــوه به صـــورت بالفعـــل اســـتفاده کنیـــم 

یعنـــی بـــرای اینکـــه آن جایـــگاه واقعی مـــان در صنایع دســـتی را بـــه 

دســـت بیاوریـــم نتوانســـتیم ایـــن ظرفیـــت بـــاال را بـــه کار بگیریـــم.

ـــول  ـــکده در ط ـــتی دانش ـــروه صنایع دس ـــرد گ ـــوص عملک ـــدی در خص محم

ایـــن 29 ســـال اخیـــر گفـــت: ایـــن گـــروه یکـــی از گروه هـــای آموزشـــی 

ــگان  ــوده اســـت. دانش  آموختـ ــران بـ ــوزه ایـ ــتی در حـ موفـــق صنایع دسـ

مـــا در حـــوزه فعالیت هـــای تجـــاری در بیشـــر شـــهرهای ایـــران حضـــور 

ــی از  ــوید یکـ ــه وارد شـ ــهری  کـ ــر شـ ــا در هـ ــه شـ ــد. به طوری کـ دارنـ

دانش  آموختـــگان دانشـــگاه ســـوره را می توانیـــد پیـــدا کنیـــد کـــه در 

ــغول فعالیـــت اســـت. فعالیـــت آموزشـــی در  ــتی مشـ ــوزه صنایع دسـ حـ

87 مصاحبه// 



ـــای  ـــات هزینه ه ـــاید گاهـــی اوق ـــی ش ـــقانه اســـت یعن ـــت عاش ـــران فعالی ای

ـــم  ـــث زکات عل ـــاید بح ـــا ش ـــد، ام ـــوزش را نده ـــات آم ـــاف بدیهی ـــی کف مال

ـــتادان در  ـــن اس ـــی از بهری ـــه جمع ـــده ک ـــث ش ـــس باع ـــه تدری ـــق ب و عش

ـــه  ـــا ک ـــا آنج ـــرده ت ـــعی ک ـــم س ـــگاه ه ـــند. دانش ـــال باش ـــگاه فع ـــن دانش ای

امکانـــات پشـــتیبانی خـــودش اجـــازه دهـــد از گروه هـــا حایـــت کنـــد. 

ــا   ــا مـ ــه بـ ــتادانی کـ ــد از اسـ ــه شـــصت درصـ ــب بـ ــه داد: قریـ وی ادامـ

همـــکاری می کننـــد، از دانش  آموختـــگان دانشـــگاه ســـوره هســـتند. 

ــوان  ــوره به عنـ ــر سـ ــگاه هـ ــتی دانشـ ــروه صنایع دسـ ــالن گـ فارغ التحصیـ

ــف  ــه الزم ترشیـ ــب تجربـ ــل و کسـ ــت از تحصیـ ــس از فراغـ ــدرس پـ مـ

ـــواره  ـــن روال هم ـــد و ای ـــت می کنن ـــی فعالی ـــروه آموزش ـــد و در گ می آورن

ــه دارد. ادامـ

ــه  ــه عالقـ ــا بـ ــرد: بنـ ــان کـ ــان خاطرنشـ ــدی در پایـ ــدی محمـ ــر مهـ دکـ

ـــان  ـــان در حـــوزه فعالیت ش ـــار خودش ـــه آث ـــت و ارائ ـــه فعالی دانشـــجویان ب

در طـــول یک تـــرم قصـــد داریـــم تـــا دســـتاوردهای آنـــان را در پایان تـــرم 

ـــا ظرفیت هـــای مـــا  ـــم ت ـــه منایـــش بگذاری ـــه دانشـــگاه ســـوره ب ـــری آی در گال

ـــط  ـــر فق ـــن ام ـــق ای ـــورت تحق ـــه در ص ـــود. البت ـــش داده ش ـــی منای به خوب

دســـتاوردهای یک تـــرم دانشـــجویان بـــه منایـــش درخواهـــد آمـــد اســـت 

ـــکده  ـــئولین دانش ـــت مس ـــه هم ـــگاه ب ـــن منایش ـــم ای ـــاءالله امیدواری و ان ش

هـــر و معاونـــت فرهنگـــی دانشـــگاه برگـــزار شـــود. در صـــورت تحقـــق 

ایـــن امـــر گوشـــه ای از ظرفیت هـــای بـــاالی دانشـــجویان صنایع دســـتی 

ـــد. ـــد آم ـــش درخواه ـــه منای ـــوره ب س

*

ارائه آثار دانشجویان دانشگاه سوره در جشنواره های بین املللی
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ــه ای فاخــر از  ــی دانشــگاه ســوره_ صنایع دســتی مجموع ــط عموم رواب

ــق  ــان خل ــاک هری ش ــا ذات پ ــه ب ــت ک ــرادی اس ــر اف ــار، ذوق وه آث

ــه را  ــن مقول ــان ای ــازند. جه ــا می س ــند ی ــر می کش ــه تصوی ــد، ب می کنن

ــدی  ــل های بع ــه نس ــوزش ب ــر و آم ــعه بیش ــر، توس ــناخت به ــرای ش ب

به صــورت آکادمیــک درآورده اســت.  بــه بهانــه هفتــه صنایع دســتی 

در بخشــی دیگــر از مجموعــه گفتگوهــای روابط عمومــی دانشــگاه 

ســوره بــا مســئوالن و اســتادان دانشــکده هــر دانشــگاه ســوره، بــه رساغ 

ــم و نظــرات او را در خصــوص  ــی شــاه کوچکی رفتی ــی قربان ــر مجتب دک

ــدیم.  ــا ش ــتی جوی صنایع دس

دکــر مجتبــی قربانــی شــاه کوچکی، مــدرس صنایع دســتی دانشــگاه 

ســوره، در خصــوص صنایع دســتی و رابطــه آن بــا دانشــگاه ســوره 

غنــی  و  عظیــم  منابــع  از  یکــی  صنایع دســتی  رشــته  کــرد:  بیــان 

فرهنگــی در کشــور مــا محســوب می شــود. رشــته صنایع دســتی در 

ــش  ــال پی ــزده س ــا پان ــه ت ــد؛که البت ــته ش ــرح درس آن نوش ــال ۶۲ ط س

دانشــگاه رابطــه خوبــی بــا ایــن هــر نداشــت. دانشــجویانی کــه از ایــن 

به عنــوان کارشــناس و کارمنــد  فارغ التحصیــل شــدند عمومــاً  رشــته 

صنایع دســتی، در ســازمان میــراث فرهنگــی مشــغول بــه کار شــدند.

در  رشــته صنایع دســتی  بعــد،  بــه  دهــه هشــتاد  اواســط  پــس ازآن 

دانشــگاه های هــر رشــد پیــدا کــرد و فضــای جدیــدی بیــن دانشــگاه و 

صنایع دســتی ایجــاد شــد؛ زیــرا اســتادان دانشــگاه دامئــاً در حــال تغییــر 

ــال،  ــود. به عنوان مث ــم ش ــگاه حاک ــازه ای در دانش ــای ت ــا فض ــتند ت هس

ــک دســتان را  ــن دوســاالنه دانشــجویی رسامی ــا دو ســال گذشــته اولی م

برگــزار کردیــم کــه دانشــجویان رشــته صنایع دســتی از رسارس کشــور 

ــتادند. ــار خــود را فرس آث

هرهــای صناعــی )صنایع دســتی( بخشــی از هرهــای ســنتی اســت کــه 

ــتی  ــود صنایع دس ــاً خ ــا لزوم ــد ام ــل دارن ــتی تداخ ــا صنایع دس ــه ب اگرچ

ــی  ــای صنعت ــون و مهارت ه ــا فن ــر را ب ــی ه ــت متعال ــتند و حقیق نیس

متناســب، آمیختــه و باقابلیــت تکثیــر در مــنت زندگــی فــردی و جمعــی 

عرضــه کــرده اســت.

مــدرس صنایع دســتی دانشــگاه ســوره همچنیــن گفــت: کارگاه هــای 

زیــادی در شــهرهای بــزرگ ازجملــه تهــران )بــاغ ایــرو( به صــورت جــدی 

ــالن  ــه کار هســتند. فارغ التحصی در حــوزه هــر صنایع دســتی مشــغول ب

ــورت  ــه به ص ــد ک ــی دارن ــای بزرگ ــوره کارگاه ه ــگاه س ــادی از دانش زی

گســرده در ایــن رشــته مشــغول بــه کار هســتند کــه بســیار بــر هویــت 

دیگــری  دانشــجویان  می گذارنــد.  مثبــت  تأثیــر  ایرانــی  فرهنــگ  و 

ــاندن  ــه اوج رس ــوره ب ــگاه س ــر دانش هن
ــتعداد ــان بااس جوان

*

هــم در حــال حــارض مشــغول بــه تدریــس رشــته صنایع دســتی در 

دانشــگاه های بنــام هســتند. دانشــگاه ســوره فضــای جدیــدی را در 

ــه  ــه هــر ســنتی شــباهت دارد و ن ــه ب صنایع دســتی ایجــاد کــرده کــه ن

ــرده اســت. ــاد ک ــرب ایج ــر غ ــی را تحــت تأثی ــگ متفاوت فرهن

چرا دانشگاه سوره؟

دکــر مجتبــی قربانــی شــاه کوچکی در خصــوص انتخــاب دانشــگاه 

ــل، پاســخ داد: دانشــگاه  ــرای ادامــه تحصی ســوره توســط دانشــجویان ب

ســوره فعــال و پویــا اســت؛ ســوره اســاتید بســیار حاذقــی دارد و 

ــگاه و کادر  ــن دانش ــه ای ای ــالن حرف ــوره، فارغ التحصی ــاب س ــل انتخ دلی

آموزشــی ماهــر اســت کــه نتیجــه و خروجــی ایــن دانشــگاه بــوده اســت.

وی در پایــان ضمــن قدردانــی از تــالش دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 

رشــته صنایع دســتی دانشــگاه ســوره اظهــار داشــت: امکانــات و فضــای 

دانشــگاه را دانشــجو و کادر علمــی دانشــگاه می ســازد. چــه بســیار 

ــال و  ــاتید فع ــا اس ــد ام ــری دارن ــات بی نظی ــه امکان ــگاه هایی ک آموزش

پویایــی ندارنــد و خوشــبختانه دانشــگاه ســوره ضمــن دارا بــودن اســاتید 

مجــرب، کاربلــد و باتجربــه، راه درســتی را بــرای رســیدن بــه موفقیــت و 

دســتاوردهای بیشــر انتخــاب کــرده اســت.

89 مصاحبه// 



فرهنگی،  شاخه  های  از  صنایع دستی  سوره_  دانشگاه  عمومی  روابط 

هرنی، مهارتی و معیشتی بوده که از ابتدای تاریخ و متدن برش با انسان 

صنایع دستی  به عنوان  امروزه  برشی  دست سازه  های  اولین  است.  عجین 

شناخته می  شود. ساخت و استفاده از همین صنایع دستی رفته رفته باعث 

به مرور فرهنگ جوامع مختلف پیرشفت  شکل گیری متدن برشی شده و 

کرده است.

دکر مهران هوشیار مدیر گروه مطالعات عالی هرن درباره نقش و اهمیت 

انقالب صنعتی شکل گرفت،  از زمانی که  اینطور می گوید:  صنایع دستی 

زیباشناسی  جریان  و  پایه گذاری شد  مدرنیسم  که  دورانی  از  به خصوص 

در فلسفه غرب و رویکرد کاربردی آن منایان شد، جنبش  های مختلفی در 

تولیدات  با شکل گیری  انقالب صنعتی  چراکه  گرفت؛  رسارس جهان شکل 

آن  معنوی  روح  و  صنایع دستی  ماهیت  شد  باعث  ماشینی  و  انبوه 

کمرنگ  تر شود.

بحث  صنایع دستی  ویژگی  های  مهم ترین  از  »هوشیار«  عقیده  به 

هویت یابی است، به گونه ای که این هرن سفیر فرهنگی برای معرفی هویت 

و  معنوی  ابعاد  مدرنیسم  رشد  از  پس  است.  جامعه   و  متدن  قوم،  هر 

امروزه در متامی کشورهای  البته  این زمینه کمرنگ شد که  فرهنگی در 

توسعه یافته و مدرن توجه ویژه  ای به صنایع دستی می  شود. از دالیل این 

توجه می  توان به حفظ هویت و ریشه  های فرهنگی اشاره کرد که باعث 

قوام هر جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هرنهای سنتی و به خصوص صنایع دستی تنها چیزی 

است که هر قوم و ملتی می  تواند برای معرفی خود از آن استفاده کند 

افزود: درواقع هرنهای سنتی طیف وسیع و گسرده  ای را در برمی گیرد 

که شامل آداب ورسوم، موسیقی، پوشاک، تغذیه، ارتباطات و... می  شود؛ 

اما صنایع دستی یکی از شاخه  های این هرن بوده که ویژگی  های کاربردی، 

وجه  این  بر  عالوه  همچنین  دارد.  اقتصادی  و  مهارتی  زیبایی شناسی، 

هویتی، در قالب صنایع خالق و فرهنگی نیز شناخته  شده، چراکه می  تواند 

موجب رشد فرهنگی جامعه و افزایش ارتباطات فرامرزی و برون مرزی 

فرهنگ  ها شود. 

جایگاه صنایع دستی در جامعه

هرن  رشته  سه  سوره  دانشگاه  هرن  عالی  مطالعات  افزود:گروه   هوشیار 

را  تحلیلی هرن اسالمی  تاریخ تطبیقی و  اسالمی، پژوهش هرن و دکرای 

پوشش می  دهد. یکی از وظایف دانشگاه  ها به خصوص دانشگاه سوره که 

در این زمینه پیشگام بوده، این است که بتواند وجه خالقیت و فرهنگی 

بودن صنایع دستی را بین جوانان احیا کند. امروزه وجه هویتی و فرهنگی 

از طرفی  است.  قرارگرفته  توجه  مورد  بیشر  رشته  این  کاربردی  از وجه 

ــت ــود اس ــان خ ــد زم ــتی، فرزن صنایع دس
دانشگاه  ها و مسئوالن مربوطه در ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، 

باید به موجودیت صنایع دستی توجه بیشری کنند. 

در همین راستا باید تعریف صنایع دستی معارص بیشر مورد توجه قرار 

در  دارد.  جهانی  سطح  در  گسرده  ای  مفاهیم  هرن  این  چراکه  بگیرد، 

خود  زمان  فرزند  صنایع دستی  گفت  می  توان  دیگر  ویژگی  های  خصوص 

بوده، علیرغم اینکه بسیاری معتقدند این هرن جایگاه خود را ازدست  داده 

و در این دوران مدرن کسی به آن توجه منی  کند. درصورتی که صنایع دستی 

همیشه خود را با پیرشفت زمان هامهنگ کرده و به همین دلیل به عنوان 

تاریخ و فرهنگ یک جامعه شناخته می  شود. 

جهانی  در سطح  زمینه  این  در  که  جنبش  هایی  از  یکی  دلیل  همین  به 

شکل گرفت نیز شورای جهانی صنایع دستی بود که برای حفظ و احیای 

آن در کل دنیا رسان فرهنگی کشورها با منایندگانی دورهم جمع شدند و 

به منظور احیای جایگاه این هرن و فرهنگ تاریخی، روزی را به عنوان روز 

صنایع دستی تعیین کردند. روز جهانی صنایع دستی در 10 ژوئن و یا هامن 

20 خرداد نام گذاری شده که یکی از ویژگی  های این روز عالوه بر زنده 

نگه داشنت هرن، منجر به توجه، حفظ و ارتقا بیشر ارزش و پشتوانه  های 

هرنی می  شود. 

سال   23 حدود  سوره  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  هوشیار  مهران  دکر 

جمله:  از  مختلفی  مسئولیت  های  تدریس،  بر  عالوه  سوره  دانشگاه  در 

مدیریت گروه صنایع دستی، مدیر امور اداری، رئیس دانشکده هرن، معاون 

دانشجویی فرهنگی و مدیر گروه مطالعات عالی هرن را برعهده  داشته 

است.
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روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره_ معـــاون آموزشـــی و تحصیـــالت 

تکمیلـــی دانشـــگاه ســـوره بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه ســـوره توانســـت 

ـــرد  ـــوم بگی ـــری را از وزارت عل ـــته دک ـــس رش ـــوز تدری ـــال 1400 مج از س

افـــزود: در ســـال گذشـــته مصاحبـــه ایـــن مقطـــع فقـــط بـــرای رشـــته 

ـــان 6  ـــن آن ـــه از بی ـــت ک ـــا حـــدود 120 متقاضـــی صـــورت گرف ـــات ب ارتباط

نفـــر انتخـــاب شـــدند. 

ـــگاه  ـــا دانش ـــی ب ـــه تفاوت  های ـــن زمین ـــت: در ای ـــر گف ـــف خجی ـــر یوس دک

تهـــران و دانشـــگاه عالمـــه وجـــود دارد کـــه بـــرای دانشـــگاه ســـوره در 

ــوان  ــز اهمیـــت اســـت. می  تـ ــرا حائـ ــاب دانشـــجوی دکـ کیفیـــت انتخـ

گفـــت در دانشـــگاه های دیگـــر هنـــگام مصاحبـــه دانشـــجو را به عنـــوان 

یـــک همـــکار در نظـــر منی  گیرنـــد، درحالی کـــه ایـــن دانشـــگاه آنـــان را 

ـــه  ـــن کار ب ـــع ای ـــرد. درواق ـــر می  گی ـــود در نظ ـــی خ ـــکار آت ـــوان هم به عن

دلیـــل ترمیـــم اعضـــای هیـــأت علمـــی و جایگزیـــن کـــردن بازنشســـتگان در 

آینـــده صـــورت می  گیـــرد. 

اســـتادیار علـــوم ارتباطـــات دانشـــگاه ســـوره بابیـــان حامیـــت از 

دانشـــجویان دکـــری اظهـــار داشـــت: درواقـــع دانشـــجویان تحصیـــالت 

تکمیلـــی در دو حـــوزه هیـــأت علمـــی و مدرســـین آتـــی مورداســـتفاده 

ـــود دارد  ـــگران وج ـــش پژوهش ـــز در بخ ـــری نی ـــگاه دیگ ـــد. ن ـــرار می  گیرن ق

ـــگاه  ـــع دانش ـــد. درواق ـــاب می  کن ـــراد انتخ ـــن اف ـــن ای ـــگاه از بی ـــه دانش ک

ســـوره ظرفیت  هایـــی را ایجـــاد کـــرده کـــه دانشـــجویان مقطـــع دکـــرا 

امـــکان پژوهـــش داشـــته باشـــند و کارهـــای خـــود را به صـــورت کتـــاب، 

کرســـی ترویجـــی و... ارائـــه دهنـــد. 

خجیـــر بـــا اشـــاره بـــه رونـــد ارزیابـــی دانشـــجویان گفـــت: دراین بیـــن 

ــی را  ــرد پژوهشـ ــی رویکـ ــگاه  های دولتـ ــوده در دانشـ ــر بـ ــه ذکـ الزم بـ

ـــص  ـــط مخت ـــش فق ـــه پژوه ـــد، چراک ـــول منی  کنن ـــی مح ـــوزه آموزش ـــه ح ب

هیـــأت علمـــی اســـت. بـــا ایـــن فاکتورهـــا گزینـــش و مصاحبه  هـــا بـــا 

ــد در  ــجویان بایـ ــتا دانشـ ــن راسـ ــرد. در ایـ ــورت می  گیـ ســـخت گیری صـ

پنـــج حـــوزه روش تحقیـــق، نظریـــه، زبـــان انگلیســـی به خصـــوص درک 

ـــا  ـــار آن ه ـــت شـــغلی و در کن ـــب تخصصـــی، حـــوزه فعالی درســـت از مطال

ـــور  ـــع منظ ـــند. درواق ـــته باش ـــل داش ـــتگی کام ـــاله شایس ـــه و رس پایان نام

ــاله  ای  ــه داده و رسـ ــد ارائـ ــه در ارشـ ــت کـ ــی اسـ ــان پایان  نامه ه ایـ هـ

کـــه در دکـــرا انجـــام خواهـــد داد. 

ـــورت  ـــده و در ص ـــل ارزیابی ش ـــت کام ـــا دق ـــا ب ـــن ویژگی  ه ـــزود: ای وی اف

ـــود.  ـــرا ش ـــد وارد دوره دک ـــا، می  توان ـــن بخش  ه ـــجو در ای ـــت دانش موفقی

آینده  تضمین  در  سعی  سوره  دانشگاه 
دانشجویان دکتری دارد

ــن آن  ــه اولیـ ــود دارد کـ ــام وجـ ــن دوره ثبت نـ ــته در ایـ ــال دو رشـ امسـ

هاننـــد ســـال گذشـــته ارتباطـــات و دومیـــن رشـــته کـــه به تازگـــی وارد 

دانشـــگاه شـــده، تاریـــخ تطبیقـــی و تحلیـــل هـــر اســـالمی در گرایـــش هـــر 

ـــج  ـــته  ها پن ـــن رش ـــدام از ای ـــر ک ـــت. در ه ـــر اس ـــکده ه ـــر دانش ـــر نظ زی

ـــا  ـــر ی ـــتعداد برت ـــر از اس ـــا دو نف ـــک ی ـــه ی ـــود ک ـــه می  ش ـــجو پذیرفت دانش

اســـتعداد درخشـــان بـــه آن هـــا اضافه شـــده و کالس  هـــا به صـــورت 6 یـــا 

ـــد.  ـــد ش ـــزار خواه ـــره برگ 7 نف

 

ــان  ــان خاطرنشـ ــوره در پایـ ــگاه سـ ــات دانشـ ــوم ارتباطـ ــتادیار علـ اسـ

ــی  ــورای تخصصـ ــای شـ ــوره، اعضـ ــده در سـ ــای مصاحبه کننـ ــرد: اعضـ کـ

ـــا،  ـــتاد متام  ه ـــوده اس ـــعی بـــر ایـــن ب ـــه س ـــوده ک ـــروه یـــا دانشـــکده ب گ

ــتادیار حضورداشـــته  ــیار و در مرحلـــه آخـــر اسـ در مرحلـــه بعـــد دانشـ

باشـــند. تقریبـــاً در هـــر دو رشـــته اعضـــای مصاحبه کننـــده اســـتاد متـــام 

و دانشـــیار هســـتند. در حـــال حـــارض 160 متقاضـــی دوره دکـــرا بـــرای 

دانشـــگاه ســـوره وجـــود دارد کـــه 97 نفـــر از آن هـــا دانشـــجویان هـــر 

و 63 نفـــر نیـــز در رشـــته ارتباطـــات حضـــور دارنـــد. زمـــان مصاحبـــه از 

ـــا 28  ـــه از 23 ت ـــه دارد ک ـــاه ادام ـــا 5 تیرم ـــده و ت ـــاه رشوع ش 23 خردادم

ـــرای دانشـــکده  ـــرای دانشـــکده ارتباطـــات و پـــس ازآن ب ـــه ب خـــرداد مصاحب

هـــر در نظـــر گرفته شـــده اســـت. 
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حال  در  سال  دومین  برای  دانشگاه  این  سوره_  دانشگاه  عمومی  روابط 

پذیرش دانشجوی دکری در رشته علوم ارتباطات است. دانشجویان واجد 

رشایط در سالن جلسات دانشگاه سوره به نوبت وارد شده و مصاحبه ای 

باحضور استادان این دانشگاه انجام می شود. در یکی از روزهای برگزاری 

این جلسات با استادان این حوزه دکر باقر ساروخانی، دکر رحان سعیدی، 

دکر امیدعلی مسعودی و دکر یوسف خجیر درباره نحوه برگزاری مصاحبه 

تخصصی و رشایط پذیرش دکری دانشگاه سوره گفت وگوی کوتاهی داشتیم 

که در ادامه می خوانید:

بیان  با  سوره  دانشگاه  ارتباطات  علوم  متام  استاد  ساروخانی  باقر  دکر 

ویژگی های یک دانشجو برای تحصیل در دوره دکرا گفت: مهم ترین فاکتور 

بالقوه  ظرفیت  داشنت  دارد  را  مقطع  این  در  قصد رشکت  که  کسی  برای 

بوده و شامل بیان قوی، ابتکار، پویایی، انگیزه قوی و تجربه قبلی می شود. 

و در جلسات  بوده  باید متام وقت در دسرس  دانشجویان  این  از طرفی 

مربوطه رشکت کنند. ما در هنگام مصاحبه با این دانشجویان تصویر کالس 

را در نظر می گیریم که این فرد چه کاری در کالس دکرا انجام خواهد داد. 

آیا منظم، مبتکر و اهل مشارکت خواهد بود یا خیر. 

وی ادامه داد: دانشجویی که از چند جلسه فقط یکی از آن ها را رشکت 

کند، مسلاً برای این مقطع مناسب نبوده و دوام منی آورد. حتی در صورت 

نبوده  حارض شدن در جلسه ها فقط گوش دادن شخص مورد نظر کافی 

بر  عالوه  بنابراین  باشد.  داشته  در کالس  را  کامل  دقت  بتواند  باید  بلکه 

حضور مستمر در کالس، دانشجو باید به جزئیات توجه کرده و سپس در 

آن مشارکت کند. 

مشارکت  راستا  این  در  کرد:  دانشگاه سوره تریح  ارتباطات  گروه  عضو 

می تواند حتی نقد و انتقاد به استاد و شیوه درس دادن آن و یا نظرهای 

جدید باشد. مشارکت، حضور، انگیزه و دقت حداکرثی در این دوره الزامی 

است و در واقع این افراد پرچمدار دانش فردا بوده و کسانی هستند که 

بایستی آن را مدیریت کرده و در نهایت ارتقا دهند. 

احساس مسئولیت، الزمه دانشجویان دکرا

به  اشاره  با  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده  دانشیار  سعیدی  رحان  دکر 

ظرفیت علمی دانشجویان در مصاحبه رشکت در دوره دکرا بیان کرد: در 

با وضعیت ها و استعدادهای  حال حارض می توان گفت اشخاص متنوعی 

ارزیابی  بتوان  تا  ماند  نهایی  نتایج  منتظر  باید  و  داشتند  مختلفی حضور 

کلی انجام داد. نکته مهم اما این است که دانشجویان دوره دکرا باید اهل 

فکر و اندیشه باشند یعنی کسانی که انگیزه ای برای تفکر و فعالیت دارند 

و به گونه ای به مسائل از همه جنبه ها نگاه می کنند در این راه موفق تر 

هستند.

اهمیت  لزوم  خصوص  در  سوره  دانشگاه  ارتباطات  گروه  عضو 

گزارش خبری: مصاحبه تخصصی دکتری 
علوم ارتباطات دانشگاه سوره برگزار شد

*

مسئولیت پذیری دانشجویان گفت: داوطلبان و دانشجویان دوره دکرا نباید 

هدف از ادامه تحصیل شان فقط نفع شخصی باشد؛ بلکه می بایست نسبت 

به کشور احساس مسئولیت داشته باشند و برای آینده دستاوردهای مهمی 

را کسب کنند. در این راستا دانشجویان باید بیشر با این نگاه به تحقیق و 

پژوهش بپردازند، چراکه احساس مسئولیت انسان های تحصیل کرده هانند 

پیش قراولی بوده که اگر وظایف انسانی و میهنی خود را به درستی انجام 

دهد جامعه را به سمت پیرشفت و تعالی هدایت می کند. 

 

لزوم اهمیت به رشته ارتباطات در کشور

امیدعلی مسعودی رییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره با 

اشاره به اهمیت رشته ارتباطات در این دانشگاه اظهار کرد: امسال دومین 

این  و مسئوالن  بوده  در مقطع دکرا  دانشگاه سوره  برای مصاحبه  دوره 

به تعداد  را  افراد نخبه  بین داوطلبان  از  دانشگاه درصدد آن هستند که 

مورد نیاز جذب کند. دلیل جذب دانشجوی دکرا در یکی دو سال اخیر، 

اهمیت ارتباطات و فناوری در این حوزه بوده و دانشگاه سوره بر اساس 

رسالت خود باید نیروهای متعهد، سخت کوش و قابل اعتاد را وارد جامعه 

اسالمی  تبلیغات  سازمان  همت  و  کمک  با  دانشگاه  این  واقع  در  کند. 

تأسیس شده و هدف آن تربیت افراد محقق و فارغ التحصیالن شایسته در 

حوزه ارتباطات است. 

وی با اشاره به اینکه از ابتدا رشته ارتباطات در دانشگاه سوره بیشر در 

حوزه انقالب اسالمی فعالیت داشته اظهار داشت: اولین رشته کارشناسی 

این بخش  در  و  بود  تبلیغ  و  ارتباطات، فرهنگ  دانشگاه رشته  این  ارشد 

مباحثی مطرح می شد که در سایر دانشگاه ها مورد استقبال قرار منی گرفت. 
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نیازهای  از  بخشی  بتوانند  دکرا  دانشجویان  تا  هستیم  تالش  در  بنابراین 

ارتباطات  سازمان  و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 

اسالمی را به خصوص در بخش رایزنی های فرهنگی برطرف کنند. 

در  گفت:  دانشگاه  در  روحانیون  و  مبلغین  از  بیان حایت  با  مسعودی 

مبلغین  برای  را  این رشته ها  تا  بوده  دانشگاه سوره در تالش  حال حارض 

کند.  برگزار  ترقی جامعه  و  و روحانیون رسارس کشور در جهت پیرشفت 

نهاد های  کارشناسان  و  روحانیون  بورسیه های  با  علوم  وزارت  همچنین 

انقالبی برای برگزاری دوره ها موافقت کرده است. درنهایت به موازات این 

دوره ها دانشجویان در این زمینه عالقه مند شده و پیگیر آن خواهند شد. 

دانشیار دانشگاه سوره در پاسخ به رشایط آینده کاری فارغ التحصیالن این 

دانشگاه گفت: در این راستا برخی افراد عالقه مند به کار در دولت بوده و 

برخی نیز عضو هیأت علمی می شوند که برای این افراد کالس های آموزشی 

گذاشته می شود تا درنهایت جذب دانشگاه سوره و یا دانشگاه های دیگر 

شوند. در رابطه با مسائل پژوهشی نیز می توان گفت این دانشجویان قبل 

از به امتام رساندن دوره دکری می توانند با نهادهای مختلف قراردادهای 

پژوهشی ببندند. 

دانشگاه سوره سعی در تضمین آینده دانشجویان دکری دارد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سوره با بیان اینکه دانشگاه 

سوره توانست از سال 1400 مجوز تدریس رشته دکری را از وزارت علوم 

بگیرد افزود: در سال گذشته مصاحبه این مقطع فقط برای رشته ارتباطات 

با حدود 120 متقاضی صورت گرفت که از بین آنان 6 نفر انتخاب شدند. 

و  تهران  دانشگاه  با  تفاوت  هایی  این زمینه  دکر یوسف خجیر گفت: در 

انتخاب  کیفیت  در  سوره  دانشگاه  برای  که  دارد  وجود  عالمه  دانشگاه 

دانشگاه های  در  گفت  می  توان  است.  اهمیت  حائز  دکرا  دانشجوی 

دیگر هنگام مصاحبه، دانشجو را به عنوان یک همکار در نظر منی  گیرند، 

درحالی که این دانشگاه آنان را به عنوان همکار آتی خود در نظر می  گیرد. 

کردن  جایگزین  و  علمی  هیأت  اعضای  ترمیم  دلیل  به  کار  این  درواقع 

بازنشستگان در آینده صورت می  گیرد. 

 

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه سوره بابیان حایت از دانشجویان دکری 

تکمیلی در دو حوزه هیأت  دانشجویان تحصیالت  اظهار داشت: درواقع 

در  نیز  دیگری  نگاه  می  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  آتی  مدرسین  و  علمی 

بخش پژوهشگران وجود دارد که دانشگاه از بین این افراد انتخاب می  کند. 

درواقع دانشگاه سوره ظرفیت  هایی را ایجاد کرده که دانشجویان مقطع 

دکرا امکان پژوهش داشته باشند و کارهای خود را به صورت کتاب، کرسی 

ترویجی و... ارائه دهند. 

روابط عمومی دانشگاه سوره_ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سوره 

در خصوص رشته جدیدی که به تازگی راه اندازی شده گفت: دانشگاه سوره همسو 

با پیرشفت فناوری و تکنولوژی در حوزه  های هری این دغدغه را داشت که از 

لحاظ فناوری و دیجیتال در رشته هر نیز اقدام شایانی انجام دهد. درواقع یکی از 

رشته های پرطرفدار و نیازمند بازار کار رشته »جلوه  های ویژه بری« بود. از دو 

سال گذشته تابه حال ایجاد این رشته در دانشگاه سوره از دغدغه  های مهمی بود 

که به لحاظ سازمانی و اداری در وزارت علوم با چالش  هایی همراه بود که امسال 

مجوز »جلوه  های ویژه بری« برای اولین بار در ایران اخذ شد. 

 یوسف خجیر ضمن اشاره به اینکه رشته »جلوه  های ویژه بری« زیرمجموعه 

رشته  های حوزه تصویرسازی، تصویر متحرک، ارتباطات تصویری، عکاسی، انیمیشن 

و نقاشی قرار می گیرد اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه سوره اولین دانشگاه 

در ایران بوده که این رشته را ارائه می  کند، ما به دنبال اضافه کردن رشته  های شناور 

به این دانشگاه در سال آینده هستیم که رشته  ای مانند سینا و حوزه  های پیرامون 

آن بتوانند در »جلوه  های ویژه بری« رشکت کنند. 

 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه سوره در اشاره به رشایط جذب دانشجویان این 

رشته بیان کرد: در این رشته 15 دانشجو اخذ می  شوند که درواقع دانشجویان 

رشته  هایی مانند انیمیشن، ارتباطات تصویری و... خواهند بود. البته دراین بین 

2 دانشجو به عنوان دانشجوی ممتاز در این رشته رشکت می  کنند که این دو 

دانشجوی ممتاز نیز از دانشکده هر دانشگاه سوره بوده و درصورتی که تکمیل 

نشود از سایر دانشگاه  ها اخذ خواهند شد. 

 خجیر همچنین افزود: دانشگاه سوره سعی می  کند درزمینه حرفه  ای، تکنیکال، 

نظری و پژوهشی الگوی خیلی خوبی را برای سایر دانشگاه  ها در این رشته 

پایه گذاری کند. همچنین این رشته مصاحبه علمی نداشته که در این خصوص باید 

گفت مصاحبه  های علمی در مقطع ارشد فقط برای دانشگاه  های دولتی صورت 

می  گیرد. الزم به ذکر است از مهرماه 1401 اولین رسی دانشجوهای این رشته وارد 

دانشگاه شده و دانشجویان می  توانند بعد از انتخاب رشته از شهریورماه نتایج 

نهایی را دریافت کنند. 

 خجیر در پایان خاطرنشان کرد: سازمان سنجش به دلیل برپایی این رشته برای اولین 

بار در ایران، هنوز رشته  های شناور را انتخاب نکرده و درواقع فرصت کافی برای 

آن وجود نداشت. برای همین شناور بودن این رشته برای مجموعه  های کد رشته 

»1357« یا رشته  های مرتبط در سال آینده فعال خواهد شد. البته سوره کاکان به 

دنبال این بوده که رشته تهیه کنندگی انیمیشن را نیز برای اولین بار پایه گذاری کند 

که در این راستا با وزارت علوم گفت وگو و جلساتی صورت گرفته است. همچنین 

در رشته کارشناسی ارشد روابط عمومی به دنبال اضافه کردن گرایش رسانه  های 

اجتاعی و دکرای مدیریت رسانه و در دانشکده هر نیز در رشته هر اسالمی، 

کتابت و نگارگری با گرایش سفال و رسامیک برای سال 1401 هستیم. 

ــری«  ــژه بص ــای وی ــدازی »جلوه ه راه ان
ــران ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
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متاورس  دنیای  تعامات  مسعودی:  امیدعلی 
مانند دنیای واقعی خواهد بود

ــا  ــل از عطنـ ــه نقـ ــوره، بـ ــگاه سـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ

از  - متـــاورس را  می تـــوان جهانـــی دانســـت کـــه توســـط برخـــی 

ـــده و در آن  ـــاد ش ـــی ایج ـــای اینرنت ـــره ه ـــات و چه ـــن موسس قدرمتندتری

ـــدی را  ـــش کلی ـــازی نق ـــت ب ـــال و صنع ـــای دیجیت ـــازی، ارزه ـــت مج واقعی

ـــرد  ـــور ک ـــی را تص ـــوان واقعیات ـــی ت ـــاورس م ـــذا در مت ـــد. ل ـــی کنن ـــا م ایف

ـــن  ـــی رود. ای ـــر م ـــم فرات ـــی ه ـــی تخیل ـــای علم ـــزی ه ـــی از فانت ـــه حت ک

پدیـــده کـــه اولیـــن بـــار در ســـال 1992 ظاهـــر شـــد، اخیـــراً محبوبیـــت 

ـــال، NFT و... در  ـــای دیجیت ـــد ارزه ـــواردی مانن ـــرده و م ـــدا ک ـــادی پی زی

ســـبک زندگـــی بـــرش امـــروزی ورود پیـــدا کـــرده اســـت. بـــرای بررســـی 

ـــیار  ـــعودی، دانش ـــی مس ـــر امیدعل ـــا دک ـــا ب ـــگار عطن ـــوع خربن ـــن موض ای

ـــر مـــی  ـــه در زی ـــرده اســـت ک ـــوم ارتباطـــات دانشـــگاه ســـوره گفتگـــو ک عل

خوانیـــد.

دکـــر مســـعودی در پاســـخ بـــه چیســـتی متـــاورس بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 

ــدارد و از واژگان  ــی نـ ــف خاصـ ــوز تعریـ ــوم هنـ ــن مفهـ ــه ایـ ــه کـ نکتـ

ترکیبـــی » Meta«بـــه معنـــی »فـــرا« و »verse« جهـــان تشـــکیل شـــده، 

ـــی در آن  ـــور واقع ـــه ط ـــه ب ـــتیم ک ـــی هس ـــون در جهان ـــا هم اکن ـــت: م گف

ـــور  ـــد و ام ـــع روی می ده ـــامل واق ـــتی در ع ـــور معیش ـــم، ام ـــی می کنی زندگ

ـــت  ـــاوری اس ـــاورس فن ـــرد. مت ـــام می پذی ـــی انج ـــان واقع ـــروزی در جه ام

ـــم را  ـــام می دهی ـــی انج ـــان واقع ـــه در جه ـــی ک ـــیله آن اعال ـــه وس ـــه ب ک

ـــی  ـــم کـــه بدل ـــان فراواقعـــی منتقـــل مـــی کنی ـــام جه ـــان دیگـــری بن ـــه جه ب

از افـــراد روزمرگـــی آن هـــا را انجـــام می دهنـــد.

ــی از دو واقعیـــت  ــاورس ترکیبـ ــه متـ ــوع کـ ــن موضـ ــار ایـ ــا اظهـ وی بـ

 Virtual«ــا ــازی یـ ــت مجـ ــا واقعیـ ــی از آن هـ ــح داد: یکـ ــت، توضیـ اسـ

Reality« نـــام دارد کـــه بـــا شـــکل گیری اینرنـــت از راه رســـید و پـــس 

 Augmented« ــزوده ــت افـ ــه واقعیـ ــم کـ ــرار گرفتیـ از آن در دوره ای قـ

reality« بـــه وجـــود آمـــد. لـــذا عـــالوه بـــر اینکـــه بـــا واقعیـــت رو بـــه 

ـــه  ـــی شـــود ک ـــراد داده م ـــه اف ـــات بیشـــری ب ـــن اطالع رو هســـتیم همچنی

واقعیـــت افـــزوده نـــام دارد.

ــن دو  ــق ایـ ــا تلفیـ ــاورس بـ ــه داد: در متـ ــگاه ادامـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ

ــدار  ــا »Extended Reality« پدیـ ــرده یـ ــت گسـ ــک واقعیـ ــت، یـ واقعیـ

می شـــود، یعنـــی بـــا ترکیـــب جهـــان آنالیـــن بازی هـــای ســـه بعـــدی و 

ـــی  ـــا مولت ـــرده تر ی ـــان گس ـــک جه ـــن ی ـــات آنالی ـــدی در ارتباط ـــنت دوبع م

ـــازی  ـــوان ب ـــی ت ـــاورس م ـــه در مت ـــوان منون ـــه عن ـــرد. ب ـــکل می گی ورس ش

ـــاد  ـــی از آن ایج ـــداً پلتفرم ـــه بع ـــت ک ـــر گرف ـــت را در نظ ـــن فورتناین آنالی

ـــا  ـــده فراجهـــان ب ـــن پدی ـــوان کنـــرست برگـــزار کـــرد. ای شـــد کـــه در آن می ت

ـــر  ـــوان مدنظ ـــه می ت ـــزی ک ـــا چی ـــت. ام ـــاوت اس ـــا متف ـــی م ـــان واقع جه

ــتقبال  داشـــت یـــک فنـــاوری جدیـــد اســـت کـــه در آینـــده مـــورد اسـ

ـــم  ـــا مبه ـــرای م ـــکات آن ب ـــیاری از ن ـــت و بس ـــد گرف ـــرار خواه ـــری ق بیش

ـــت  ـــازی اس ـــت مج ـــر واقعی ـــک اب ـــال ی ـــان دیجیت ـــاوری در جه ـــت. فن اس

ـــه آن متصـــل  ـــان ب ـــود در رسارس جه ـــد ب ـــادر خواهن ـــران در آن ق ـــه کارب ک

 شـــوند و بســـیاری از کار-هـــای روزمـــره خـــود را در آن انجـــام دهنـــد؛ 

ـــابقات  ـــت در مس ـــازی، رشک ـــام ب ـــاس، انج ـــن، لب ـــک، زمی ـــد مل ـــد خری مانن

ـــن. ـــا بازیک ـــاگر ی ـــوان متاش ـــه عن ـــال ب فوتب

وی گفـــت: در حـــوزه آمـــوزش، بـــدل شـــا بـــا عنـــوان آواتـــار در کالس 

مجـــازی رشکـــت مـــی کنـــد کـــه بـــا آن امـــکان ورود بـــه رشکت هـــا و 

پلتفرمی هایـــی را خواهیـــد داشـــت کـــه عکـــس و فیلـــم خودتـــان 

را در آن بارگـــذاری کـــرده و چهـــره منایـــش داده شـــده و حتـــی نـــوع 

ــی از  ــخه بدلـ ــک نسـ ــع یـ ــد. در واقـ ــی کنیـ ــاب مـ ــان را  انتخـ لباس تـ

ـــده  ـــه ش ـــام گرفت ـــینایی اله ـــم س ـــک فیل ـــه از ی ـــار ک ـــام آوات ـــه ن ـــا ب ش

ـــود را  ـــی خ ـــخه بدل ـــه نس ـــرادی ک ـــه در آن اف ـــود ک ـــی ش ـــش داده م منای

ـــای  ـــان »دنی ـــه در رم ـــن اینک ـــتند. ضم ـــل هس ـــال تعام ـــد در ح ـــاخته ان س

ـــو« از آلـــدوس هاکســـلی اشـــاره شـــده اســـت کـــه بـــرش توانایـــی  قشـــنگ ن

ـــاورس  ـــه در مت ـــت. اگرچ ـــد داش ـــی را خواه ـــان های مصنوع ـــاخت انس س

ــته و  ــی داشـ ــد بدنـ ــان ها کالبـ ــل انسـ ــه مثـ ــی کـ ــان های مصنوعـ انسـ

توانایـــی و امـــکان ملـــس آن هـــا را داشـــته باشـــیم، وجـــود نـــدارد. امـــا 

بســـیاری از امـــور انســـانی در جریـــان اســـت. در واقـــع متـــاورس یـــک 

ـــران شـــخصیت خودشـــان را داشـــته و هـــر  جهـــان مجـــازی اســـت کـــه کارب

کاری را کـــه در دنیـــای واقعـــی انجـــام می دهنـــد بـــه صـــورت مجـــازی 

انجـــام می دهنـــد. در ایـــن محیـــط دیجیتالـــی کاربـــران می تواننـــد 

آواتـــاری از خودشـــان بســـازند و در قالـــب آواتـــار بـــا یکدیگـــر تعامـــل 

ــازی ماننـــد  ــا در دنیـــای مجـ ــند. بنابرایـــن تعامـــالت آن هـ ــته باشـ داشـ

دنیـــای واقعـــی خواهـــد بـــود.

ــازی  ــای مجـ ــه در دنیـ ــب کـ ــن مطلـ ــح ایـ ــا ترشیـ ــعودی بـ ــر مسـ دکـ

متـــاورس بـــدون الـــزام بـــه حضـــور فیزیکـــی افـــراد، رویاهـــای فیلـــم 

ــا  ــه دور دنیـ ــفر بـ ــد سـ ــتان های ژول ورن، ماننـ ــی و داسـ ــای تخیلـ هـ

و زیـــر دریاهـــا عملیاتـــی مـــی شـــود، گفـــت: بـــا ایجـــاد پلتفرم هـــا و 
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ســـاخت شـــخصیت و نســـخه بـــدل می تـــوان بـــه زبان هـــای مختلـــف 

ــرار  ــاط برقـ ــر ارتبـ ــد تصاویـ ــا تولیـ ــرد  و بـ ــرار کـ ــی برقـ ــاط کالمـ ارتبـ

می کنیـــم یـــا بـــدون تـــرک خانـــه بـــه هـــر کجـــای کـــره زمیـــن ســـفر 

مـــی کنیـــم. البتـــه هـــم اکنـــون پلتفرم هـــای موجـــود از حـــواس پنـــج 

ـــی در مـــورد حـــس  ـــدن را دارا هســـتند ول ـــوان شـــنیدن و دی ـــاً ت ـــه رصف گان

المســـه در حـــال ســـاخت و تولیـــد دســـتکش هایی بـــرای انتقـــال ایـــن 

حـــس هـــم هســـتند. همچنیـــن انتقـــال بقیـــه حـــواس انســـانی نیـــز در 

آینـــده امـــکان پذیـــر مـــی شـــود.

ـــار در  ـــن ب ـــاورس اولی ـــرد: اصطـــالح مت ـــان ک ـــن پژوهشـــگر ارتباطـــات بی ای

ـــی، در  ـــای تخیل ـــنده رمان ه ـــون، نویس ـــل استفنس ـــط نی ـــال 1992 توس س

ـــد.  ـــرده ش ـــه کار ب ـــرف »Snow Crash« ب ـــی در ب ـــام تصادف ـــه ن ـــی ب رمان

بـــا ظهـــور متـــاورس تحـــوالت شـــگفتی در علـــم پزشـــکی و جراحـــی و 

ـــاورس مفهـــوم  هانطـــور در مســـابقات ورزشـــی رخ داده شـــده اســـت. مت

ـــا را  ـــه م ـــت ک ـــزوده اس ـــت اف ـــت و واقعی ـــازی، اینرن ـــای مج ـــروزی فض ام

ـــال آمـــاده  ـــراری ارتباطـــات و گســـرش فرهنـــگ در جهـــان دیجیت ـــرای برق ب

می کنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، جهـــان متـــا، مشـــابه بـــا دنیـــای بازی هـــای 

ـــه  ـــزام ب ـــرای داخـــل شـــدن در آن ال ـــه ب ـــز هســـت ک ـــودکان نی ـــه ای ک رایان

عینـــک زدن ماننـــد اســـتفاده از گـــوگل گلـــس و یـــا گذاشـــنت رسبنـــد و کاله 

واقعیـــت مجـــازی اســـت. هـــم اکنـــون ابعـــاد ایـــن عینک هـــا در حـــال 

ـــه پنـــج میلـــی مـــر رســـیده کـــه  امـــکان  کاهـــش بـــوده و ضخامـــت آنهـــا ب

منایـــش هولوگـــرام را فراهـــم می کنـــد.

ـــاورس  ـــای مت ـــک در دنی ـــن و مل ـــد زمی ـــر، خری ـــه داد: تحـــول دیگ وی ادام

ـــف  ـــه، مخف ـــن کلم ـــت. ای ـــا )NFT( اس ـــی ی ـــر مثلث ـــن غی ـــیله توک ـــه وس ب

کلمـــه »Non Fungible Token«  اســـت کـــه ماننـــد اســـکانس در 

ـــد.  ـــی کن ـــروش را ممکـــن م ـــد و ف ـــرده و خری ـــل ک ـــن عم پلتفرم هـــای معیّ

ایـــن نـــوع ارز ، غیرقابـــل جایگزیـــن و تبدیـــل اســـت و امـــکان تعویـــض 

ــروش در  ــد و فـ ــی فرصـــت خریـ ــر آن نیســـت؛ ولـ ــای دیگـ ــا منونه هـ بـ

ـــت  ـــن اس ـــل جایگزی ـــک ارز قاب ـــن ی ـــت کوی ـــود. بی ـــاد می ش ـــاورس ایج مت

ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــت ک ـــمند اس ـــرد و ارزش ـــه ف ـــر ب ـــک ارز منح ـــا )NFT( ی ام

ـــیوه های اســـتفاده از ارز هـــای دیجیتـــال و بانکـــداری  ـــی ش ـــوالت حت تح

تغییـــر پیـــدا خواهـــد کـــرد و نقـــل و انتقـــال در متـــاورس بـــا ارز هـــای 

دیجیتـــال کـــه هـــان توکن هـــا اســـت، انجـــام می شـــود. بحـــث مهـــم 

در دنیـــای متـــاورس احـــراز هویـــت اســـت. در واقـــع بـــا یـــک هویـــت 

ـــا  ـــاط ب ـــم در ارتب ـــیار مه ـــکات بس ـــی از ن ـــوید و یک ـــی وارد می ش دیجیتال

ـــد.  ـــم ش ـــی وارد خواهی ـــت دیجیتال ـــک هوی ـــا ی ـــه ب ـــت ک ـــوم اس ـــن مفه ای

ـــا حکومتـــی  یکـــی از مـــوارد اساســـی ایـــن اســـت کـــه هیـــچ نهـــاد دولتـــی ی

ـــال  ـــای دیجیت ـــد ارز ه ـــده مانن ـــن پدی ـــد و ای ـــراز کن ـــا را اح ـــد آن ه منی توان

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــزی نهادین ـــه مترکزگری ـــر پای ب

او گفـــت: بـــرای اثبـــات هویـــت در دنیایـــی کـــه در آن احـــراز هویـــت 

صـــورت منی گیـــرد بایـــد راهکار هـــای خالقانه تـــری موجـــود باشـــد. بـــه 

دلیـــل اینکـــه کاربـــران دارای شـــخصیت و هویـــت هســـتند و قـــرار نیســـت 

ـــۀ  ـــر پای ـــال ب ـــای دیجیت ـــذا ارز ه ـــند. ل ـــام باش ـــاورس گمن ـــراد در مت ـــه اف ک

ــت و  ــن محدودیـ ـــه در بالکچیـ ــده اند و البت ــا شـ ـــن بنـ ــبکه بالکچی شـ

تعیـــن افـــراد وجـــود دارد و هـــر کاربـــری حتـــی خـــود نهـــاد دولت هـــا 

بـــه آســـانی منی تواننـــد بـــدون اجـــازه بـــه آن ورود کننـــد. بنابرایـــن در 

ـــاالت  ـــل و انتق ـــی هســـتیم، نق ـــای تعامل ـــک دنی ـــاورس شـــاهد ی ـــای مت دنی

ـــای  ـــا ارز ه ـــود ب ـــم ب ـــادر نخواهی ـــاً ق ـــا طبیعت ـــرد، ام ـــورت می گی ـــی ص مال

ــاورس  ــاد متـ ــاس اقتصـ ــن اسـ ــر ایـ ــم. بـ ــه کنیـ ــی معاملـ ــج بین املللـ رایـ

ـــت. ـــال اس ـــای دیجیت ـــر ارز ه ـــی ب ـــاً مبتن رصف

ـــکالت  ـــت و مش ـــورد محدودی ـــه را در م ـــو، دو نکت ـــان گفت وگ وی در پای

ـــی  ـــای فیزیک ـــنت لذت ه ـــن رف ـــورد از بی ـــن م ـــرد: اولی ـــرح ک ـــاورس مط مت

ـــر اســـت. در تئـــوری  ـــه ماکـــس وب ـــزاری طبـــق نظری و تثبیـــت عقالنیـــت اب

ـــام  ـــد نظ ـــه هانن ـــتیم ک ـــب هس ـــن مطل ـــر ای ـــر ب ـــزاری ناظ ـــت اب عقالنی

ـــراز  ـــه و اب ـــاخت کارخان ـــه س ـــر ب ـــود بیش ـــرای س ـــازار ب ـــه داری و ب رسمای

ـــر  ـــی ب ـــراد مبتن ـــت اف ـــام عقالنی ـــاظ مت ـــن لح ـــود و بدی ـــی ش روی آورده م

ابـــزار اســـت. همیـــن نکتـــه باعـــث پیـــرشوی ابـــراز و ارتقـــای فنـــاوری 

ـــا  ـــان ها ب ـــی از انس ـــازگاری برخ ـــدم س ـــدی  ع ـــه بع ـــد. نکت ـــد گردی خواه

ـــود. ـــد ب ـــن خواه ـــالً ممک ـــده کام ـــن پدی ـــه ای ـــت ک ـــاورس اس ـــای مت دنی
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وبینـــار تخصصـــی بـــا عنـــوان »مقدمـــه ای بـــر روش هـــای تولیـــد برنامه هـــای 

تلویزیونـــی در ایـــران و اروپـــا« بـــه کوشـــش دانشـــکده هـــر دانشـــگاه 

ســـوره و بـــا همـــکاری مرکـــز آموزش هـــای تخصصـــی ســـوره بـــا ارائـــه و 

ســـخرانی دکـــر سیدحســـن جالی نیـــک اســـتاد دانشـــکده صداوســـیا، 

ـــل  ـــدن و مدیرعام ـــر لن ـــی وی_ دف ـــرس ت ـــردان شـــبکه پ ـــده و کارگ تهیه کنن

ـــی  ـــاي تلویزیون ـــد برنامه ه ـــای تولی ـــوزش از راه دور مهارت ه ـــه آم مؤسس

London TV Training روز پنج شـــنبه مـــورخ ۱۸ فروردین مـــاه ۱۴۰۱ 

ـــزار  ـــوره برگ ـــازی دانشـــگاه س ـــوزش مج ـــامانه آم ـــی ۱۹ در س ـــاعت ۱۷ ال س

ـــد.  ش

ـــاب  ـــه ای در ب ـــه مقدم ـــک ضمـــن ارائ ـــدای جلســـه، حســـن جاملی نی در ابت

موضـــوع، بـــه توضیـــح و رشح تفـــاوت تولیـــد در ســـینام و تلویزیـــون 

ــون،  ــینا و تلویزیـ ــد در سـ ــاوت تولیـ ــتین تفـ پرداخـــت و گفـــت: نخسـ

رسعـــت تولیـــد اســـت. یکـــی از عواملـــی کـــه باعـــث رسعـــت تولیـــد در 

ــان  ــورت هم زمـ ــن به صـ ــد دوربیـ ــتفاده از چنـ ــود، اسـ ــون می شـ تلویزیـ

ـــت.  ـــاد اس ـــع زی ـــداد مناب ـــه تع ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــت. ب اس

ـــز  ـــتفاده از می ـــت: اس ـــار داش ـــوص اظه ـــن خص ـــک در ای ـــن جاملی نی حس

ـــی  ـــدات تلویزیون ـــر باعـــث ایجـــاد رسعـــت در تولی انتقـــال و ترکیـــب تصاوی

می شـــود کـــه اصطالحـــاً بـــه آن میـــز »مالنـــژو« نیـــز می گوینـــد. یـــک 

ـــال و ترکیـــب صداهـــا اســـت و بخـــش  ـــز انتق عامـــل دیگـــر، اســـتفاده از می

ـــل  ـــت. عام ـــه اس ـــور صحن ـــرات ن ـــرل و تغیی ـــز کن ـــتفاده از می ـــدی اس بع

دیگـــر کـــه باعـــث رسعـــت تولیـــد در تلویزیـــون می شـــود، اســـتفاده از 

ـــر«  ـــه پروم ـــر آن »تل ـــام دیگ ـــه ن ـــوده ک ـــو ب ـــا اتوکی ـــان ی ـــتگاه منت رس دس

ــینا  ــر سـ ــای اخـ ــه در دهه هـ ــت کـ ــوان گفـ ــزود: می تـ ــت. وی افـ اسـ

ـــت. ـــده اس ـــک ش ـــون نزدی ـــه تلویزی ـــی ب ـــاظ تکنیک ازلح

ــد در  ــت تولیـ ــث رسعـ ــه باعـ ــر کـ ــورد دیگـ ــه داد: مـ ــک ادامـ جالی نیـ

تلویزیـــون می شـــود، اســـتفاده از دســـتگاه مولـــد گرافیـــک و اســـامی و 

عناویـــن اســـت. همچنیـــن اســـتفاده از دســـتگاه پخـــش ویدئوهـــای از قبـــل 

ـــد. ـــک کن ـــون کم ـــد در تلویزی ـــت تولی ـــر رسع ـــه ام ـــد ب ـــز می توان ـــده نی ش

حســـن جالی نیـــک بـــا اشـــاره بـــه روال تولیـــد بـــا کمـــک فیلـــم خاطرنشـــان 

کـــرد: ایـــن روش قدیمـــی و مربـــوط بـــه قبـــل از ظهـــور دوربین هـــای 

قابل حمـــل و نقـــل ویدئویـــی اســـت. مراحـــل بـــه این گونـــه بـــود کـــه 

ـــن  ـــد تدوی ـــم و بع ـــور فیل ـــپس ظه ـــد س ـــام می ش ـــرداری انج ـــدا فیلم ب ابت

ـــود.  ـــر ب ـــن روال بســـیار زمان ب ـــه ای ـــود. البت ـــه ســـین ب ـــت تل ـــم و درنهای فیل

ــوان  ــی عنـ ــای ویدئویـ ــا دوربین هـ ــش بـ ــد و پخـ ــاره روال تولیـ وی دربـ

کـــرد: توســـط دوربین هـــای ویدئویـــی، ســـیگنال های ویدئویـــی ارســـال 

می شـــد و ســـپس بـــه ایســـتگاه تلویزیونـــی می رســـید.

حســـن جالی نیـــک انـــواع روش هـــای تولیـــد و پخـــش تلویزیونـــی 

وش های  وبینـار تخصصـی »مقدمـه ای بـر ر
و  ایـران  در  تلویزیونـی  برنامه هـای  تولیـد 

وپـا« در دانشـگاه سـوره برگـزار شـد ار

را بـــه دو نـــوع تولیـــد چنـــد دوربینـــه و تولیـــد تـــک دوربینـــه تقســـیم 

کـــرد و دراین بـــاره گفـــت: تولیـــدات اســـتودیویی، از پیـــش ضبط شـــده، 

و  رسگرمـــی  و  مســـابقات  برنامه هـــای  گفت وگومحـــور،  برنامه هـــای 

ـــرد:  ـــه ک ـــه اســـت. وی اضاف ـــد دوربین ـــدات چن ـــه تولی موســـیقی زیرمجموع

در ایـــن زمینـــه وجـــود صـــدا و موســـیقی در تلویزیـــون اهمیـــت پیـــدا 

می کنـــد، زیـــرا تلویزیـــون در ابتـــدا توســـط صـــدا و ســـپس بـــا تصویـــر 

ــد. ــذب می کنـ ــان را جـ مخاطبـ

وی بابیـــان این کـــه در میـــان تولیـــدات چنـــد دوربینـــه و تولیـــدات 

ـــد  ـــرد گفـــت: خـــرب بای ـــز جـــای می گی ـــده و خـــرب نی اســـتودیویی، پخـــش زن

ـــیقی  ـــو، موس ـــث و گفت و گ ـــن بح ـــود. همچنی ـــش ش ـــده پخ ـــورت زن به ص

ـــه  ـــد دوربین ـــد چن ـــه تولی ـــز زیرمجموع ـــی نی ـــای صبحگاه ـــده و برنامه ه زن

ـــد  ـــد چن ـــه در تولی ـــح آن ک ـــد. توضی ـــرار می گیرن ـــتودیویی ق ـــدات اس و تولی

دوربینـــه، تولیـــدات خـــارج از اســـتودیو نیـــز وجـــود دارد. به نحوی کـــه 

ـــا از  ـــد و ی ـــام می ده ـــتودیو انج ـــارج از اس ـــش را خ ـــد و پخ ـــون، تولی کامی

قبـــل ضبط شـــده اند ماننـــد رسیال هـــا و برخـــی رسگرمی هـــا، موســـیقی 

و مســـابقه های خـــارج از اســـتودیو.

ـــتودیو  ـــارج از اس ـــدات خ ـــی تولی ـــرد: ویژگ ـــان ک ـــک اذع ـــن جالی نی حس

ایـــن اســـت کـــه پخـــش مســـتقیم اســـت؛ ماننـــد مســـابقه های ورزشـــی 

و پوشـــش برخـــی خربهـــا. ایـــن بـــه شـــکلی اســـت کـــه در کامیونـــت 

ــود. ــش داده می شـ ــه پوشـ ــا واقعـ ــم یـ ــده آن مراسـ ــورت زنـ به صـ

وی در ادامـــه بـــه بررســـی تولیـــدات تـــک دوربینـــه پرداخـــت و گفـــت: 

تولیـــد برنامه هـــای عـــادی، از قبـــل ضبط شـــده و تولیـــدات داســـتانی در 

دســـته تولیـــدات تـــک دوربینـــه قـــرار می گیرنـــد. هنگامی کـــه از تولیـــد 

ــک  ــینا نزدیـ ــه سـ ــت بـ ــم در حقیقـ ــتفاده می کنیـ ــه اسـ ــک دوربینـ تـ

می شـــویم. می تـــوان تولیـــدات تلویزیونـــی را تـــا حـــدی بـــه تولیـــد 

ســـینایی نزدیـــک کـــرد. تلویزیـــون نیـــز در دهه هـــای اخیـــر توانســـت 

ـــد. ـــک کن ـــینا نزدی ـــه س ـــود را ب خ

ـــرب،  ـــد خ ـــتند، تولی ـــد مس ـــد: تولی ـــادآور ش ـــان ی ـــک  در پای ـــن جاملی نی حس

از قبـــل ضبط شـــده یـــا پخـــش زنـــده ماننـــد تظاهـــرات، مصاحبـــه بـــا 

ـــدات  ـــروه تولی ـــز در گ ـــه رســـمی و کنفرانس هـــای خـــربی نی ـــردم، مصاحب م

تـــک دوربینـــه قـــرار می گیرنـــد.

ـــوزه  ـــن ح ـــدان در ای ـــؤاالت عالقه من ـــی س ـــز، به متام ـــه نی ـــای جلس در انته

پاســـخ داده شـــد.



*

محسن حسن زاده
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تخصصــی  وبینــار  اســالمی«  انقــالب  هــر  »هفتــه  مناســبت  بــه 

ــش  ــه کوش ــران« ب ــالمی ای ــوری اس ــالب جمه ــر انق ــی تئات »زیبایی شناس

دانشــکده هــر بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ســوره و اداره 

کل هرهــای منایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ در روز شــنبه، ۲۰ 

ــی ۱۹، در ســامانه مجــازی دانشــگاه  فروردین مــاه ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۶ ال

ــد. ــزار ش ــوره برگ س

در ایــن نشســت دکــر عبدالحســین خــرسو پنــاه، دکــر محمدعلــی خــربی، 

دکــر علــی منتظــری، اســتاد محمــود فرهنــگ و اســتاد هوشــنگ توکلــی 

ــان  ــگاه میزب ــاری در جای ــی غف ــرزاد معاف ــای ف ــخران و آق ــوان س به عن

نشســت؛ حضــور داشــتند.

در آغــاز نشســت و به منظــور افتتــاح رســمی نشســت دکــر محمدحســین 

ســاعی، ریاســت دانشــگاه ســوره و همچنیــن دکــر کاظــم نظــری، ریاســت 

دانشــکده هــر دانشــگاه ســوره بابیــان چنــد جملــه  در خصــوص اهمیــت 

ــاد  ــنت ی ــده نگه داش ــالمی وزن ــوری اس ــالب جمه ــر انق ــی تئات زیبایی شناس

ــاون  ــاالری، مع ــود س ــای محم ــپس آق ــد. س ــت کردن ــی صحب ــهید آوین ش

اداره کل هرهــای منایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بابیــان 

ــود. ــده ی نشســت ب ــه ای آغازکنن چندجمل

ــاه  ــرسو پن ــر خ ــی از دک ــرزاد معاف ــل ف ــخرانی پن ــی و س ــش اصل در بخ

ــردازد. ــب خــود بپ ــه مطال ــه ارائ ــا ب ــرد ت دعــوت ک

عبدالحســین خــرسو پنــاه بابیــان نیــاز بــه اســتمرار ایــن جلســات و 

ــان حکمــت و هــر گفــت: هــر  ــر می ــد محکم ت ــرای پیون ــی ب مباحثه های

انقــالب اگــر بخواهــد شــکل بگیــرد راهــی جــز از طریــق پیونــد حکمــت و 

هــر نــدارد. البتــه هــر عــالوه بــر ارتبــاط بــا حکمــت، بامعرفــت، صنعــت 

هــر و معیشــت هــر نیــز ارتبــاط دارد.

ــالب  ــی انق ــن زیبایی شناس ــاره  تبیی ــت درب ــن نشس ــه داد: در ای وی ادام

اســالمی بــر مبنــای حکمــت متعالــی، اصطــالح زیبایی شناســی و اســتاتیک 

درواقــع یــک اصطــالح فلســفی اســت و بــه حــوزه  فلســفه  هــر مربــوط 

ــل  ــی مث ــخصیت های مهم ــه ش ــی ک ــش های مهم ــی از پرس ــت و یک اس

ارســطو و افالطــون و دیگــر بــزرگان در ایــن بــاب مطــرح کردنــد، همیــن 

مســئله  چیســتی زیبایــی اســت. یکــی از مســائل بســیار پیچیــده  فلســفه  

ــاً  ــی حقیقت ــه زیبای ــت. اینک ــی اس ــناخت زیبای ــنت از ش ــخن گف ــر، س ه

انقاب  تئاتر  »زیبایی شناسی  وبینار  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  ایران«  اسامی  جمهوری 

*

ــا یــک امــر ادراکــی؟ ــا یــک امــر احساســی اســت ی چیســت؟ آی

ــرح  ــر مط ــفه ه ــاب فلس ــه در ب ــؤاالتی ک ــه س ــخ ب ــاه در پاس ــرسو پن خ

می شــود ترشیــح کــرد: بعضــی زیبایــی را هاهنگــی اجــزاء بــا کل 

ــده ای  ــردد. ع ــاز می گ ــون ب ــه افالط ــر ب ــر بیش ــن تفک ــه ای ــته اند ک دانس

ــار  ــه از آث ــه برگرفت ــد ک ــن می دانن ــارن و تعیی ــم و تق ــی را نظ ــز زیبای نی

ارســطو اســت. بــه نظــر بنــده  هیچ کــدام از ایــن دو تفکــر معنــای دقیــق 

ــه  ــند ن ــی باش ــأ زیبای ــد منش ــده می توانن ــکات گفته ش ــت. ن ــی نیس زیبای

خــود زیبایــی. به زعــم بنــده حقیقــت زیبایــی هــم از ســنخ ادراک و هــم 

از ســنخ احســاس اســت؛ یعنــی اگــر مــا یــک تجربــه  درونــی نســبت بــه 

زیبایــی داشــته ایم؛ روشــی کــه می توانیــم حقیقــت زیبایــی را درک 

کنیــم مطالعــه خویشــنت اســت. بــا روش پدیدارشناســی و مطالعــه تجربــه 

ــم. ــدا کنی ــم را پی ــی یافته ای ــه از زیبای ــه را ک ــع آنچ ــی؛ منب درون

عبدالحســین خــرسو پنــاه دربــاره ادراک و احســاس زیبایــی توضیــح داد: 

حقیقــت زیبایــی یــک نــوع درک و احســاس درونــی اســت. یــا بــه شــکل 

ــه از  ــی برگرفت ــر درک زیبای ــد. اگ ــه شــکل احســاس درمی آی ــا ب ادراک و ی

احســاس باشــد می شــود علــم حضــوری. تفــاوت علــم حضــوری بــا علــم 

حصولــی ارتبــاط عــامل بــا پدیــده  معلــوم اســت و پدیــده ای واســطه  بیــن 

عــامل و معلــوم نیســت. مثــل درک واقعیــت عشــق، تشــنگی، درد و محبت. 

پــس آنگاه کــه مــا احســاس زیبایــی داریــم؛ زیبایــی از ســنخ علــم حضــوری 

می شــود؛ امــا گاهــی درک زیبایــی از ســنخ علــم حصولــی اســت.

ــه  ــاه ب ــی مباحــث مطرح شــده عبدالحســین خــرسو پن ــدی کل در جمع بن

ارتبــاط ادراک زیبایــی توســط شــهود و علــم حضــوری و حصولــی پرداخــت 

و شــناخت زیبایــی را عامــل درک آن دانســت.

در پنــل دوم از ایــن نشســت دکــر محمدعلــی خــربی به عنــوان ســخران 

حضــور داشــت و بــه ارائــه مطالــب پرداخــت.

ــا ســالم و درود بــه شــهیدان دفــاع مقــدس ســخن را آغــاز  دکــر خــربی ب

کــرد. پــس ازآن بــه تبییــن تأثیــر تئاتــر فرهنــگ و هــر پرداخــت و گفــت: 

آن چنان کــه بایدوشــاید اگــر بخواهیــم دربــاره  زیبایی شناســی، هــر و 

ــان در حــوزه  هــر ۲۵۰۰  تئاتــر صحبــت کنیــم مســلاً آنچــه غــرب و یون

ــوان گفــت کــه مــا در فرهنــگ خودمــان  ــد به نوعــی می ت ســاله  خوددارن

نداریــم. اگــر صحبــت از فرهنــگ و هــر می شــود ریشــه های آن را 

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی

*

از  جز  راهی  بگیرد  شکل  بخواهد  اگر  انقالب  هنر 
البته هنر عالوه  ندارد.  پیوند حکمت و هنر  طریق 
بر ارتباط با حکمت، بامعرفت، صنعت هنر و معیشت 

هنر نیز ارتباط دارد.
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می توانیــم در متــون کهــن خودمــان و در فرازهایــی از صحبت هــای 

حکــای خــود و نــگاه اندیشــمندان شــعر و ادب یافــت کنیــم؛ امــا آنچــه 

به عنــوان تئاتــر از آن یــاد می کنیــم حــدود ۱۲۰ ســال اســت کــه بــه 

ــه اســت  ــک آشــنایی نیم ــر ی ــا تئات ــا ب ــا واردشــده و آشــنایی م کشــور م

چراکــه تئاتــر ۲۵۰۰ ســال ســاختارهای خــود را و جایــگاه و آثــار خــود را 

ــا تئاتــر آشــنا شــده ایم کــه شــاهان قاجــار در  ارائــه کــرده و مــا زمانــی ب

کشــورهای غربــی بــه متاشــای آن نشســته و آرام آرام بــا آن آشــنا شــده اند. 

ــا  ــفرکرده اند ب ــرب س ــه غ ــه ب ــانی ک ــان و کس ــط مرج ــا توس ــع م درواق

ــه اســت. ــا باواســطه صــورت گرفت ــنایی م ــنا شــده ایم و آش ــر آش تئات

ــی  ــک هــر واردات ــر ی ــرد: هــر تئات ــح ک ــر تری ــاره هــر تئات خــربی درب

اســت. درســت اســت کــه مــا به واســطه  مرجــان بــا تئاتــر آشــنا شــده ایم 

ــرده و  ــات منایشــی خــاص خــود را وارد آن ک ــی ادبی ــس ازآن به آرام ــا پ ام

ــان را بعضــی شــهرها و مخصوصــاً  ــه خودم ــص ب مســائل و مباحــث مخت

ــر  ــر و تئات ــر ه ــروز بیش ــن ام ــث م ــم زد. بح ــران را رق ــر ای ــران تئات ته

انقــالب اســت. اینکــه بگوییــم انقــالب چــه تغییراتــی را در تئاتــر بــه وجود 

آورد. بنــده ســال ۵۴ بــا تئاتــر آشــنا شــدم و وارد ایــن عرصــه شــده ام. مــا 

ــد زمینه هــای  ــم بای ــر انقــالب بپردازی ــه ویژگی هــای تئات ــم ب اگــر بخواهی

وجــودی ایــن تغییــرات، مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد.

وی ادامــه داد: جامعــه در کلیــت خــود در ســال ۵۶ و ۵۷ شمســی بــا متــام 

هرهــا ازجملــه باهــر تئاتــر آشــنا شــد و در کنــار آن موضوعاتــی بــه کار 

گرفتــه شــد کــه موضوعــات روز و موردنیــاز جامعــه بــود. هــر موضوعــی 

ــوال  ــان روزگار و اح ــائل ه ــه مس ــوط ب ــت مرب ــه می رف ــر صحن ــه ب ک

مردمــان بــود.

ــر انقــالب  خــربی بــه حضــور همــه  اقشــار جامعــه در ســال های اوج تئات

ــه  ــود. ب ــت ب ــی شــدن درحرک ــر به ســوی مردم ــت: تئات ــرد و گف ــاره ک اش

ــدی و هــم در  ــم هــم در رویکــرد هرمن ــا می بینی ــه م ــه اســت ک این گون

ــد. معلمیــن، دانش آمــوزان و حتــی  رویکــرد مخاطــب مــردم حضــور دارن

اصنــاف به وســیله  هــر پیام هــای خــود را انتقــال می دادنــد. مــا در 

ــم. ــاهد بودی ــری را ش ــای ه ــکیل گروه ه ــد تش ــای  بع زمان ه

خــربی بــه مســائل چــون افشــای پلیدی هــا، شــناخت هــر، دفــاع از 

ــن دوران  ــر ای ــده در تئات ــائل مطرح ش ــتقالل طلبی را از مس ــوم و اس مظل

ــت. ــدی مطالــب گفته شــده پرداخ ــه جمع بن خوانــد و در آخــر نیــز ب

در پنــل ســوم از ایــن نشســت اســتاد محمــود فرهنــگ به عنــوان ســخران 

مطالــب مدنظــر خــود را ارائــه کــرد.

اســتاد محمــود فرهنــگ بابیــان اینکــه در پنل هــای پیشــین دربــاره 

تعریــف زیبایی شناســی صحبــت شــده اســت گفــت: زیبایی شناســی 

و  کتاب هــا  را در  واژه هایــی  از  بســیاری  اســالمی  انقــالب  تفکــر  در 

ــون  ــی پیرام ــال ۱۳۶۱ بحث ــی در س ــر داده و حت ــی تغیی ــای درس کالس ه

ــن  ــاد را داشــتیم. ای ــی شــهادت هایی کــه در جبهه هــا اتفــاق می افت زیبای

شــهادت طلبی معنــای خیلــی از واژگان را دگرگــون کــرد. اگــر مــا بخواهیــم 

دربــاره  تئاتــر انقــالب صحبــت کنیــم ابتــدا بایــد دربــاره هــر تــراز انقــالب 

ســخن بگوییــم چراکــه در زمــان انقــالب، دفــاع مقــدس نیــز در بطــن آن 

وجــود داشــت  بــه همیــن دلیــل مــا بایــد بــه دنبــال واژه هایــی باشــیم کــه 

ــد. ــن واژه هــا هــر اندیشــمند انقــالب را توصیــف کنن ای

فرهنــگ بــه مبــارزات سلحشــوران دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و هــر را در 

نشــان دادن زیبایــی عمــل ایــن افــراد توصیــف کــرد. گاهــی حتــی در مــرگ 

نیــز زیبایی هــای بســیاری نهفتــه اســت . اینکــه بزرگانــی بــرای رســیدن بــه 

ــالوده  ــدس ش ــاع مق ــته اند. دف ــان  شس ــت از ج ــی دس ــا ی  بزرگ آرمان ه

آرمان هــا یــی اســت کــه جوانــان بــه آن جامعــه عمــل پوشــانده اند.

ــا در حقیقــت  ــن هســتیم کــه آی ــال ای ــه دنب ــون ب ــا اکن وی ادامــه داد: م

تئاتــر انقــالب توانســته وظایــف خــود را انجــام دهــد و آن زیبایــی تئاتــر 

انقــالب را بــروز دهــد یــا خیــر. در ســالیان گذشــته در آســان تئاتــر مــا، 

ســتاره های پرفروغــی درخشــیده اند امــا در مقابــل پتانســیل هایی کــه 

در فرهنــگ و جامعــه وجــود دارد جایــگاه اصلــی خــود را کســب نکــرده 

اســت. تجــارب بنــده در برگــزاری تئاتــر در کشــورهای مختلف نشــان داده 

ــادی  ــر ایرانی هــای زی اســت کــه ایرانی هــای خــارج از کشــور و حتــی غی

ــت  ــناخت معرف ــه ش ــل ب ــه مای ــد ک ــود دارن ــا وج ــا و اروپ در رسارس دنی

و فرهنــگ ایرانــی هســتند. مــا می توانیــم توســط تئاتــر ایرانــی شناســی ، 

ــی  ــا هرمندان ــم ام ــی کنی ــی را معرف ــهادت شناس ــهادت و ش ــگ، ش فرهن

کــه بتواننــد به وســیله  زبــان منایــش نــه بــا شــعار ایــن کار را بــه رسانجــام 

ــدوارم کــه در ســال های آینــده توجــه  برســانند بســیارکم هســتند. امی

بیشــری بــه ایــن توانایــی هــر و تئاتــر صــورت گیــرد و هرمنــدان بیشــری 

عالقــه بــه معرفــی فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــند.

ــی و  ــنگ توکل ــگ، هوش ــود فرهن ــان؛ محم ــار، آقای ــان وبین ــش پای در بخ

ــرا  ــگ )چ ــاب فرهن ــث جن ــن مبح ــون آخری ــه پیرام ــربی ک ــی خ محمدعل

تئاتــر انقــالب اســالمی تــا بــه اآلن بــه موفقیــت نرســیده اســت( پرداختنــد 

و عواملــی چــون: عــدم برنامه ریــزی و نظــارت مســئوالن و مدیــران 

ــه، مربوط

ســاختار آمــوزش کشــور، عدم حایــت کافــی از دلســوزان و افــراد فعــال و 

هرمنــد و متخصــص عوامــل تأثیرگــذار در ایــن زمینــه دانســتند.

ــدگان  ــوی رشکت کنن ــده از س ــؤال های مطرح ش ــه س ــت ب ــان نشس در پای

بــه جمع بنــدی مطالــب  پاســخ داده شــد و فــرزاد معافــی غفــاری 

پرداخــت. مطرح شــده در نشســت 

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی

*

از  بسیاری  اسالمی  انقالب  تفکر  در  زیبایی شناسی 
واژه هایی را در کتاب ها و کالس های درسی تغییر 
داده و حتی در سال ۱۳۶۱ بحثی پیرامون زیبایی 
را  می افتاد  اتفاق  جبهه ها  در  که  شهادت هایی 
داشتیم. این شهادت طلبی معنای خیلی از واژگان 

را دگرگون کرد.
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انقالب اسالمی« وبینار تخصصی »نقش استان ها  به مناسبت »هفته هر 

معاونت  با همکاری  دانشکده هر،  به کوشش  اسالمی«  انقالب  تئاتر  در 

پژوهشی دانشگاه سوره و اداره کل هرهای منایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در روز یکشنبه، 21 فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹، در 

سامانه مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

از  یاراحمدی  جهانشیر  هرمزگان،  استان  از  رضایی  علی  نشست،  این  در 

استان بوشهر، رضا میرمعنوی از استان گیالن، احمد سپاسدار از استان فارس 

و منصور حمیدی از استان آذربایجان رشقی، به عنوان سخران؛ دکر سعید 

اسدی به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

در ابتدا به منظور افتتاح رسمی نشست دکر سعید اسدی، مدرس دانشگاه، 

و  وزارتی  حوزه  مدیرکل  شالویی،  محمود  دکر  از  نشست  دبیر  به عنوان 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دعوت کرد تا در ابتدا نکات خود را 

در رابطه با برگزاری این وبینارها بیان کند.

دکر شالویی ضمن عرض سالم و تربیک هفته هر، اهمیت موضوع هر 

ارتباطات بیان  اثرگذاری آن در حوزه های فرهنگ و  ارتباط و  از منظر  را 

و در انتها از عوامل برگزارکننده نشست تشکر کرد و از همکاری وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی با دانشگاه سوره در جهت برگزاری نشست  ها با 

این موضوعات مهم و کارآمد ابراز خرسندی کرد.

اسدی نیز در ادامه ضمن تشکر از جناب شالویی گفت: امیدواریم دانشگاه 

سوره بتواند در آینده این وزارت خانه نقش مثمر مثر داشته باشد.

دکر زکیه السادات طباطبائی، رسپرست معاونت پژوهش دانشگاه سوره 

نیز ضمن تربیک سال و قرن جدید و هفته هر از دست اندرکاران برنامه 

)وزارت ارشاد، دانشگاه سوره و حارضین جلسه( تشکر کرد و در رابطه با 

تفاوت وبینارهای برگزارشده در هفته هر؛ هر را به درختی تشبیه کرد که 

باید ریشه های آن در خاک تقویت شود تا به خوبی رشد کند و شاخه و 

برگ های آم پربار شود. در راستای تقویت این درخت )هر( باید به ابعاد 

معنایی- حکمی و نظری- اجرایی هان گونه که در ترکیب این نشست ها 

به آن توجه شده است، اهمیت داد تا ان شاءالله اتفاقات خوبی در آینده 

در این زمینه رقم بخورد.

پس از صحبت های طباطبائی، اسدی مقدمه ای در رابطه با این نشست بیان 

کرد و گفت: قرار است در نشست امروز درباره نقش استان ها در تئاتر انقالب 

اسالمی بحث کنیم. بعد از وقوع انقالب همه هرها نیازمند یک تغییر روش، 

رویکرد و درون مایه بودند؛ نقش استان ها در این زمینه بسیار مهم بوده 

است و در تئاتر نیز یک دگرگونی قابل توجهی را توانستند به وجود آورند.

هرمزگان  استان  دانشگاه  استاد  و  منایشنامه نویس  رضایی،  علی  استاد 

است  الزم  اسالمی  انقالب  هر  هفته  در  گفت:  سخران  اولین  به عنوان 

رایزنی هایی انجام شود تا بتوانیم رویکردی را درزمینه تئاتر انقالب اسالمی 

برنامه ریزی کنیم و البته توجه به تئاتر استان ها را به فال نیک می گیریم.

با سه  ما  به رویکردی که هرنهای منایشی داشتند در هرمزگان  با توجه 

رویکرد مواجه هستیم:

•تعزیه

•خرده منایش ها

•آئین های منایشی

تئاتر  در  استان ها  »نقش  وبینار  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  اسامی«  انقاب 

که اگر از ظرفیت و این موقعیت تئاتر استان ها استفاده شود و دست مایه 

اعالم  ما  و  بود  خواهد  راهگشا  اقدامات  این  باشد،  استان ها  در  فعاالن 

همکاری با دانشگاه سوره برای شناخت ظرفیت های شناخته نشده استان 

درراه حفظ تئاتر ملی و انقالبی می کنیم.

سپس اسدی با توجه به موضوع نشست از استادان درخواست کرد تا به 

بررسی مؤلفه های تئاتر انقالب اسالمی بپردازند.

استان  از  پژوهشگر  و  نویسنده  کارگردان،  منصور حمیدی، مدرس،  استاد 

استان  تئاتر در  تاریخچه و برخی مشکالت  با  آذربایجان رشقی در رابطه 

تئاتر شهرستان  امیدوارم  اذعان کرد:  آذربایجان رشقی خصوصا شهر تربیز 

تربیز  خصوصاً  آذربایجان،  در  تئاتر  باشد.  داشته  کشور  تئاتر  در  سهمی 

بود و  در دوران صفویه، خیمه شب بازی موردتوجه  دارد.  قدیمی  پیشینه 

پیرشفت داشت. از سال 1310 ما در تربیز چهار مرکز دایر منایشی داشتیم 

همچنین  و  است  رفته  صحنه  به  سالن ها  این  در  بزرگی  بسیار  آثار  که 

فارغ التحصیل  که  پرویزی  جناب  مثل  درس خوانده   و  کاربلد  هرمندانی 

تفلیس بودند را داشت. سالن شیر خورشید سال 1320 دارای استاندارهای 

یک  نهایتاً  که  داریم  مجهز  نیمه  سالن  یک  تنها  ما  اآلن  اما  بود  جهانی 

چنین مشکالتی  تا  و  می شود  اجرا  آن  در  عامه پسند  منایش  دو  یا حدود 

حل نشده است ما منی توانیم روی برنامه خاصی مانور دهیم.

بحث  از  نشدن  خارج  بر  تأکید  با  حمیدی  سخنان  از  پس  نشست  دبیر 

را  تا صحبت های خود  کرد  دعوت  یاراحمدی  جهانشیر  استاد  از  نشست 

آغاز کند.

استاد جهانشیر یاراحمدی، پژوهشگر، بازیگر و فعال حوزه هر در استان 

عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  هر  هفته  گرامیداشت  ضمن  بوشهر 

گفت: بنده برای ادامه بحث پیشنهادی دارم؛ با توجه به نکاتی که دوستان 

کردن  مشخص  و  نشست  عنوان  با  را  پژوهشی  بشود  اگر  کردند،  بیان 

مؤلفه های تئاتر انقالب اسالمی و جزئیات آن از طریق مباحثه به دست 

این  فرآیند  ادامه  برای  پیشنهاد هایی  و  رویکرد  یک  به  بعدها  تا  آوریم 

حوزه ارائه کنیم. من یکی از تجربه های شخصی خودم را می خواهم بیان 

کنم؛ بنده دریکی از جشنواره های فجر در دهه 90 درباره نقش استان ها 

در جشنواره فجر پژوهش کردم و آن را به دسته های مختلفی دسته بندی 

کردم که یکی از آنها دوره تثبیت بود. منظور از دوره تثبیت تالشی است 

که فجر برای ثابت کردن خودش به افراد انجام داده است که مهم ترین 

دلیل تثبیت جشنواره فجر در دهه 60 فعالیت استان ها و شهرستانها بود 

که متأسفانه اآلن این نقش کلیدی استان ها و شهرستانها به حاشیه رفته و 

فراموش شده است.

اسدی افزود: قطعاً تئاتر استان ها نقش مؤثر و مثبتی در فضای تئاتر بعد 

از انقالب، انقالبی که در فضای ایران اتفاق افتاد داشته اند لیکن آیا تئاتر 

استان ها ویژگی های خاصی دارند که باعث متایز آنها شود؟

متاماً  باید  رشته  این  دارند  همه  خوبان  هرچه  گفت:  رضایی  ادامه  در 

متأسفانه  که  بود  سنت  احیای  انقالب  هر  وظایف  از  یکی  باشد.  داشته 

فراموش شده است. برای مثال تعزیه ای که همه را شگفت زده می کرد چرا 

افراد  در جشن ها  که  منایش های خردی  کار هرمندان منی آید؟  به  اکنون 

بسیار زیادی را به خود جذب می کرد چرا اآلن باید به حاشیه برود یا به 

آنها توجه کافی نشود؟

ببارد یا خورشید باشد و بر همه  ابر باشد و بر همگان  باید  انقالب  هر 

بتابد.

اآلن به گونه ای شده است که هر را فقط عده ای خاص باید ببینند و این 

سیلی زدن به هر انقالب و تئاتر است.

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی

*
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بپردازیم.  بومی  آثار  به  انقالب  قالب هر  در  باید  ما  داد:  ادامه  حمیدی 

مرحوم حاجی زاده از هرمندان تربیز بودند که پس از یک اجرای منایش 

و جناب  انتقاد شد  ایشان  به  بود  آذری  زبان  به  که  آذر   21 قیام  درباره 

حاجی زاده در پاسخ آن گفت که ما درام بازی می کنیم و اگر به زبان فارسی 

بازی کنیم، کمدی می شود.

ایران یک کشور کثیرالقوم است اگر ما در حوزه هر انقالب و با پژوهشگران 

و  زبان  با  منایشی  هرهای  که  آوریم  وجود  به  را  رشایطی  بتوانیم  عزیز 

گویش بومی هر منطقه رواج پیدا کنند قطعاً اثرات بسیاری دارد. ما باید با 

زبان های  یکدیگر در مناطق بومی آشنا شویم.

تئاتر  باید  بنده  ازنظر  فارس گفت:  استان  از  سپاسدار  احمد  استاد  سپس 

استان ها را به دودسته تقسیم کنیم؛

تئاتر استان ها قبل از علی منتظری و تئاتر استان ها بعد از علی منتظری.

بنده از سال 1343 وارد این عرصه شده ایم و هنوز می بینم که حضور مؤثر 

جناب منتظری بود که توانست تئاتر استان ها را پربار کند.

ما نباید خیلی به دنبال ساختار یا معادالت خاصی باشیم تا تغییر به وجود 

بیاید بلکه تغییر خودش می آید و ما فقط باید مسیر و فضا را آماده کنیم.

مشکل بزرگ ما این است که برنامه کالن نداریم. نهادها با همکاری باهم 

می توانند باعث رونق دوباره حوزه شوند مثالً آموزش وپرورش می تواند با 

همکاری وزارت ارشاد برنامه ای را طراحی کند و نقش مهمی در رونق تئاتر 

داشته باشد.

که  باشند  مؤثر  این حوزه  در  می توانند  نیز  تبلیغاتی  گروه های  از طرفی 

البته بعد از انقالب، تبلیغات خوبی در بخش تئاتر انجام شد اما به تدریج 

این حایت ها کاهش یافت، به گونه ای که در حال حارض هیچ حایتی از 

گروه های منایشی منی شود.

اسدی در ادامه گفت: یکی دیگر از خألها و مشکالت ما نبود منت مناسب 

با زیبایی شناسی مناسب بوده است.

استاد رضا میرمعنوی از استان گیالن چنین ادامه داد: مفهوم تئاتر مردمی 

و غیر مردمی اصطالح اشتباهی است زیرا تئاتر بدون متاشاچی معنی ندارد 

پس ما تئاتر مردمی یا غیر مردمی نداریم. بعد از دوران استاد منتظری، 

مجلس دستوری به معاونت هری در خصوص گسرش وضعیت تئاتر در 

بلندمدت داد که از آنها می توان به مجله منایش، نرش کتاب ها و... اشاره 

کرد.

سیاست گذاری ها در تشکیل گروه های منایشی دارای ابهام بود و به همین 

دلیل در گسرش تئاتر در ایران موفقیتی کسب نشد، همچنین در تحول نیز 

هیچ کاری صورت نگرفت. این در حالی است که تئاتر ابزار ارتباطات در 

ژانرهای مختلف است؛ اما متأسفانه سیاست گذاری ها نتوانستند برنامه ای 

منظم تهیه کنند تا هرمندان دچار رسگردانی نشوند.

تجهیزات،  هری،  توامنند  نیروی  به  مناسب؛  هری  اثر  یک  خلق  برای  ما 

امکانات و پشتیبانی مالی کافی نیاز داریم. در این راستا باید این موارد 

را در اختیار شهرستان ها قرار گیرد، از طرفی همچنین ما نیازمند اشخاصی 

البته در دهه های  هستیم که توان نگارشی و قلم مناسبی داشته باشند. 

ابتدایی انقالب، تئاتر در وضعیت خوبی بود که به تدریج از بین رفت.

بیش از 7000 سال است که گیالن متدن دارد و یکی از دالیل مهم آن مورد 

هجوم واقع نبودن آن بوده است و به همین دلیل مردم ما توانستند در 

حوزه های مختلف اعم از هر رشد کنند.

تئاتر معنوی یعنی ما انسان را از زمین بکنیم به آسان برسانیم اما مدتی 

است که نویسندگان کار فاخر منی توانند تولید کنند که دلیل آن نبود نیروی 

توامنند هری، تجهیزات، امکانات و پشتیبانی مالی است. من نیاز به یک 

ما  درنتیجه  بسازم.  خوبی  معنوی  و  دینی  اثر  بتوانم  که  دارم  قوی  منت 

نیازمند یک خیز بزرگ و حرکت بلند در این زمینه هستیم.

 اسدی در ادامه بحث این نکته را افزود: تئاتر هری است که ما آن را به 

وجود نیاوردیم درواقع هر جا که دانشی باشد ما آن را مثل تئاتر می آموزیم 

ولی آن را تقلید منی کنیم. نهادها نیز شاخصه هایی را در محدوده خاصی 

مشخص کردند که بسیاری از تئاترها را از فضای انقالب خارج می کند.

و  سلیقه سازی  آمدند  جشنواره ها  افزود:  اسدی  بحث  تکمیل  در  رضایی 

ذهنیت سازی کردند و در هر جشنواره ما شاهد یک تیم داوری مجزا با 

معیارهای متفاوت از بقیه دوران و داوری ها هستیم و ازنظر من در تئاتر 

هم ما باید سلسله مراتب و طبقه بندی را ایجاد کنیم؛ مشخص است جوانی 

که زیر 25 سال و باتجربه محدود است منی تواند منت قوی و پرمحتواهایی 

بنویسد و کار کند بلکه باید این فرد در مراتبی آموزش ببیند و تا به آن 

درجه برسد.

هر فرهنگی است که در سینه مردم جاری است، ما حتاً نباید منتظر آن 

باشیم تا فالن گویش را جا بیندازیم بلکه باید دنبال سکوی پرش باشیم، 

باید راه را برای همه بازکنیم و اجازه دهیم بقیه هم بیایند، ما هم بلدیم 

فرهنگ کشورمان را که دارد خاک می خورد احیا کنیم و این نگاه باید از 

بین برود.

منصور حمیدی نیز بیان کرد: با توجه به رشایط، می توان گفت که تئاتر 

شهرستان ها به خودکفایی رسیده است ولی درواقع کمکی به آنها منی شود. 

اینکه گروه های منایشی در دهه 60 از حایت های بیشری برخوردار بود، 

به این دلیل است که مضامین تبلیغاتی در آن زمان خریدار بیشری داشت 

اما به مرور زمان کیفیت این مضامین نیز کاهش یافت. ما باید سطح هر 

انقالب را باالتر بربیم.

در ادامه نیز در جواب به پرسش یکی از حارضین در رابطه با چگونگی 

ارائه یک اثر فاخر، میرمعنوی گفت: اثر فاخر نیاز به منت فاخر، کارگردان 

توانا، بازیگر توانا و امکانات دارد هرکدام از این ها نباشد آن اثر تبدیل به 

اثر فاخری نخواهد شد.

یاراحمدی نیز دو کتاب را درزمینه تئاتر و شیوه پژوهشی  که می توان در 

ادامه در جهت پیشربد این مباحث جلو برد، معرفی کرد:

•تئاتر و انقالب

•جشنواره بین املللی تئاتر فجر

این  استمرار  به  نشست  این  برگزاری  از  تشکر  ضمن  سخرانان  انتها  در 

جلسات در آینده برای اثرگذاری و اثربخشی و انجام پژوهشی کارآمد ذیل 

نشست ها برای حرکت روبه جلو در این حوزه تأکید کردند.

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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مرتضی  شهید  یاد  گرامیداشت  و  اسالمی  انقالب  هر  »هفته  مناسبت  به 

باهمت  خورشیدی«   ۶۰ دهه  در  اسالمی  انقالب  »هر  وبینار  آوینی« 

دانشگاه  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و  سوره  دانشگاه  هر  دانشکده 

سوره در روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ 

به صورت مجازی در سامانه مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

از  و  ممتاز  هرمند  نقاش،  صادقی،  حبیب الله  دکر  نشست،  این  در 

روزبهانی،  محمدعلی  دکر  اسالمی؛  انقالب  تجسمی  هرهای  پیشگامان 

پژوهشگر و رئیس حوزه هری استان قم؛ دکر محمدرضا وحید زاده، منتقد 

دکر  اسالمی،  اندیشۀ  و  فرهنگ  پژوهشگاه  ادبیات  علمی  گروه  عضو  و 

امیررضا نوری پرتو، منتقد و فیلم نامه نویس و مدیر گروه ادبیات منایشی 

دانشگاه سوره؛ دکر سمیه رمضان ماهی، مدیر گروه گرافیک و تصویرسازی 

دانشگاه سوره؛ دکر کیارش زندی، عضو هیأت علمی دانشگاه سوره؛ دکر 

مهدی محمدی، مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره؛ دکر هادی آذری، 

پژوهشگر و مدرس دانشگاه؛ دکر بیتا بهرامی، دکری فلسفه هر و نقاش 

به عنوان سخران و دکر رامتین شهبازی در جایگاه میزبان نشست حضور 

داشتند.

دکر  از  شهبازی  رامتین  دکر  سخرانی،  بخش  رشوع  از  پیش  و  ابتدا  در 

کاظم  دکر  و  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  طباطبایی،  سادات  زکیه 

نظری، ریاست دانشکده هر دانشگاه سوره، دعوت کرد تا با سخنان خود 

آغازکننده نشست باشند.

دکر طباطبایی پس از تربیک سال و قرن جدید، هفته هرن انقالب اسالمی 

را به منظور زنده  نگه داشنت یاد شهید مرتضی آوینی، گرامی داشت. سپس 

می شود  برگزار  هفته  این  مناسبت  به  که  سوره  دانشگاه  برنامه های  به 

پرداخت و توضیح داد: دانشگاه سوره امسال نیز برنامه هایی را با موضوع 

انقالب اسالمی تدارک دیده که امیدوارم هستیم مورد استقبال قرار گیرد.

طباطبایی در ادامه افزود: زمانی که از هر انقالب اسالمی سخن می گوییم 

از جنبش های هری  تاریخ رسشار  تاریخی اشاره می کنیم.  به یک رویداد 

و مکاتب زیبایی شناختی است که هرکدام جهان بینی و ارزش های معرفتی 

این جنبش ها  از  به درک عمیقی  ما بخواهیم  اینکه  را دارند.  خاص خود 

زیرساخت های  فلسفی،  فکری،  مبانی  با  آشنایی  نیازمند  کنیم  پیدا  دست 

فرهنگی و ارشاف به جهان بینی هستیم. برخی اوقات نیز نیاز به یک نگاه 

بین رشته ای مابین هر و علوم انسانی و جستجوی پیوند بین رویدادهای 

بسری  می تواند  دانشگاه  دارد.  وجود  جامعه  یک  در  فرهنگی  و  فکری 

برای ایجاد این نگاه بینا رشته ای باشد و به همین منظور دانشگاه سوره 

قراردادن  دیدگاه های مختلف  کنار هم  برای  را  تالش می کند رشایط الزم 

و  فعالیت ها  به  بازنگری  برای  انگیزه ای  انقالب  کند. هفته هر  فراهم  را 

جایگاه ایستادن ما است.

به  اشاره  با  و سخرانان،  برگزارکنندگان  از  تشکر  نظری ضمن  دکر  سپس 

نظریه های  بر  بیشر  پژوهش  و  تبیین  برای  این چنین  جلسات  اهمیت 

در  اسـامی  انقـاب  »هنـر  وبینـار  برگـزاری 
سـوره دانشـگاه  در  خورشـیدی«   ۶۰ دهـه 

را  بزرگ تر  رسانه های  در  بیان شده  همفکری های  نتایج  طرح  مختلف، 

امری  را  هدف  این  تحقق  و  دانست  نشست ها  این  برگزاری  اهداف  از 

بلندمدت معرفی کرد.

در بخش سخرانی  و تخصصی نشست، شهبازی از دکر امیررضا نوری پرتو 

دعوت کرد تا به ارائه مطالب بپردازد.

در  دراماتیک  روایت  تطور  و  تحول  باب موضوع سیر  در  نوری پرتو  دکر 

با ذکر  و  آغاز کرد  را  سینای دفاع مقدس در دهه ۶۰ خورشیدی سخن 

تاریخچه ای از کشورهایی که در قرن ۲۰ دارای صنعت سینایی بودند و 

در هان زمان درگیر جنگ های بین املللی شدند و پس از جنگ سینای 

این کشورها به شکل سینای جنگ درآمد، به سینای ایران پس ازانقالب 

که درگیر جنگ و دفاع از کشور شده بود پرداخت و گفت: درواقع از سال 

به عنوان  تئوریک  ژانری و  ازلحاظ  امروزه  آنچه  تولید  بود که  بعد  به   ۵۹

فیلم های جنگی در سینای خودمان می شناسیم آغاز شد و تقریباً تا امروز 

در قالب گونه ها و شکل های مختلف آثار منایشی خود را نشان می دهند. 

واقعاً  یا  که  روبه رو هستیم  فیلم  از  وسیعی  با طیف  ما  دلیل  همین  به 

در ژانر جنگی دسته بندی می شوند و ازلحاظ زیرگونه ای نیز به جبهه های 

جنگ و عملیات می پردازند و یا اینکه با درام یا ملودرام هایی روبه رو بوده 

است و به تبعات جنگ می پرداختند .

نوری پرتو فیلم های مختلف در این حوزه را نام برد. فیلم هایی که سازندگان 

آنهاخیلی از جنس نیروهای معتقد به نظام جمهوری اسالمی نبودند، البته 

نه به معنای مخالف بودن، این دسته افراد بیشر به صحنه های حادثه ای 

و اکشن در فیلم های خود می پرداختند . مثل فیلم برزخی های ایرج قادری 

و فیلم مرز آقای جمشید حیدری. این فیلم ها صحنه های اکشن و روابط 

زمینه  کشورهای مختلف  نشان می دادند. در همین  را  افراد  بین  انسانی 

و  افکار  تثبیت  برای  فیلم هایی  آملان  و  ایاالت متحده  مثل  جنگ  درگیر 

جلوگیری از تضعیف روحیه مردم برای همراهی بیشر می ساختند.

امیررضا نوری پرتو به تولیدات سینای ایران با توجه به تغییرات سیاسی 

رشایط و بروز جنگ در کشور و همچنین باهدف تهییج جوانان و رسگرمی 

و  کرد  بررسی  را  یکدیگر  به  آنها  شباهت  و  پرداخت  شهرها  در  مردمان 

به عنوان مثال از فیلم های پیشتازان فتح اثر نارص مهدی پور، نینوا اثر رسول 

مالقلی پور، کیلومر پنج حجت الله سیفی و رسباز کوچک اثر سعید بخش 

علیان نام برد.

ژانر  فیلم های  قهرمانان  شخصیت پردازی  و  تصویرسازی  به  نیز  پایان  در 

جنگ پرداخت که عموماً افرادی معنوی و با خلوص نیّت هستند. هرچند 

سال ها بعد به وجه دیگری از این افراد نیز پرداخته شد.

از دکر شهریار زرشناس، پژوهشگر و  در بخش بعدی سخرانی، شهبازی 

استاد دانشگاه به عنوان سخران مهان دعوت کرد تا به ارائه دیدگاه خود 

بپردازد. دکر زرشناس نکاتی را در موضوع دیسکورس هر انقالب مطرح 

و ترشیح کرد که اگر به دوره های مختلف و عوامل و متدن های مختلف که 

پدید آمده اند، می بینیم که دیسکورس های مختلفی برای هر پرید آمده اند 

و جالب این است که در سیر هر دوره تاریخی ما شاهد مکاتب مختلفی 

توجه  با  مختلفی  های  دیسکورس  باستان  غرب  در  مثال  به طور  هستیم. 

به درک از حقیقت، طبیعت، درک از مقوله حقیقت و تصورات مختلف 

آنها به وجود داشته است. در اصل در زیرمجموعه هر دیسکورس از دوره  

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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به طور  می شود  مشخص  مختلف  افراد  ادراک  تفاوت های  خاص  تاریخی 

تفاوت  آمده،  پدید  دیسکورس  به  توجه  با  باستان  یونان  دوره  در  مثال 

افالطون و ارسطو مشخص می گردد.

مؤلفه های  دارای  نیز  انقالب  هر  دیسکورس  افزود:  همچنین  زرشناس 

نسبت  شاخص  و  می دهد  نشان  را  واقعیت  از  درک  و  است  خود  خاص 

را  واقعیت  با  انسانیت  رابطه   و  اسالمی  باهر  اسالمی  انقالب  هر  بین 

تبیین می کند؛ بنابراین ما شاهد خواهان برهم زدن وضع موجود و تشکیل 

رشایط جدید هستیم. هر انقالب اسالمی نسبتی با وضع عامل دارد که دوره 

سیطره و درعین حال زوال متدن غرب است و این نسبت در اصل نسبت 

حقانیت خواهی و استقالل طلبی است.

در بخش سوم از سخرانی ها دکر محمدرضا وحید زاده در موضوع نقاشی 

دیواری انقالب از مورالیست های مکزیکی که در دوران تغییرات مکزیک 

بر  آثار خود  به منایش  تصمیم  گالری  تشکیل  به جای  این عر  هرمندان 

دیوارهای شهر، با الهام آثار پیشا کلمبیایی و با توجه به آثار نقاشی کلیسا 

و باهدف منایش رنج طبقه فرودست و کشاورز برای عموم مردم گرفتند 

به تشکیل نهضت هری مورالیست مکزیکی شد، سخن گفت.  که منجر 

سپس به نقاش های گرافیک در سطح شهر پرداخت و اهداف آنها را اصل 

روشنگری دانست.

وحید زاده در ادامه از نقاشی سنتی و قهوه خانه ای و تأثیر آن بر شناساندن 

اسطوره ها و افسانه ها بر مردم صحبت کرد سپس به آثار هانیبال الخاص، 

هرمند توانا و اثرگذار سال های پرالتهاب انقالب سخن گفت و تریح کرد: 

شاگردی اساتید بزرگ و تحصیل در دانشگاه های برجسته باعث توامنندی 

این هرمند شده است. او در دوران انقالب با همکاری شاگردان و دوستان 

خود به طرح تصاویر بدیع با استفاده از املان های  خاص روزگار خود خلق 

کرد.

از همراهی هرمندان  و  پرداخت  انقالبی  نقاشان  به  انتها  در  زاده  وحید 

چلیپا،  حسین  چون  افرادی  که  گفت  سخن  انقالب  دوران  در  مردم  و 

از  دبیری و بسیاری دیگر  بهرام  نژاد، نرت الله مسلمیان،  قادری  نیلوفر 

دانشجویان دانشگاه هر ازاین دست هرمندان بودند. پس از دفاع مقدس 

نقاشی دیواری دچار تغییر و تحول شد و درون مایه، رنگ بندی و طراحی ها 

نیز متثال از قهرمانان جنگ بود.

هر  درباره  نشست  چهارم  سخران  به عنوان  صادقی  حبیب الله  سپس 

اجتاعی اذعان کرد: هر اجتاعی انقالب اسالمی یک هر شعاری نیست، 

بلکه هر آزادی خواهانه است. هر اجتاعی انقالب اسالمی روایت تفکر 

هر دینی و معنوی بوده که روایتی جدی است که باید در پالت هرمندان 

اندیشه های  اسالمی  انقالب  پیروزی  دوران  در  که  کسانی  یعنی  باورمند 

اجتاعی داشتند و شاهد مناسبات اجتاعی و تعالی ها در قبل و بعد از 

انقالب بودند، قرار بگیرد.

اگر هر اجتاعی در ایران و کشورهای دیگر را باهم مقایسه کنیم؛ هیچ 

تقاضا، تناسب و همگنی را در این قیاس منی بینیم. این هر اجتاعی، یک 

هر آزادی خواه، تعالی خواه و مؤثر است.

تاریخ ایران ترکیبی از اسطوره ها، عرفان و اندیشه های واالی قرآنی و دینی 

و  قرآنی  اندیشه  با  تعالی خواه  و  متایز  مرقی،  انسان  آن  در  که  است 

دینی، یک روایتی از نو شدن و نوآوری را با پهنه ای بسیار وسیع برای بیان 

مطالعات و مطالباتی که می خواهد داشته باشد دارد.

در بخش بعدی نشست محمدعلی روزبهانی بیان کرد: )نفی شاه( کلمه 

واحدی در بین مردم درگذشته بود و درواقع شاه را پیرو مکتب مدرنیسم 

به  را  این عملکرد خود نفی مکاتب مدرنیسم و مدرنیته  می دانستند که 

انتها بودن آن  نا  نامتام و  از ویژگی های مهم مکتب شیعه  دنبال داشت. 

است که 3 ضلع بسیار مهم را دنبال می کند. این 3 پارامر در مذهب شیعه 

از قرآن )وحی و سخنان خداوند(، پیامربان و امامان تشکیل شده و به همین 

زمان  امام  با رهربی  تاریخ زمین همچنان  در  توانسته  دلیل مکتب شیعه 

)عج( تداوم پیدا کند.

وی ادامه داد: بنابراین داللت ها و ارجاعات در نقش ها و محتوای هری 

جریانی قوی را رقم زده و باعث شده مذهب شیعه در تاریخ پابرجا وزنده 

مباند. در این راستا می توان گفت هر انقالب اسالمی مهم ترین پارامر نفی 

هر مدرن بوده که تفسیر آن برای فهم، غیرقابل درک است. همچنین هر 

انقالب اسالمی توانسته در جریان پویایی هر تأثیر بسزایی داشته باشد.

این استاد دانشگاه در تأکید سخنان خود و تفاوت هر مدرن و دینی مطرح 

در  که  بوده  هرمندانی  کوشش  نتیجه  اسالمی  انقالب  هر  درواقع  کرد: 

سنتی تاریخی پرورش یافتند و آن را ادامه دادند. انسان حامل تن و روح 

بوده که درواقع هر مدرن تنها به تن بهاداده و به سایر بخش ها اهمیتی 

تعریف  دیگر  از سوی  می بیند.  ناقص  را  جهان  دلیل  به همین  منی دهد، 

خالقیت در هر مدرن کامالً متفاوت از تعریف خالقیت در هر دینی است. 

همچنین در هر مدرن اثرات خود هر از هرمند کوتاه تر بوده که در هر 

دینی برخالف آن اثر هری عمر بیشری از هرمند دارد.

وی در ادامه افزود: در این راستا می توان گفت اشعار مثنوی و حافظ از 

کردند.  تجربه  را  بیشری  عمر  خود  هرمندان  از  که  بوده  دینی  هرهای 

آزادی از هر وابستگی، تقوا در هر اسالمی را نشان داده که درواقع به 

نحوی به هرمند آزادی از مکاتب، علقه ها و... را می دهد؛ البته این آزادی 

می تواند به میزان معینی به هر الهی نزدیک تر و ماندگارتر شود. از طرفی 

آزادی معنوی در هر مدرن نفی شده و فقط در بخش اجتاعی باقی مانده 

است. همچنین نقاشی انقالب اسالمی تابع رئالیسم یا مارکسیسم نیست و 

واقع گرایی موجود در آن در سنت پیامربان از گذشته وجود داشته است؛ 

بنابراین دعوت هر انقالب پاک بوده و زبان این هر واقع گرایی است.

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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رمضان ماهی عضو هیأت مدیره دانشگاه سوره در خصوص گرافیک انقالبی 

در سیاست های فرهنگی اظهار کرد: در گرافیک انقالبی اطالعات بری به 

دلیل ارتباط با پیام، تحمیل تصویری را به دنبال دارد. درنهایت پیام به جای 

حیطه موردنظر غالب شده و خالف جهت حرکت می کند. درواقع تحمیل 

تصویری منجر به ترویج فرهنگ بری می شود که توانسته با استفاده از 

ارتباطات جهان به وجود بیاید و دراین بین گرافیک نیز می تواند این نوع از 

فرهنگ را به بیننده منتقل و آن را در انسان تقویت کند.

جمهوری  انقالب  رکن  در  داد:  توضیح  انقالبی  گرافیک  با  رابطه  در  وی 

اسالمی ایران دین قرارگرفته که هر نیز از بطن دین زاده می شود. گرافیک 

درحالی که  قرار دهد،  تأثیر  تحت  را  مردم  ساده  زبان  با  توانسته  انقالبی 

در هر مدرن هدف، نشان دادن زیبایی ها و تأثیر آن در فرآیند اجتاعی 

هر است. درواقع گرافیک انقالبی موضوعی غیر از شناخت زیبایی دارد 

انقالب  در  هر  است.  نداده  قرار  خود  هدف  رأس  در  را  مسئله  این  و 

برای اطالع رسانی و در برگرفنت قوه های مختلف ایجادشده که در نقدهای 

گرافیک باید این پارامرها را لحاظ کرد.

رمضان ماهی در ادامه با اشاره به پوسرهای زمان پیروزی انقالب مطرح 

انقالبی  نامیده می شود درحالی که هر  کرد: اصوالً هر مدرن اصالت گرا 

به خصوص در بخش گرافیک به دلیل مردمی بودن فقط به دنبال اجتاعی 

شدن بوده و بازتاب این عملکرد را می توان در پوسرهای زمان انقالب پیدا 

کرد. عدم نام گرافیست در پوسرها، استفاده اکرث پوسرها از رنگ قرمز و 

مشکی، رصاحت در اجرا و اندازه مناسب آنهااز دالیلی بوده که نشان داده 

هرمند از جنس مردم بوده و هر را برای مردم خلق می کند؛ بنابراین هر 

انقالبی نتیجه برنامه ریزی های مدون نیست و درواقع نتیجه خودجوشی و 

تحول اجتاعی است.

این پژوهشگر در اشاره به ویژگی های گرافیک انقالبی اظهار کرد: ایجاد 

انگیزه در مبارزه و استقامت موجود در هر انقالب، هر ایران را بیش از 

کشورهای دیگر منایان می کند. همچنین هر انقالب اسالمی بعد از جنگ 

از طرفی برای تشویق  باقی ماند.  تحمیلی در حیطه کار و اجتاع مردم 

مشت،  نقاشی  از  انقالب،  زمان  پوسرهای  در  استکبارستیزی  به  بیننده 

تفنگ و پرچم ایران، آمریکا و آحاد مردم استفاده می شد. می توان گفت 

وحدت، ازلحاظ فرهنگی درباره یگانگی و اتحاد بحث می کند که به طور 

مثال حضور مردم درصحنه های انقالب را می-توان به صورت ساده در کنار 

پارامرهای مذهبی در پوسرها منترش کرد. از سوی دیگر تجلیل از مشاهیر 

یاد  کشیدن  تصویر  به  کارگری،  جامعه  از  مستضعفان، حایت  و  انقالب 

پوسرهای  در  نستعلیق  از خط  استفاده  و  الله  گل  و  بارنگ خون  شهدا 

در چند دهه  ایران  اسالمی  انقالب  گرافیک  از  دیگر  نشانه هایی  انقالبی، 

گذشته است.

عکاسی  رابطه  در خصوص  وبینار  در  حارض  پژوهشگران  از  آذری  هادی 

هر  در  متنوعی  گرایش های  انقالب  از  قبل  تا  کرد:  بیان  انقالبی  باهر 

عکاسی بود که یکی از آنهاگرایش مستند عکاسی است. با وقوع انقالب، 

تعریف ها و گرایش های عکاسی تغییر زیادی تجربه کرده است. همچنین 

در عکاسی انقالبی پرداخنت به بوم و زیست بوم ایرانی متأثر از سیاست های 

کلی حاکمیت و نگاه به قرش مستضعف و محروم و درنتیجه باعث نگاه 

به هر داخل کشور شد.

وی با اشاره به اثرات عکاسی انقالبی گفت: عکاسی انقالب اسالمی تأکید 

زیادی بر توجه به محرومیت ها داشت که این توجه در خارج از شهرها و 

در روستاها شدت بیشری را در برگرفته بود. درواقع عکس های این زمینه 

برخی از سختی ها و مشکالت زندگی مردم را به منایش می گذاشت و با گذر 

زمان به قدری این نوع عکس ها در هر زیاد شد که در دوره ای بخشی به 

نام گداگرافی به وجود آمد.

همچنین وی با اشاره به تعاریف گوناگون عکاسی اظهار کرد: ازنظر محمود 

جهرمی رجبی عکاسی هانند خدمت به جامعه است. همچنین از قول 

و  اقتصادی  اجتاعی،  سیاسی،  زمینه های  در  اثری  عکاسی  منعم،  مهدی 

فرهنگی بوده که می تواند منعکس کننده پیروزی های یک ملت باشد.

آذری در خصوص عوامل تأثیرگذار بر عکاسی در دهه ۶۰ نیز چنین بیان 

در  عکاسی  رشته  راه اندازی  به  می توان  عوامل،  این  با  رابطه  در  داشت: 

بخش  شدن  اضافه  صداوسیا،  دانشکده  و  هر  مجتمع  تهران،  دانشگاه 

عکس به جشنواره سینای جوان )سال ۱۳۶۵(، رسآغاز ساالنه های عکس 

ایران به همت موزه هرهای معارص )سال ۱۱۳۳۶( و در پایان انتشار مجله 

عکس )سال ۱۳۶۱( اشاره کرد.

3 سازمان  در حال حارض  کرد:  اضافه  پایان سخنان خود  در  آذری  هادی 

و خصوصی  دولتی  بخش  دو  به  که  دارد  وجود  ایران  در  عکاسی  متولی 

هرهای  موزه  جوان،  سینای  انجمن  دولتی  حوزه  در  می شود.  تقسیم 

معارص و دانشگاه قرار داشته و همچنین در سازمان خصوصی فقط یک 

بخش به نام گالری گلستان وجود دارد.

کیارش زندی پژوهشگر و عضو هیأت علمی دانشگاه سوره در مورد سیر 

زاینده  کاریکاتور  ماهیت  و  ذات  کرد:  تریح  تحمیلی  جنگ  در  منایش 

نامیده  دوره  یک  تاریخی  اسناد  کاریکاتورها  درواقع  و  بوده  مطبوعات 

همچنین  و  کرد  درک  کامل  به طور  آنهارا  باید  دلیل  همین  به  می شوند. 

انقالب  پیروزی  گرفت.  نظر  در  کردن  درک  برای  آنهارا  شکل گیری  بسر 

اسالمی پایان یک دوره پادشاهی بود که با برداشته شدن غل و زنجیر و 

جسارت دادن برای ترسیم شخص اول مملکت، هرمندان رشوع به کشیدن 

کاریکاتور شاه کردند و البته در این راستا خارجی ها نیز به کاریکاتورهای 

ایرانی پیوستند.

زندی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از طرفی پس از پیروزی انقالب 

اسالمی نرشیات گویی منفجر شدند و درواقع اکرث آنها بدون کسب مجوز 

رشوع به چاپ و نرش کردند. این روند به گونه ای پیش رفت که در 8 ماه 

انقالب اسالمی، آزادی شدیدی در نرشیات به وجود آمد. در  پیروزی  اول 

این بازه تغییر لحن گفتار در خصوص نژادپرستی و ضدآمریکایی بودن به 

چشم می آید.

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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بـــه مناســـبت »هفتـــه هـــر انقـــالب اســـالمی« وبینـــار بین املللـــی 

»تأثیـــرات انقـــالب اســـالمی ایـــران بـــر هرهـــای منایشـــی منطقـــه« بـــه 

ــا  ــوره بـ ــگاه سـ ــی دانشـ ــر و معاونـــت پژوهشـ ــکده هـ کوشـــش دانشـ

همـــکاری دفـــر امـــور بین امللـــل اداره کل هرهـــای منایشـــی در روز 

چهارشـــنبه، 24 فروردین مـــاه 1401 از ســـاعت ۱۶ الـــی 18:30، در ســـامانه 

مجـــازی دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد.

ـــی،  ـــد و پخـــش رسود مل ـــه مجی ـــی از کالم الل ـــت آیات ـــس از قرائ ـــدا پ در ابت

ـــه  ـــر جلس ـــهبازی، دبی ـــن ش ـــر رامتی ـــت دک ـــمی نشس ـــاز رس ـــور آغ به منظ

ـــرکل  ـــری، مدی ـــم نظ ـــر کاظ ـــوره از دک ـــگاه س ـــینا دانش ـــروه س ـــر گ و مدی

ــی  ــو هیأت علمـ ــر و عضـ ــکده هـ ــس دانشـ ــالمی، رئیـ ــاد اسـ اداره ارشـ

ـــد. ـــان کنن ـــود را بی ـــای خ ـــا صحبت ه ـــد ت ـــوت کردن ـــوره دع ـــگاه س دانش

ـــه هـــر انقـــالب اســـالمی  دکـــر نظـــری، ضمـــن عـــرض ســـالم و تربیـــک هفت

از متامـــی افـــرادی کـــه در برگـــزاری ایـــن نشســـت زحمـــت کشـــیدند، 

ـــن در نشســـت تشـــکر  ـــن و حارضی ـــی؛ مدعوی ـــم وکیل خصوصـــاً رسکار خان

ـــد. کردن

شـــهبازی در ادامـــه، بـــه رونـــد برنامـــه، ترتیـــب ســـخران ها و موضـــوع 

کلـــی نشســـت اشـــاره کـــرد و گفـــت: بـــه لطـــف خـــدا در هفتـــه هـــر 

انقـــالب اســـالمی، ســـه مجموعـــه نشســـت را طراحـــی و بـــا دعـــوت از 

ـــن ســـومین نشســـت  ـــم. ای ـــزار کردی ـــن حـــوزه  برگ ـــاتید متخصـــص در ای اس

ـــی  ـــای منایش ـــر هره ـــران ب ـــالمی ای ـــالب اس ـــرات انق ـــوان  »تأثی ـــا عن ـــا ب م

منطقـــه« اســـت. پـــس از وقـــوع انقـــالب اســـالمی، مـــا شـــاهد صـــدور 

معنویـــات ایـــن انقـــالب در خـــارج از کشـــور، خصوصـــاً در کشـــورهای 

منطقـــه بودیـــم؛ بـــا توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع، شـــعار و اهـــداف جمهـــوری 

ــال  ــه انتقـ ــورهای منطقـ ــی در کشـ ــای منایشـ ــب هرهـ ــالمی در قالـ اسـ

ـــالب  ـــرات انق ـــب و تأثی ـــن مطل ـــه ای ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــه در ادام ـــت ک یاف

ـــم. ـــه بپردازی ـــن منطق ـــی ای ـــای منایش ـــر هره ـــران ب ـــالمی ای اس

ــلط نبـــودن  ــان بین املللـــی ایـــن نشســـت و مسـ ــه مهانـ ــه بـ ــا توجـ بـ

ــهبازی مرجـــم ایـــن نشســـت،  ــان فارســـی؛ شـ ــه زبـ ــزان بـ متامـــی عزیـ

ـــی  ـــان قدردان ـــور ایش ـــی و از حض ـــینی را معرف ـــس حس ـــید یون ـــتاد س اس

کردنـــد.

 

ـــخران،  ـــن س ـــوان اولی ـــران به عن ـــالمی ای ـــوری اس ـــی، از جمه ـــوروش زارع ک

دربـــاره فعالیت هـــا و تجربیـــات بین املللـــی خـــود در عرصـــه هرهـــای 

منایشـــی گفـــت: آغـــاز فعالیـــت بین املللـــی بنـــده در هرهـــای منایشـــی 

ــیر  ــف، مسـ ــن« در نجـ ــاده روی اربعیـ ــش »پیـ ــرای هایـ ــطه اجـ به واسـ

پیـــاده روی تـــا کربـــال و خـــود کربـــال بـــود کـــه در آن مـــردم از همـــه 

ـــود  ـــاده ب ـــردم جاافت ـــن م ـــد و بی ـــت می کردن ـــا رشک ـــورها و قومیت ه کش

برگــزاری وبینــار بین المللــی »تأثیــرات 
هنرهــای  بــر  ایــران  اســامی  انقــاب 
ســوره دانشــگاه  در  منطقــه«  نمایشــی 

به طوری کـــه اگـــر یـــک ســـال اجـــرا منی شـــد، افـــراد پیگیـــر برگـــزاری آن 

ــدند. ــا می شـ از مـ

ــف  ــی یوسـ ــال تلویزیونـ ــزود: رسیـ ــرب افـ ــف پیامـ ــال یوسـ ــاره رسیـ دربـ

ــت  ــی اسـ ــات بین املللـ ــن تجربیـ ــر از ایـ ــی دیگـ ــوان یکـ ــرب به عنـ پیامـ

کـــه مـــردم به خوبـــی بـــا نقش هـــای آن، من جملـــه نقـــش مـــن »البـــی« 

ارتبـــاط برقـــرار کـــرده بودنـــد و ایـــن نشـــان دهنده آن اســـت کـــه یـــک 

کار فرهنگـــی درســـت در حـــوزه ســـینا، تئاتـــر می توانـــد جهان شـــمول 

شـــود به گونـــه ای کـــه مـــردم بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار کننـــد و ایـــن 

ارتبـــاط به صورتـــی بـــود کـــه در ســـفرهای مـــن، افـــراد وقتـــی متوجـــه 

می شـــدند منی توانـــم عربـــی صحبـــت کنـــم بـــه مـــن می گفتنـــد شـــا 

ـــران تنهـــا  ـــدان ای ـــرا هرمن ـــد زی ـــز صحبـــت کنی ـــی نی ـــه عرب ـــد ب ـــد بتوانی بای

متعلـــق بـــه ایـــران نیســـتند.

مـــا بایـــد از عنـــر تئاتـــر و ســـینا بـــرای نزدیک تـــر کـــردن دل هـــای 

مـــردم و ملت هـــا اســـتفاده کنیـــم. مـــن اخیـــراً در یـــک جشـــنواره در 

ـــد  ـــوع ض ـــا موض ـــی ب ـــا اجرای ـــا در آنج ـــردم و م ـــت ک ـــس رشک ـــور تون کش

ـــه  صهیونیســـتی داشـــتیم و متاشـــاگران آن قـــدر هیجـــان زده شـــدند کـــه گری

می کردنـــد و گاهـــی کِل می کشـــیدند؛ و از آزادی مـــا بـــرای بیـــان ایـــن 

ـــد. ـــب بودن ـــات در عج موضوع

ـــر  ـــطه ه ـــم به واس ـــا می خواهی ـــه م ـــالمی ک ـــالب اس ـــام انق ـــزود: پی وی اف

ـــا  ـــتیم، م ـــا هس ـــت ش ـــا دوس ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــل کنی ـــه منتق ـــه بقی ب

ـــت و مســـلک هســـتیم. ـــا هـــر قومی ـــان ب ـــردم جه ـــام م دوســـتدار مت

ـــاره مبـــب هســـته ای و هـــر اشـــاره  ـــه ماجـــرای جالبـــی درب ـــز ب  در آخـــر نی

کـــرد: مرحـــوم فرج اللـــه سلحشـــور توســـط رئیس جمهـــور تاجیکســـتان 

بـــه ایـــن کشـــور دعوت شـــده بودنـــد، در آنجـــا رئیس جمهـــور بـــه 

ایشـــان گفـــت: غوغایـــی کـــه رسیـــال یوســـف پیامـــرب در اینجـــا بـــه پـــا 

ــته ای  ــاز بـــه مبـــب هسـ ــه ایـــران نیـ کـــرده اســـت نشـــان می دهـــد کـ

ـــه در  ـــت ک ـــته ای اس ـــب هس ـــک مب ـــودش ی ـــال خ ـــن رسی ـــه ای ـــدارد، بلک ن

وســـط دل همـــه مـــا افتـــاده و توانســـته آنهـــارا تســـخیر کنـــد.

شـــهبازی از دکـــر نعیمـــه حســـوکی، فارغ التحصیـــل رشـــته زبـــان و 

ادبیـــات عـــرب، زبـــان و ادبیـــات فارســـی و مـــدرس زبـــان در دانشـــگاه 

ـــاز  ـــت را آغ ـــش دوم نشس ـــا بخ ـــرد ت ـــوت ک ـــوریه دع ـــور س ـــرب از کش ع

کننـــد. 
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ـــت:  ـــالب اســـالمی گف ـــات انق ـــاره هـــر و ادبی ـــه حســـوکی، درب ـــر نعیم دک

ــه  ــات انقـــالب اســـالمی؛ بازگشـــت بـ ــر و ادبیـ ــای اصلـــی هـ ویژگی هـ

خویشـــنت، دعـــوت بـــه بیـــداری، بـــه وجـــود آمـــدن مضامیـــن متعالـــی 

و عبـــور از ســـاحت تنـــگ مـــادی، فـــداکاری بـــا ذکـــر شـــهیدان، وعـــده 

فردایـــی بهـــر، دعـــوت بـــه مقاومـــت و ... اســـت.

ــه در آن  ــت کـ ــالب اسـ ــن انقـ ــده ایـ ــخ ثبت شـ ــالب، تاریـ ــات انقـ ادبیـ

ــای  ــه دنیـ ــان بـ ــکار و پنهـ ــورت آشـ ــای آن، به صـ ــا و حادثه هـ لحظه هـ

ادبیـــات و هـــر راه یافتـــه اســـت و انعکاســـی از روح بـــزرگ جامعـــه ای 

ــته اســـت. ــانی داشـ ــی و انسـ ــا ی  الهـ ــه در جهـــت آرمان هـ یکپارچـ

حســـوکی بـــرای اشـــاره بـــه اهمیـــت هـــر و تأثیرگـــذاری ایـــن جملـــه 

ـــب  ـــه در قال ـــی ک ـــه و انقالب ـــر اندیش ـــالمی »ه ـــالب اس ـــم انق ـــرب معظ ره

ـــه  ـــان داشـــت ک ـــرد و اذع ـــاره ک ـــود« اش ـــد ب ـــی نخواه ـــد ماندن هـــر نگنج

ـــه ای  ـــد جامع ـــه می توان ـــاره دارد ک ـــر اش ـــت ه ـــه اهمی ـــرب ب ـــش ره فرمای

ـــد. ـــون کن را دگرگ

ـــاره فیلـــم و فیلـــم مســـتند گفـــت: در ایـــن حیطـــه جـــا دارد   حســـوکی درب

ـــا از شـــهید مرتضـــی آوینـــی نـــام بربیـــم کـــه متـــام تـــالش خـــود را در ایـــن  ت

ـــتند از  ـــم مس ـــاخصه های فیل ـــرد و ش ـــران ک ـــده در ای ـــه نش ـــه تجرب عرص

نـــگاه او بدین صـــورت اســـت:

ـــد و  ـــازی کنن ـــی ب ـــد واقع ـــخصیت ها بای ـــف )ش ـــنن و تکل 1.دوری از تس

ـــند( ـــته باش ـــت داش ـــد و صداق تعه

ـــخصی در  ـــالیق ش ـــردن س ـــل نک ـــت، دخی ـــع )صداق ـــه وقای ـــت ب 2.پرداخ

ـــار( ـــاخت آث س

3.تفنـــن/ حقایـــق )ســـینام یـــا هـــرن رصفـــاً تفنـــن نیســـت بلکـــه بـــرای 

انتقـــال حقیقـــت اســـت(

ـــاالت  ـــه خی ـــر پای ـــه ب ـــت فطـــری و حقیقـــت، ن ـــت )ایجـــاد جذابی 4.جذابی

ـــض نفســـانی( ـــر غرای ـــی ب ـــن و مبتن دروغی

ـــت  ـــت اس ـــه واقعی ـــیدن ب ـــوه بخش ـــد جل ـــد. کار هرمن ـــد راه باش ـــر بای ه

ـــت! ـــاخنت واقعی ـــه س ن

وی در بخـــش پایانـــی صحبت هایـــش بـــه تعامـــل و تأثیـــر ایـــران و 

ــرد  ــر و عملکـ ــت تأثیـ ــه تحـ ــده ای کـ ــر زنـ ــرد: تئاتـ ــاره کـ ــوریه اشـ سـ

ـــده  ـــد و بن ـــرا ش ـــوریه اج ـــری در س ـــاب نظ ـــد جن ـــی مانن ـــدان ایران هرمن

ـــان و  ـــارج از زم ـــتیاقی خ ـــور و اش ـــردم، ش ـــکاری می ک ـــان هم ـــا ایش ـــز ب نی

مـــکان را بـــه مـــردم مـــا منتقـــل کـــرده بـــود.

در ســـال های اخیـــر مـــا شـــاهد نهضـــت و حرکتـــی در ســـوریه بودیـــم 

کـــه حتـــی اگـــر بخواهیـــم بگوییـــم تحـــت تأثیـــر آرمان هـــا ی  انقـــالب 

ــای  ــرد و فیلم هـ ــت می کـ ــتا حرکـ ــان راسـ ــی در هـ ــود ولـ ــالمی نبـ اسـ

مســـتند زیـــادی از ایـــن دوره بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن مظلومیـــت 

ــت.  ــده اسـ ــت ثبت شـ ــوریه اسـ ــردم سـ ــق مـ ــه در حـ ــتم هایی کـ و سـ

ـــوریه  ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــدان ایران ـــان و هرمن ـــط جوان ـــه توس ـــاری ک ـــه آث البت

ـــنایی  ـــوریه و آش ـــان س ـــی در جوان ـــد، خیل ـــت کنن ـــا آن را ثب ـــد ت می آمدن

ـــت. ـــر داش ـــر اث ـــن ه ـــا ای ـــا ب ـــر آنه بیش

ـــاه  ـــک م ـــا تربی ـــدا ب ـــت را ابت ـــوم نشس ـــش س ـــان بخ ـــر از لبن ـــی ظاه عل

مبـــارک رمضـــان رشوع کـــرد و گفـــت: مـــا در لبنـــان ایـــن تأثیـــر هـــر 

ــان  ــی ایرانیـ ــه برخـ ــاً وقتی کـ ــم مخصوصـ ــس کردیـ ــل حـ ــران را کامـ ایـ

بـــه لبنـــان آمدنـــد؛ مـــا از آنهـــا هرهـــای زیبایـــی، نقاشـــی روی دیـــوار، 

ـــی  ـــهید آوین ـــراد ش ـــن اف ـــه ای ـــم ازجمل ـــگاه و... را یادگرفتی ـــزاری منایش برگ

ــان در  ــا و تجربیاتشـ ــد و هرهـ ــو بودنـ ــک الگـ ــاً یـ ــان واقعـ ــود، ایشـ بـ

ـــالب  ـــرب انق ـــف ره ـــن توصی ـــد. ای ـــل می کردن ـــا منتق ـــه م ـــن را ب ـــدان ف می

ـــد  ـــم می دانن ـــهیدان قل ـــید ش ـــه ایشـــان را س ـــی ک ـــهید آوین ـــاره ش )ره( درب

واقعـــاً مصـــداق زیبایـــی بـــرای ایشـــان اســـت.

شـــهید آوینـــی در زمینه هـــای: منایشـــنامه، موســـیقی، جنگ هـــا و... 

ــتند. ــی داشـ ــیار خوبـ ــای بسـ تجربه هـ

مـــا فیلم هـــای زیـــادی را در لبنـــان تهیه کرده ایـــم کـــه نتیجـــه زحمـــت 

کارگردانـــان و هرمنـــدان ایرانـــی بـــوده اســـت. یکـــی از ایـــن بهریـــن 

ـــرات بســـیار  ـــه تأثی ـــود ک ـــب ب ـــو زین ـــهید اب ـــام ش ـــه ن ـــراق ب ـــا در ع فیلم ه

ـــت. ـــادی داش زی

ــری از  ــا الگوپذیـ ــان بـ ــه در لبنـ ــرد کـ ــاره کـ ــن اشـ ــه ایـ ــر بـ وی در آخـ

ایـــران جشـــنواره بین املللـــی فجـــر برگـــزار می شـــود. درنهایـــت ســـخنان 

ـــده ای  ـــر و ای ـــک فک ـــاندند: ی ـــان رس ـــه پای ـــا ب ـــه زیب ـــن جمل ـــا ای ـــود را ب خ

ـــت و  ـــرده اس ـــاد ک ـــان ایج ـــران و لبن ـــن ای ـــی را بی ـــل محکم ـــه پ ـــت ک اس

می توانـــد ایـــن پـــل هـــر باشـــد. 

رضـــا حســـن اســـکندر از لبنـــان گفـــت: مـــن به عنـــوان یـــک مســـلان 

لبنانـــی منی توانـــم به هیچ وجـــه از روحیـــات جمهـــوری اســـالمی فاصلـــه 

بگیـــرم زیـــرا ایرانی هـــا اســـاتید مـــا بودنـــد و آغازگـــر رشـــته هرهـــای 

ــالً  ــی کامـ ــتیم ولـ ــی داشـ ــای منایشـ ــل هرهـ ــا اوایـ ــد، مـ ــی بودنـ منایشـ

ـــی  ـــدان ایران ـــا ورود هرمن ـــن ب ـــی ای ـــود ول ـــی ب ـــه یونان ـــزه و ریش باانگی

ـــا انســـان را در وســـط  ـــران م ـــل از جمهـــوری اســـالمی ای ـــر کـــرد. از قب تغیی

منی دیدیـــم و افـــراد یـــا رشقـــی کامـــل بودنـــد یـــا غربـــی کامـــل ولـــی 

ـــد. ـــود آم ـــه وج ـــطی ب ـــوم وس ـــث س ـــالب بح ـــن انق بعدازای

ـــا باهـــر آشـــنایی  ـــه آنه ـــان باعـــث شـــد ک ســـابقه و پیشـــینه قدیمـــی ایرانی

ـــد  ـــت بتوانن ـــا رسع ـــا ب ـــد ت ـــث ش ـــر باع ـــن ام ـــند و همی ـــته باش ـــل داش کام

ــن  ــه ایـ ــد؛ کـ ــی وارد کننـ ــای جهانـ ــه فیلم هـ ــود در عرصـ ــای خـ فیلم هـ

ـــود؛  ـــق ب ـــش و تحقی ـــه پژوه ـــی درزمین ـــدان ایران ـــت هرمن ـــل جرئ ـــه دلی ب

درصورتی کـــه خیلـــی از ایـــن موضوعـــات بـــرای مـــا ســـخت بـــود کـــه 

ـــه  ـــم، پـــس خـــود ورود کـــردن درزمین ـــدا کنی ـــاره آن ورود پی ـــم درب بخواهی

ـــت. ـــروزی اس ـــک پی ـــود ی ـــق خ تحقی

ــدم  ــد عـ ــی ماننـ ــود محدودیت هایـ ــی باوجـ ــای ایرانـ ــاخت فیلم هـ  سـ

بودجـــه ســـنگین، عـــدم اســـتفاده از صحنه هـــای برخـــالف بقیـــه 

ـــود  ـــی ب ـــدان ایران ـــالش هرمن ـــت و ت ـــاب و... باهم ـــود حج ـــورها، وج کش

کـــه توانســـتند وارد عرصـــه جهانـــی شـــوند درصورتی کـــه ایـــن کشـــورها 

دامئـــاً تحریـــم بوده انـــد امـــا ایـــن تحریم هـــا نتوانســـتند جلـــوی 

خالقیـــت هرمنـــد ایرانـــی را بگیرنـــد.

رضـــا حســـن اســـکندر دربـــاره فیلم هـــای دفـــاع مقـــدس گفـــت: فیلـــم 

ـــران  ـــا ای ـــت ام ـــود نداش ـــالً وج ـــالمی اص ـــورهای اس ـــدس در کش ـــاع مق دف

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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ـــالوه  ـــرور ع ـــی به م ـــو شـــد و حت ـــک الگ ـــه ی ـــل ب ـــز تبدی ـــه نی ـــن زمین در ای

ــر  ــات دیگـ ــدس موضوعـ ــاع مقـ ــای دفـ ــی فیلم هـ ــن جنگـ ــر مضامیـ  بـ

ـــدند. ـــوزه ش ـــن ح ـــز وارد ای ـــی و... نی ـــی، اجتاع ـــد فرهنگ مانن

ـــاره  ـــز اش ـــاره نی ـــی اش ـــر ایران ـــف از ه ـــد نقطه ضع ـــه چن ـــر ب وی در آخ

کـــرد و گفـــت: باوجـــود متـــام موفقیت هـــا و پیرشفت هـــای ایرانیـــان در 

عرصـــه هـــر چنـــد نکتـــه وجـــود دارد کـــه اگـــر بتواننـــد بـــه آنهاتوجـــه 

کننـــد و درصـــدد رفـــع آن برآینـــد بســـیار خـــوب می شـــود:

و  خارجـــی  منابـــع  طریـــق  از  حـــارض  حـــال  در  ایرانـــی  1.هـــرن 

جشـــنواره های بین املللـــی بـــه جوانـــان و مـــردم کشـــورهای دیگـــر 

می رســـد، درصورتی کـــه بایـــد از طریـــق یـــک منبـــع ایرانـــی ایـــن 

اتفـــاق بیافتـــد.

ــی  ــتعاره های خاصـ ــا اسـ ــه یـ ــا، کنایـ ــا، صحنه هـ ــی فیلم هـ 2. در برخـ

ـــن  ـــد ای ـــا بای ـــوند ام ـــا می ش ـــه آنه ـــان متوج ـــا ایرانی ـــه تنه ـــود دارد ک وج

ـــه  ـــوارد خـــاص ب ـــن م ـــح ای ـــا توضی ـــوی ی ـــه ای ق ـــم به صـــورت ترجم مفاهی

ـــد. ـــز آن را درک کن ـــی نی ـــر ایران ـــب غی ـــا مخاط ـــد ت ـــراه باش هم

درنهایـــت شـــهبازی از اســـتاد جبـــار حســـین صـــربی از عـــراق دعـــوت 

کردنـــد تـــا آخریـــن بخـــش از نشســـت را بـــا صحبت هایشـــان تکمیـــل 

کننـــد.

جبـــار حســـین صـــربی از عـــراق بـــا ایـــن جملـــه بحـــث خـــود را آغـــاز 

کـــرد: بهریـــن ســـفری کـــه بـــدون اجـــازه وارد قلب هـــا می شـــود، هـــر 

ـــه  ـــال 2003 ب ـــت. از س ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــر ب ـــرای تغیی ـــر ب ـــت. ه اس

ــای  ــد جنگ هـ ــتیم ماننـ ــراق داشـ ــادی را در عـ ــوالت زیـ ــا تحـ ــد مـ بعـ

داخلـــی، داعـــش و... کـــه متأســـفانه بـــه ایـــن دلیـــل اصـــل و اصالـــت 

ـــل از آن  ـــل اوای ـــتیم مث ـــا نتوانس ـــد و م ـــرده ش ـــؤال ب ـــر س ـــهید زی ـــام ش ن

حفاظـــت و نگهـــداری کنیـــم. مـــا احســـاس کردیـــم کـــه هویـــت ملـــی 

ـــردم  ـــا م ـــازیم ت ـــری بس ـــدیم تئات ـــور ش ـــی رود، مجب ـــت م ـــا دارد از دس م

ـــان  ـــک جری ـــوند، همچنیـــن ی ـــنا ش ـــخ آن آش ـــالح و تاری ـــن اصط را بـــا ای

ــی  ــه تئاترهایـ ــه در آن مجموعـ ــم کـ ــز راه انداختیـ ــی نیـ ــراض عراقـ اعـ

ــورم،  ــی از کشـ ــاهد عینـ ــه شـ ــه ای، سـ ــای: جنـــگ ده دقیقـ ــه نام هـ را بـ

ــا شـــهید  ــا مـ ــیاه و... را اجـــرا می کردیـــم. دریکـــی از تئاترهـ جعبـــه سـ

ــان دادیـــم و در تئاتـــری دیگـــر ســـعی  را به عنـــوان کاالی سیاســـی نشـ

ـــا از  ـــع م ـــم. درواق ـــهید برگردانی ـــه ش ـــام را ب ـــن ن ـــی ای ـــم ارزش واقع کردی

تئاتـــر بـــرای زنـــده نگه داشـــنت نـــام شـــهید اســـتفاده کردیـــم و ایثـــار و 

ـــود  ـــی ب ـــن اعراض ـــم. ای ـــان دادی ـــه نش ـــهید را روی صحن ـــای ش فداکاری ه

تـــا مـــا فریـــاد بزنیـــم کـــه شـــهید کاالی سیاســـی نیســـت.

*
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ــاه«  ــم کوتـ ــر در فیلـ ــت ژانـ ــوان »امکانیـ ــا عنـ ــی بـ ــار تخصصـ وبینـ

ـــی  ـــت پژوهش ـــوره و معاون ـــگاه س بـــه کوشـــش دانشـــکده هـــر دانش

ـــه  ـــا ارائ ـــران؛ ب ـــان ای ـــینای جوان ـــن س ـــکاری انجم ـــا هم ـــگاه و ب دانش

ـــگاه  ـــدرس دانش ـــگر و م ـــی، پژوهش ـــور براهیم ـــتاد منص ـــخرانی اس و س

و دکـــر مجیـــد شـــیخ انصاری، عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه هـــر 

و بـــا حضـــور دکـــر رامتیـــن شـــهبازی، به عنـــوان دبیـــر جلســـه؛ 

ــی 18  ــاعت 16 الـ ــت ماه 1401 سـ ــورخ 19 اردیبهشـ ــنبه مـ روز دوشـ

ــوره  ــگاه سـ ــازی دانشـ ــوزش مجـ ــامانه آمـ ــازی در سـ ــورت مجـ به صـ

برگـــزار شـــد.

در ابتـــدای جلســـه، رامتیـــن شـــهبازی ضمـــن خوش آمـــد گویـــی بـــه 

ــو  ــتادان مدعـ ــت و اسـ ــوع پرداخـ ــاب موضـ ــه ای در بـ ــه مقدمـ ارائـ

ــی در  ــور براهیمـ ــپس، منصـ ــرد. سـ ــی کـ ــخرانی معرفـ ــت سـ را جهـ

آغـــاز ســـخنان خـــود گفـــت: در حـــوزه تولیـــد مشـــکالت زیـــادی در 

ایـــن زمینه داریـــم. غلبـــه  نظریـــه مؤلـــف، مســـئله ای اســـت کـــه در 

تاریـــخ ســـینای پـــس ازآن وجـــود دارد. هنگامی کـــه فیلمـــی ســـاخته 

می شـــود، گـــان می کننـــد کـــه حتـــاً بایـــد مؤلفـــی در پشـــت 

داســـتان وجـــود داشـــته باشـــد. وی افـــزود: هـــر در کشـــور مـــا 

همچـــون شـــبه جزیره ای عمـــل می کنـــد و ایـــن رشایطـــی اســـت کـــه 

ــم. ــش برویـ ــی پیـ ــرف ژانرهایـ ــم به طـ ــاید بتوانیـ شـ

حـــول  انتقـــادی  ادبیـــات  این کـــه  بابیـــان  براهیمـــی  منصـــور 

فیلم هـــای بلنـــد شـــکل گرفته اســـت، گفـــت: از حیـــث ادبیـــات 

ــم  ــه در فیلـ ــد کـ ــود می آیـ ــه وجـ ــد بـ ــم بلنـ ــر در فیلـ ــادی ژانـ انتقـ

ــینای  ــه سـ ــوان گفـــت کـ ــن می تـ ــود. همچنیـ ــاب می شـ ــاه بازتـ کوتـ

فاقـــد ژانـــر، ســـینای بـــدون چهـــره اســـت. در مـــورد فیلـــم کوتـــاه 

در  ژانـر  »امکانیـت  تخصصـی  نشسـت 
فیلـم کوتاه« در دانشـگاه سـوره برگزار شـد

فضاهایـــی بـــه وجـــود آمـــده کـــه صنعـــت بـــه آن صـــورت در آن دخیـــل 

نیســـت. آنچـــه مـــورد اهمیـــت اســـت ایـــن اســـت کـــه ادبیـــات بـــه 

نیازهـــای ژنریـــک پاســـخ می دهـــد و پیونـــد بـــا ادبیـــات و هرهـــای 

ــوع  ــای متنـ ــاد ژانرهـ ــد در ایجـ ــازی می توانـ ــای مجـ ــمی و فضـ تجسـ

اثربخـــش باشـــد.

در ادامـــه، مجیـــد شـــیخ انصاری خاطرنشـــان کـــرد: در حـــوزه فیلـــم 

کوتـــاه برداشـــت هایی وجـــود دارد کـــه افـــرادی کـــه اقـــدام بـــه 

ـــده ای  ـــد. ع ـــی دارن ـــد و هدف ـــه قص ـــد چ ـــاه می کنن ـــم کوت ـــاخت فیل س

مشـــغول تجربـــه ورزی و دنبـــال کـــردن حرفـــه بـــرای فیلم ســـازی 

بلنـــد هســـتند و گاهـــی به عنـــوان ابـــزار بیانـــی از آن اســـتفاده 

ــه  ــد. وی اضافـ ــفاف تر باشـ ــد شـ ــر می توانـ ــن ژانـ ــد. همچنیـ می کننـ

کـــرد: اگـــر فیلـــم کوتـــاه به عنـــوان یـــک رســـانه مســـتقل موردتوجـــه 

قـــرار بگیـــرد، طـــرح مباحـــث ازاین دســـت بـــه امـــر آمـــوزش ســـینا 

ـــر  ـــخصات ژان ـــا مش ـــری ب ـــات نظ ـــب ادبی ـــرد. در قال ـــد ک ـــک خواه کم

ـــتند  ـــی هس ـــدات بیان ـــق و متهی ـــوار خل ـــاه البرات ـــم کوت ـــانه فیل ـــه رس ک

ــتانی موردتوجـــه قـــرار می گیـــرد. کـــه بـــه زودی در فیلـــم داسـ

ـــت  ـــد محدودی ـــم بلن ـــر فیل ـــد: در ژان ـــادآور ش ـــاره ی ـــی دراین ب براهیم

»ژانرهـــا ســـیر  باختیـــن می گویـــد:  دارد.  و کمبودهایـــی وجـــود 

تکاملـــی ندارنـــد، بلکـــه مثـــل حرکـــت اســـب در شـــطرنج هســـتند.« 

همچنیـــن موضوعـــی کـــه بـــه آن توجـــه می کنیـــم ایـــن اســـت کـــه 

چگونـــه می شـــود کـــه ســـینا می توانـــد بـــه متاشـــاگران انبـــوه 

ـــه  ـــک و حافظ ـــاظ ژنری ـــر ازلح ـــاگران اگ ـــن متاش ـــد. ای ـــدا کن ـــت پی دس

جمعـــی بـــا ســـینا پیونـــد برقـــرار کننـــد، مانـــدگار خواهنـــد بـــود و 

ــه  ــت. چراکـ ــع نیسـ ــت توزیـ ــطه صنعـ ــات و باواسـ ــق تبلیغـ از طریـ

ــا  ــت، مـ ــی اسـ ــت. گفتنـ ــکل گرفته اسـ ــی شـ ــور طبیعـ ــب به طـ مخاطـ

ــه  ــته ایم و هنگامی کـ ــد گذشـ ــد باشـ ــد قاعده منـ ــر بایـ ــه ژانـ از اینکـ

ـــز  ـــود نی ـــاد خ ـــد در اقتص ـــته باش ـــود را داش ـــاص خ ـــاگر خ ـــری متاش ژان

پیرشفـــت می کنـــد.

ســـپس، مجیـــد شـــیخ انصاری بـــا اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه کـــه ســـینا 

ــتگی دارد،  ــش بسـ ــط منایـ ــه رشایـ ــه بـ ــت کـ ــزاری اسـ ــوان ابـ به عنـ

ــای  ــا در جغرافیـ ــه آیـ ــد کـ ــود می آیـ ــه وجـ ــش بـ ــن پرسـ ــت: ایـ گفـ

همچنیـــن  کـــرد.  دســـته بندی  را  کوتـــاه  فیلـــم  می تـــوان  ایـــران 

ــکان  ــدان امـ ــه فقـ ــادی از آن نتیجـ ــش زیـ ــه بخـ ــت کـ ــوان گفـ می تـ

ـــت  ـــه محدودی ـــدار ک ـــر مق ـــود. ه ـــته می ش ـــب دانس ـــا مخاط ـــه ب رابط

ژانـــر کمـــر شـــود و دامنـــه نظـــام توزیـــع وســـیع تر و متنوع تـــر 

شـــود و ژانـــر را در درگاه هـــای متنوع تـــر و در دســـرس تری ببینیـــم 

و حتـــی بـــرای مخاطـــب خـــاص تولیـــد کنیـــم. ایـــن موضـــوع باعـــث 

ــد و  ــود بیایـ ــه وجـ ــری بـ ــاد قوی تـ ــه اقتصـ ــن زمینـ ــود در ایـ می شـ

ــرد. ــکل بگیـ ــری شـ ــری جدی تـ ــات نظـ ادبیـ

ــه  ــود دارد کـ ــاه وجـ ــم کوتـ ــرای فیلـ ــکان بـ ــن امـ ــه داد: ایـ وی ادامـ

از حیث ادبیات انتقادی ژانر در فیلم بلند به وجود 
می آید که در فیلم کوتاه بازتاب می شود. همچنین 
می توان گفت که سینمای فاقد ژانر، سینمای بدون 

چهره است. 

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی
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مفهـــوم را در فضـــای داســـتانی و حتـــی غیرداســـتانی توســـعه دهـــد. 

گاهـــی متنـــوع شـــدن امکانـــات دسرســـی و دیـــدن آثـــار دیگـــران ماننـــد 

ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــاری ک ـــود آث ـــث می ش ـــات باع ـــی اوق ـــاه، گاه ـــار کوت آث

آثـــار دیگـــر بـــه وجـــود می آینـــد متاشاگران شـــان به مراتـــب بیشـــر از 

ـــه  ـــر اســـت، در حـــال حـــارض دسرســـی ب ـــه ذک ـــی باشـــد. الزم ب کار اصل

آثـــار دیگـــران امکان پذیرتـــر شـــده، بنابرایـــن زمـــان شـــکوفایی فیلـــم 

ــری  ــات نظـ ــت و ادبیـ ــتقل اسـ ــانه مسـ ــک رسـ ــوان یـ ــاه به عنـ کوتـ

ــه  ــع بـ ــه راجـ ــرد. هنگامی کـ ــد کـ ــدا خواهـ ــود را پیـ ــه خـ ــوط بـ مربـ

ژانـــر صحبـــت می کنیـــم خواســـته یـــا ناخواســـته بـــه میـــراث مفهـــوم 

ـــت، دور  ـــم. درنهای ـــه می کنی ـــد توج ـــتانی و بلن ـــینای داس ـــر در س ژان

از انتظـــار نخواهـــد بـــود کـــه پژوهش هایـــی بـــه مـــا نشـــان دهـــد، 

قابل تشـــخیص  کـــه  شـــاخص هایی  بـــا  قابل اســـتفاده  گونه هـــای 

هســـتند در آینـــده ای نزدیـــک در حـــوزه فیلـــم کوتـــاه شـــکل بگیـــرد 

ـــخصاً  ـــر مش ـــی آن ژان ـــت؛ یعن ـــودش اس ـــه خ ـــوط ب ـــاً مرب ـــه اختصاص ک

در فیلـــم کوتـــاه بیشـــر قابل بحـــث اســـت.

براهیمـــی دربـــاره چگونگـــی منایـــش امکانیـــت ژانـــر در فیلـــم 

کوتـــاه در ســـینای جهـــان گفـــت: پژوهشـــگران خارجـــی می گوینـــد 

ـــه  ـــن اســـت ک ـــرای پژوهـــش وجـــود دارد ای ـــه ب ـــی ک مشـــکالت و موانع

فیلم هـــای کوتـــاه در آرشـــیوهای خاصـــی نگهـــداری می شـــوند و 

به راحتـــی در دســـرس نیســـتند و همچنیـــن ماننـــد فیلم هـــای بلنـــد، 

فهرســـت های آرشـــیوی مشـــخصی از آنهـــا وجـــود نـــدارد. گاهـــی 

شـــاید منایه هایـــی به صـــورت فهرســـت شـــده وجـــود داشـــته باشـــد، 

امـــا ایـــن فهرســـت ها تحلیـــل انتقـــادی نشـــده اســـت و طبقه بنـــدی 

ـــدت  ـــول م ـــاس ط ـــر اس ـــاً ب ـــود دارد و رصف ـــر وج ـــا کم ـــک در آنه ژنری

طبقه بندی شـــده اند. تولیـــد  محـــل  جغرافیـــای  و 

بـــوده و  وی اذعـــان کـــرد: حـــوزه ای کـــه بیشـــر موردمطالعـــه 

می توانیـــم بـــه آن توجـــه کنیـــم؛ نهضـــت و جنبـــش آوانـــگارد اســـت. 

جنبش هـــای موازاتـــی کـــه وجـــود دارنـــد، جنبـــش مدرنیســـم از 

طرفـــی و فوتوریســـم را از طـــرف دیگـــر یـــا تجربـــی کـــه در تئاتـــر 

ـــپریمنتال و  ـــوان اکس ـــت عن ـــز تح ـــینا نی ـــت و در س ـــرح اس ـــر مط بیش

تجربـــی از آن یـــاد می کننـــد. تـــا حـــدی می تـــوان گفـــت پیوندهـــای 

و می توانیم  بوده  موردمطالعه  بیشتر  که  حوزه ای 
به آن توجه کنیم؛ نهضت و جنبش آوانگارد است. 
جنبش  دارند،  وجود  که  موازاتی  جنبش های 
از طرف دیگر  را  فوتوریسم  و  از طرفی  مدرنیسم 
در  و  است  مطرح  بیشتر  تئاتر  در  که  تجربی  یا 
از  تجربی  و  اکسپریمنتال  عنوان  تحت  نیز  سینما 
آن یاد می کنند. تا حدی می توان گفت پیوندهای 

جدی میان آنها وجود دارد.

ـــوازی  ـــت م ـــک حرک ـــا ی ـــن جنبش ه ـــود دارد. ای ـــا وج ـــان آنه ـــدی می ج

داشـــتند و متوجـــه می شـــویم کـــه در ســـال ۱۹۰۰ فوتوریســـت ها 

و  نداشـــته  وجـــود  آن  در  شـــخصیتی  کـــه  دارنـــد  کوتـــاه  فیلـــم 

ــت. ــتی نیسـ رئالیسـ

براهیمـــی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر آرشـــیوها در ایـــران 

ــدی  ــای جدیـ ــه ژانرهـ ــا را بـ ــت مـ ــن اسـ ــد، ممکـ ــرس پذیر باشـ دسـ

راهنایـــی کنـــد. همچنیـــن، کمبـــود پژوهش هـــا در خصـــوص فیلـــم 

ــی در  ــوالت اصلـ ــود دارد. تحـ ــی وجـ ــطح جهانـ ــی در سـ ــاه حتـ کوتـ

ـــه  ـــتانی ب ـــم داس ـــز در فیل ـــا نی ـــتانی رخ داده و ژانره ـــم داس ـــوزه فیل ح

وجـــود آمـــده اســـت.

ــن  ــدان در ایـ ــؤاالت عالقه منـ ــی سـ ــز، به متامـ ــه نیـ ــای جلسـ در انتهـ

حـــوزه پاســـخ داده شـــد.

وبینارهای هفته هنر انقاب اسامی

*
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از  اسالمی«  اندیشه  با  اسالمی  هر  »نسبت  تخصصی  نشست  نخستین 

مجموعه وبینارهای رشته دکری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هر اسالمی به 

کوشش دانشکده هر، با همکاری معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی و 

معاونت پژوهشی دانشگاه سوره در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ از 

ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ به صورت مجازی در سامانه مجازی دانشگاه سوره 

برگزار شد.

به عنوان  تهران،  هر  دانشگاه  استادیار  مازیار،  امیر  دکر  نشست  این  در 

سخران و دکر مهران هوشیار، دانشیار دانشگاه سوره، در جایگاه میزبان 

نشست حضور داشتند.

در آغاز نشست دکر هوشیار ضمن خوش آمد گویی به حارضین نشست از 

دکر مازیار دعوت کرد تا به ارائه مطالب مدنظر خود بپردازد.

دکر امیر مازیار، ابتدا نسبت به راه اندازی چنین رشته ای در مقطع دکری 

دقیق  باید  این چنینی  کارهای  انجام  که  متذکر شد  و  کرد  امیدواری  ابراز 

باید  با دقت بررسی شود. حتاً  و حساب شده باشد و متام جنبه های آن 

نسبت به پدیده  هر اسالمی با تحقیق و پژوهش بیشری عمل شود زیرا 

برای  و  نیستند  تثبیت شده  خیلی  عنارصی  چنین  ما،  آکادمیک  فضای  در 

دانشگاه یک ضایعه ای جدید به حساب می آید. حال که رشته تاریخ هر 

را با قیدی تطبیقی و تحلیلی به دانشگاه وارد کرده ایم بهر است که این 

رشته حداقل از دوران کارشناسی ارشد رشوع شوند و به دوره  دکری برسد 

تا بتوان نتایج درخوری را مشاهده کرد.

نکته  چند  موجود  رشایط  به  توجه  با  داشت:  اذعان  ادامه  در  مازیار 

از  یکی  اسالمی  تاریخ هر  رشته   ذکر هستند.  به  الزم  که  مدنظر هست 

آکادمیک ترین رشته ها در فضای دانشگاهی امروز دنیا است؛ یعنی رشته ای 

است دانشگاهی و آکادمیک با تعریف خاص خود که منابع، کتب، اساتید 

و تاریخ گسرده دارد. زمانی که ما بخواهیم وارد رشته تاریخ هر اسالمی 

جهانی  دانشگاهی  رشته   با  نسبت  در  را  خودمان  که  بدانیم  باید  شویم 

دنیا  با  ارتباط  بدون  و  جزیره  یک  به شکل  رشته ای  اینکه  کنیم.  تعریف 

داشته باشیم ممکن نیست. رشته تاریخ هر اسالمی در فضاهای آکادمیک 

اندیشه  با  اسامی  هنر  »نسبت  وبینار  برگزاری 
اسامی« در دانشگاه سوره
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دنیا سابقه بیش از ۱۰۰ ساله دارد. دارای متون اولیه، مجالت، مقاله های 

تاریخ هر اسالمی که در  انجمن های فعال است. پس رشته  چاپ شده و 

دانشگاه ایران به وجود می آید باید نسبت مشخص با این فضای آکادمیک 

ارائه  کنیم.  تعریف  بومی  و  لوکال  را  نباید خودمان  باشد.  داشته  جهانی 

ارتباط  آن  الزمه   که  باشد  ما  اولین هدف  باید  جهانی  در سطح  رشته ای 

مداوم با دنیا، دعوت از اساتید سایر کشورها، ورود و انتشار مجالت معترب 

دنیا در دانشگاه ها و داشنت کتابخانه های قوی است که متأسفانه از این 

نظر بسیار با مشکل مواجه هستیم.

استاد دانشگاه هر، در ادامه نشست به مطالعات تاریخ هر اسالمی که 

بخشی از حوزه  مطالعات اسالمی است پرداخت و تریح کرد: کسانی که 

در رشته تاریخ هر اسالمی تحصیل و پژوهش می کنند، منی توانند تنها هر 

اسالمی را مبنای کار خود قرار دهند و فضای گسرده  مطالعات اسالمی را 

کنار بگذارند. این کار به دلیل پیوند و ارتباط این دو مبحث امکان پذیر 

نیست. به طور مثال زمانی که یک پژوهشگر به دنبال بررسی خوشنویسی 

در قرن نهم یا دهم است باید به سایر حوزه های فکری و فرهنگی آن دوره 

نیز توجه کند و بداند که تفسیر، فقه، اندیشه های کالمی، فلسفه و ادبیات 

در آن دوران به چه شکل بوده است. بررسی تک بعدی امکان ندارد. باید 

خود را متعلق به فضای کلی بدانیم و آگاه باشیم که ما پژوهشگر اندیشه  

اسالمی هستیم.

تاریخ نگاری هر  در  که  اخیر  یا چهار دهه ی  پژوهشی سه  فضای  مازیار 

کرد:  ترشیح  و  دانست  انتقادی  به شدت  فضایی  را  است  حاکم  اسالمی 

انتقادی چند معنا دارد. نقدی وجود دارد نسبت به رویه ها  این رویکرد 

می شد.  انجام  اسالمی  هر  قدیمی  تاریخ نگاری  در  که  رویکردهایی  و 

به خصوص رویکردهایی که به رویکردهای رشق شناسانه معروف هستند. 

این نقد رشق شناسانه به نگاه های سنت گرا نیز کشیده می شود. اساس این 

بحث بین هر غرب و هر رشق و اسالمی یک دوگانگی قائل می شود و 

مطرح می کند که هر غرب هر مادی و دنیایی و هر رشق هر معنوی و 

اخروی است.

امیر مازیار در آخر به دقت نظر دانشجویان تأکید کرد و گفت: کسی که 

وارد این حوزه و رشته می شود باید دارای توانایی استفاده از متون و مبانی 

فکری تاریخی را داشته باشد و با تاریخ متدن اسالمی، جریان های فکری 

زبان  کند.  را کسب  آشنایی  این  یا  باشد  آشنا  آنها  از  استفاده  ابزارهای  و 

عربی یکی از ملزومات اولیه  این سیر پژوهشی است وجود آن را منی توان 

انکار کرد. امروزه مسائل و دلخوری های سیاسی زیادی وجود دارد اما با 

در  پیرشفتی حاصل منی شود.  آنها  نفی  و  تاریخی  دوره های  گذاشنت  کنار 

با  که  کنیم  پیدا  دست  درست  پژوهش  و  پیرشفت  به  می توانیم  صورتی 

زبان  بدانیم،  و  بخوانیم  به خوبی  را  کنیم، دین  برقرار  پیوند  پیشینه  خود 

عربی را بیاموزیم و متون مهم این تاریخ و فرهنگ را بخوانیم. پژوهشگر 

باید به عنوان مورخ عمل کند و حقایق را ببیند تا پژوهش بر بنیاد حقیقت 

باشد.

به  مهران هوشیار  و  داده شد  پاسخ  به سؤاالت مطرح شده  نیز  پایان  در 

جمع بندی مطالب عنوان شده پرداخت.
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ــته  ــرای رشـ ــای دکـ ــه وبینارهـ ــی از مجموعـ ــت تخصصـ ــن نشسـ دومیـ

ــفه  ــوان »فلسـ ــا عنـ ــالمی بـ ــای اسـ ــی هرهـ ــی و تحلیلـ ــخ تطبیقـ تاریـ

ـــه کوشـــش دانشـــکده هـــر  زیبایـــی در هرهـــای اســـالمی رشق و غـــرب« ب

ـــی  ـــالت تکمیل ـــت آمـــوزش و تحصی ـــا همـــکاری معاون دانشـــگاه ســـوره و ب

ـــر هـــادی ربیعـــی عضـــو  ـــه و ســـخرانی دک ـــا ارائ ـــت پژوهشـــی؛ ب و معاون

ـــیار  ـــران هوش ـــر مه ـــور دک ـــران و حض ـــر ته ـــگاه ه ـــی دانش ـــأت علم هی

ـــورخ  ـــنبه م ـــه، روز یکش ـــر جلس ـــوان دبی ـــوره به عن ـــگاه س ـــیار دانش دانش

ــازی در  ــورت مجـ ــی 18:30 به صـ ــاعت 17 الـ ــاه 1401 سـ 28 فروردین مـ

ـــد. ـــزار ش ـــوره برگ ـــگاه س ـــازی دانش ـــوزش مج ـــامانه آم س

ـــه  ـــه ارائ ـــد، ب ـــرض خوش آم ـــن ع ـــیار ضم ـــران هوش ـــه، مه ـــدای جلس در ابت

ـــه ســـوابق تحصیلـــی، حرفـــه ای  مقدمـــه ای در بـــاب موضـــوع پرداخـــت و ب

ــادی  ــپس هـ ــرد. سـ ــاره کـ ــی اشـ ــادی ربیعـ ــی هـ ــای اجرایـ و فعالیت هـ

ـــطه  ــوره به واس ـــگاه سـ ــئوالن دانش ـــتادان و مسـ ــالش اس ـــی از تـ ربیع

تأســـیس رشـــته دکـــرای تاریـــخ تطبیقـــی و تحلیلـــی هرهـــای اســـالمی 

تشـــکر و قدردانـــی کـــرد و افـــزود: امیـــدوارم در ایـــن مســـیر، بـــه 

ـــه متخصصـــان  نیازهـــای پژوهشـــی پاســـخ داده شـــود و شایســـته اســـت ک

ایـــن رشـــته، مبانـــی نظـــری تاریـــخ هـــر اســـالمی را موردبررســـی قـــرار 

دهنـــد. همچنیـــن انتظـــار مـــی رود کـــه بـــه نســـبت هـــر اســـالمی بـــا 

ـــن  ـــالمی تبیی ـــر اس ـــابه های ه ـــا و تش ـــه و تفاوت ه ـــز پرداخت ـــر آن نی غی

ـــم در  ـــا بتوانی ـــتیم ت ـــالش هس ـــه داد: در ت ـــیار ادام ـــود. هوش ـــل ش و تحلی

ـــن  ـــیم و در ای ـــته باش ـــی داش ـــاوت اجرای ـــرد متف ـــک رویک ـــه، ی ـــن حیط ای

نشســـت ها نیـــز اصـــول و مبانـــی اولیـــه را مـــرور کنیـــم.

ـــیار  ـــه بس ـــق و مقایس ـــن تطبی ـــال ای ـــرد: درهرح ـــوان ک ـــی عن ـــادی ربیع ه

ـــی و  ـــر بودائ ـــالمی را باه ـــر اس ـــم ه ـــت. می توانی ـــت اس ـــم و بااهمی مه

هـــر مســـیحی بســـنجیم و بـــه جهـــت آن کـــه شـــناخت کاملـــی از هـــر 

اســـالمی بـــه دســـت آوریـــم، بایـــد تأثیرگذاری هـــا و تأثیرپذیری هـــا 

موردتوجـــه قـــرار گیـــرد. ایـــن تأثیـــرات و تعامل هـــا گاهـــی در حیطـــه 

آثـــار هـــری و گاهـــی در حیطـــه مباحـــث نظـــری اســـت. وی افـــزود: 

ـــروز  ـــث ام ـــوده و بح ـــی ب ـــری؛ زیبایی شناس ـــث نظ ـــن مباح ـــه ای از ای منون

ـــالدی  ـــرن ســـیزدهم می ـــرن دوازدهـــم و رسارس ق ـــی اواخـــر ق ـــه دوره زمان ب

ــران  ــر متفکـ ــب تحت تأثیـ ــیحی اغلـ ــران مسـ ــود. متفکـ ــوط می شـ مربـ

مســـلان، به خصـــوص در مباحـــث نظـــری هســـتند.

هـــادی ربیعـــی دربـــاره قـــرن ســـیزدهم میـــالدی و دالیـــل اهمیـــت آن 

ــالمی،  ــر اسـ ــاط باهـ ــطه ارتبـ ــالدی به واسـ ــیزدهم میـ ــرن سـ ــت: قـ گفـ

ــعه  ــد و توسـ ــادی رشـ ــی و اقتصـ ــر اجتاعـ ــت. ازنظـ ــم اسـ ــیار مهـ بسـ

در ایـــن زمـــان رخ می دهـــد. ازجملـــه رواج شهرنشـــینی، تأســـیس 

هنرهای  در  زیبایی  »فلسفه  تخصصی  وبینار 
اسامی شرق و غرب« در دانشگاه سوره برگزار شد

دانشـــگاه ها و شـــکل گیری تفکـــرات فلســـفی و همچنیـــن حضـــور 

ـــه و  ـــان ترجم ـــن زم ـــطو در ای ـــار ارس ـــن آث ـــیحی. همچنی ـــوفان مس فیلس

خوانـــده می شـــود. بـــه عبارتـــی قـــرن ســـیزدهم، پـــل ارتباطـــی میـــان 

نظریـــات زیبایی شـــناختی قرون وســـطی و رنســـانس اســـت. در ایـــن 

ــوند. ــط می شـ ــم مرتبـ ــر باهـ ــفی و هـ ــه فلسـ ــرب اندیشـ دوره در غـ

ربیعـــی خاطرنشـــان کـــرد: آراء متفکـــران مســـلان در حیطـــه مباحـــث هـــر 

ـــت  ـــن نشس ـــت. در ای ـــر گذاش ـــیحی اث ـــران مس ـــر آراء متفک ـــی، ب و زیبای

قـــرار اســـت کـــه دیـــدگاه فرانسیســـی ها را بررســـی کنیـــم کـــه به طـــور 

مثـــال از آثـــار ابن ســـینا و ابن رشـــد تأثیـــر گرفتنـــد. فرانسیســـی ها 

ابن ســـینا را موردتوجـــه قراردادنـــد و بـــا توجـــه بـــه ترجمه هـــای 

مختلفـــی کـــه صـــورت گرفتـــه بـــود؛ جریـــان آگوســـتینی ابن ســـینایی را 

ـــار  ـــناختی در آث ـــات زیبایی ش ـــع و اصطالح ـــزود: مناب ـــد. وی اف ـــاز کردن آغ

فرانسیســـی ها و ابن ســـینا در بافـــت مباحـــث الهـــی و فلسفی شـــان بـــه 

هـــر و زیبایـــی پرداختنـــد. در آثـــار ابن ســـینا و در کتاب هایـــی چـــون 

ـــن متفکـــران  ـــی اشاره شـــده اســـت. همچنی ـــه زیبای ـــه نکت نجـــات و شـــفا، ب

مســـیحی زیبایـــی را بـــا واژگان متفاوتـــی ماننـــد زیبایی هـــای اخالقـــی، 

معنـــوی و طبیعـــی نشـــان می دادنـــد.

ربیعـــی دراین بـــاره اضافـــه کـــرد: واژگان و اصطالحـــات تخصصـــی هـــر 

اســـالمی را بایـــد در ایـــن رشـــته تحصیلـــی موردتوجـــه قـــرارداد و بـــه 

معنـــای دقیـــق آن پـــی بـــرد. عـــالوه بـــر آن بایـــد در اصطالحـــات تخصصـــی 

ــم و  ــته اند تأمل کنیـ ــود نوشـ ــون خـ ــان در متـ ــران در آن زمـ ــه متفکـ کـ

ـــود. ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــخص و ب ـــون، مش ـــا در مت ـــرد آنه کارب

ـــی  ـــاره زیبای ـــکات درب ـــن ن ـــه مهم تری ـــی ب ـــادی ربیع ـــه، ه ـــه جلس در ادام

اشـــاره کـــرد و گفـــت: نخســـتین مـــورد زیبایـــی »تصویـــر« اســـت کـــه 

یکـــی از مســـائل زیبایـــی هـــر بـــه تصویـــر برمی گـــردد. بایـــد دانســـت 

کـــه زیبایـــی تصویـــر کجاســـت؟ اگـــر در بازمنایـــی الگـــو موفـــق باشـــد 

زیباســـت؟ یـــا شـــکل گیری خـــوب تصویـــر اهمیـــت دارد؟ یـــا هـــر دو 

مـــورد؟ ابن ســـینا می گویـــد هنگامی کـــه مـــردم بتواننـــد تصویـــر را 

ـــی  ـــود، زیبای ـــق ش ـــی خل ـــر محاکات ـــد و تصوی ـــبت دهن ـــل آن نس ـــه اص ب
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ــام  ــر در تصویـــری شـــکل و رنـــگ ادغـ بـــه وجـــود آمـــده اســـت و اگـ

شـــود، تصویـــر واحـــدی رخ می دهـــد کـــه زیبایـــی را شـــکل می دهـــد. 

ـــی  ـــک زیبای ـــر در تناســـب هـــم باشـــد ی ـــا اگ ـــگ زیب ـــن شـــکل و رن همچنی

ســـوم حاصـــل می شـــود کـــه فراتـــر از زیبایی هـــای دیگـــر اســـت.

ــح داد:  ــند توضیـ ــر ناپسـ ــق تصاویـ ــا خلـ ــه بـ ــی در رابطـ ــادی ربیعـ هـ

چه بســـا حیـــوان یـــا تصویـــری منفـــی و ناپســـند مثـــل رشارت شـــیطان 

آن قـــدر خـــوب نشـــان داده شـــده کـــه ایـــن رشارت ســـبب حیـــث محاکاتـــی 

و ســـپس لذت بخـــش می شـــود؛ زیـــرا ایـــن امـــر منفـــی به خوبـــی 

ـــری  ـــای ظاه ـــی از ویژگی ه ـــاً طرح ـــر رصف ـــت. تصوی ـــده اس ـــان داده ش نش

شـــخص نیســـت، بلکـــه ممکـــن اســـت حالت هـــای روحـــی، عاطفـــی و 

ـــد. ـــر بکش ـــه تصوی ـــا ب ـــد ی ـــان کن ـــوژه را منای ـــری س فک

ربیعـــی اظهـــار کـــرد: مـــورد دوم وجـــه »شـــباهت« اســـت. تأثیرگـــذاری 

ـــد  ـــی مانن ـــت. از هرهای ـــت آن اس ـــب و اهمی ـــر مخاط ـــر ب ـــی تصوی زیبای

معـــاری، نقاشـــی و خوشنویســـی در مکان هـــای مقـــدس اســـتفاده 

می شـــود. اســـتدالل ســـه گانه ای وجـــود دارد کـــه بـــر اســـاس ایـــن ســـه 

دلیـــل رواســـت در اماکـــن مقـــدس از هـــر اســـتفاده شـــود. دلیـــل نخســـت 

بـــرای آن کـــه کم ســـوادان منی تواننـــد کتـــاب مقـــدس را بخواننـــد و درک 

کننـــد، از تصویـــر بهـــره بگیرنـــد. دلیـــل دوم بـــرای تحریـــک عواطـــف 

و احساســـات اســـت. چراکـــه عواطـــف مـــا انســـان ها بـــا دیـــدن و 

ـــر  ـــه خاط ـــرای ب ـــوم ب ـــل س ـــود و دلی ـــه می ش ـــر برانگیخت ـــاکردن بیش متاش

ـــر  ـــش تأثیرگذارت ـــد برای ـــر را نظـــاره کن ـــی تصوی ســـپردن اســـت. انســـان وقت

می شـــود.

ـــن  ـــت. در ای ـــی« اس ـــارص »زیبای ـــورد عن ـــومین م ـــرد: س ـــان ک وی خاطرنش

ـــت.  ـــته اس ـــارصی وابس ـــه عن ـــه چ ـــی ب ـــه زیبای ـــود ک ـــی می ش ـــش بررس بخ

در جهـــان وقتـــی بـــه چیـــزی زیبـــا می گوییـــم کـــه از انـــدازه مقتضـــی، 

فـــرم و نظـــم برخـــوردار باشـــد. در رســـاالت ابن ســـینا بـــه عوامـــل 

زیبایـــی پرداخته شـــده کـــه می گویـــد اگـــر نفـــس حیوانـــی انســـان بـــا 

تفکـــر ناطقـــه آمیختـــه شـــود، اعتـــدال و نظـــم و هاهنگـــی زیبایـــی 

ــیا،  ــان اشـ ــدت میـ ــورت وحـ ــدال در صـ ــا اعتـ ــه در اینجـ ــد کـ را می بینـ

رنگ هـــا و اصـــوات مختلـــف شـــکل می گیـــرد. اعتـــدال در آثـــار هـــری 

ـــت. ـــاص اس ـــوازن خ ـــوع ت ـــک ن ی

ـــذت  ـــی و ل ـــارم »ادراک زیبای ـــورد چه ـــرد: در م ـــان ک ـــی اذع ـــادی ربیع ه

از آن« اســـت کـــه ابن ســـینا می گویـــد نفـــس انســـان بـــه اصـــوات 

هاهنـــگ عشـــق مـــی ورزد. هرکـــدام از حـــواس مـــا نوعـــی زیبایـــی را 

ـــق  ـــس و تطاب ـــم ح ـــی تنظی ـــن زیبای ـــذت از ای ـــه ل ـــد و الزم ـــس می کن ح

ـــدَرک  ـــان ادراک و ُم ـــه می ـــی ک ـــت و جای ـــی اس ـــورت از زیبای ـــا آن ص آن ب

ارتبـــاط و هاهنگـــی برقـــرار می شـــود، لـــذت رخ می دهـــد. همچنیـــن 

بـــرای لـــذت بـــردن از زیبایـــی به دقـــت و مترکـــز نیـــاز اســـت.

ربیعـــی مـــورد پنجـــم را »زیبایـــی جهـــان« دانســـت و گفـــت: جهـــان از 

ــادی را منی پذیـــرد.  ــان و زیـ ــه نقصـ زیبایـــی کلـــی برخـــوردار اســـت کـ

ـــر  ـــن ام ـــد؛ در ای ـــا ببین ـــک کل زیب ـــان را ی ـــام جه ـــد نظ ـــر بتوان ـــان اگ انس

موفـــق بـــوده اســـت. به عـــالوه، مـــورد ششـــم بـــه »درجـــات لـــذت و 

زیبایـــی« اشـــاره کرده اســـت کـــه متفکـــران مســـلان و متفکـــران 

ــتند،  ــد هسـ ــا درجه منـ ــه زیبایی هـ ــور کـ ــد؛ هان طـ ــیحی معتقدنـ مسـ

پـــس لذت هـــا نیـــز درجه منـــد می شـــوند.

ســـپس هـــادی ربیعـــی بـــه ارائـــه مـــورد هفتـــم و هشـــتم پرداخـــت و 

در ایـــن زمینـــه یـــادآور شـــد: لـــذت »ادراکـــی« و »عقلـــی« زیباتـــر از 

ـــن  ـــی و برتری ـــن زیبای ـــد برتری ـــن ادراک خداون ـــذت حســـی اســـت؛ بنابرای ل

ــد.  ــی می پردازنـ ــی الهـ ــه زیبایـ ــش بـ ــن بخـ ــس در ایـ ــت. پـ لذت هاسـ

آخریـــن مـــورد زیبایـــی به مثابـــه »امرمتعالـــی« اســـت. امـــور متعالـــی 

ـــرای  ـــی ب ـــور متعال ـــه ام ـــت وجـــود دارد ک ـــورد کان ـــرب در م در فلســـفه غ

اشـــاره بـــه مصداق هـــای وجـــودی هســـتند.

ـــه  ـــه چگون ـــت ک ـــیاری اس ـــی بس ـــای کار پژوهش ـــت: ج ـــان گف وی در پای

متفکـــران مســـیحی از متفکـــران مســـلان تأثیـــر پذیرفتنـــد و چگونـــه 

ـــی  ـــر و زیبای ـــه ه ـــرده و ب ـــی ب ـــث پ ـــن مباح ـــه ای ـــلان ب ـــران مس متفک

توجـــه کـــرده و آن را درک کرده انـــد.

ــن  ــدان در ایـ ــش های عالقه منـ ــی پرسـ ــز، به متامـ ــه نیـ ــای جلسـ در انتهـ

ـــد. ـــخ داده ش ـــوزه پاس ح

جای کار پژوهشی بسیاری است که چگونه متفکران 
مسیحی از متفکران مسلمان تأثیر پذیرفتند و چگونه 
متفکران مسلمان به این مباحث پی برده و به هنر و 

زیبایی توجه کرده و آن را درک کرده اند.
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متأسفانه پژوهشگران دانشگاهی امروزه ارتباطشان 
با جهان واقع، امر واقع یا جهان پیرامونی قطع شده 
روبه رو  پژوهشگرانی  با  نیز  اوقات  گاهی  است. 
اما  دارند  تسلط  واقع  امر  و  نظریه ها  به  که  هستیم 
برخورد انتقادی ندارند و عقالنیت انتقادی در آنها 

شکل نگرفته است.
مجموعه  از  اسالمی«  هرهای  در  نظریه  و  »مسئله  تخصصی  نشست 

کوشش  به  اسالمی  هر  تحلیلی  و  تطبیقی  تاریخ  دکری  رشته   وبینارهای 

دانشکده هر، با همکاری معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و معاونت 

پژوهشی دانشگاه سوره در روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت 

برگزار  الی ۱۸:۳۰ به صورت مجازی در سامانه مجازی دانشگاه سوره   ۱۷

شد.

دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  افشار،  کشاورز  مهدی  دکر  نشست  این  در 

دانشگاه  دانشیار  مهران هوشیار،  دکر  و  به عنوان سخران  مدرس  تربیت 

سوره، در جایگاه میزبان نشست حضور داشتند.

در آغاز نشست دکر هوشیار ضمن خوش آمد گویی به حارضین نشست از 

دکر کشاورز افشار دعوت کرد تا به ارائه مطالب موردنظر خود بپردازد.

دکر مهدی کشاورزافشار، از مفهومی بسیار کالن و کلی به نام هر اسالمی 

نام برد که پیش روی پژوهشگر قرار دارد و دارای سویه های مختلفی است 

پَژوهشگر  که  واقع  امر  پس  است.  پیرامونی  دارای یک وجه  و همچنین 

هر اسالمی در برابر آن قرارگرفته مفهوم گسرده ای است. اگر مناقشات 

بپردازیم،  امر واقع ای که توصیف شد  این مفاهیم را کنار بگذاریم و به 

صورت بندی  روشن،  امر  یک  امروز  به  تا  مفهوم  این  بگوییم  می توانیم 

 ۱۰ طی  و  بعد  به  یک زمان  از  است.  منظم  و  واضح  شده،  تبیین  شده، 

و  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مقاطع  در  آموزش هایی  گذشته،  سال   ۱۵ یا 

دکری، در چهارچوب های آکادمیک کم کم شکل گرفتند و از سوی دیگر 

هم هرمندانی در همین زمان در چهارچوب جامعه و هر اسالمی رشوع 

با  و  بودند  دانشگاه  تحصیل کردگان  زیادی  حد  تا  که  کردند  فعالیت  به 

جریان های مختلف هر معارص در ارتباط بودند.

وی در ادامه افزود: دو گروه پژوهشگر و هرمندی که ذکر شد در برابر 

گروه هایی که از دوران قبل در این عرصه فعالیت می کردند شکل گرفتند. 

اسالمی  جوامع  در  آنها  نخستین  که  بودند  گروه هایی  پیشین  گروه های 

هرمندان  و  فالسفه  اندیشمندان،  شامل  که  داشتند؛  وجود  ایران  ازجمله 

بودند که در جامعه زیست داشتند و راجع به این هرها مطالبی را طرح 

کرده یا آثار هری را خلق کرده اند. گروه دوم کسانی بودند که از حدود 

قرن ۱۸ و ۱۹ میالدی در غرب رشوع به مطالعه درباره  هر اسالمی کردند. 

درواقع این گروه نیز با رویکردهای خاص خود که ابتدا باعالقه به مطالب 

آثار  مطالعات  که  شدند  باعث  عتیقه  گردآوری  به  عالقه  بعد  و  عجیب 

این دو گروه در نظم موجود مشغول  این دوران شکل گیرد.  قدیمی در 

فعالیت های خود بودند و بحرانی وجود نداشت. با شکل گیری گروه سوم، 

چه در عرصه  پژوهشگران آکادمیک و چه در عرصه  هرمندان، یک بحرانی 

به  مثال هرمندان رشوع  به طور  گرفت.  اسالمی شکل  در عرصه هر  نیز 

خلق آثاری با نوآوری و خالقیت هایی به واسطه آشنایی با جریان های هر 

معارص کردند. از سوی دیگر نیز پژوهشگران این عرصه به واسطه آموزشی 

که دیده بودند، متوجه خألها، ناسازگاری ها و نواقصی می شوند.

در  نظریـه  و  »مسـئله  وبینـار  برگـزاری 
سـوره دانشـگاه  در  اسـامی«  هنرهـای 

به گفته  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نظریه های مسلط در 

حوزه مطالعات هر اسالمی، قادر به انجام کاری که یک نظریه باید انجام 

صورت  و  کردن  منظم  و  دادن  چهارچوب  توضیح،  تبیین،  یعنی  بدهد، 

بخشیدن به امر واقع نیستند. کار اصلی نظریه در متامی شاخه های علوم 

انسانی، توضیح، تفسیر، تبیین و نشان دادن چگونگی آنها است. بحرانی که 

در این دوران معارص شکل گرفت، ناتوانی نظریه های مسلط از سویه های 

امر موجود، یعنی هر اسالمی، بود. حتی پژوهشگران  تبیین  مختلف در 

بسیار  پژوهش های  و  کردند  پیدا  نظریه ها  در  را  تناقض هایی  نیز  جدید 

مفیدی نیز در این زمینه صورت گرفت. وی افزود: مشکل بعدی آن دسته از 

پژوهشگران هستند که به نظریه ها مسلط هستند اما به امر واقع در شکل 

کلی یا پیرامونی آن آگهی ندارند. متأسفانه پژوهشگران دانشگاهی امروزه 

ارتباطشان با جهان واقع، امر واقع یا جهان پیرامونی قطع شده است. گاهی 

اوقات نیز با پژوهشگرانی روبه رو هستیم که به نظریه ها و امر واقع تسلط 

دارند اما برخورد انتقادی ندارند و عقالنیت انتقادی در آنها شکل نگرفته 

است. این دسته معموالً به دنبال اثبات نظریه های پیشین هستند .

کشاورز افشار در پایان تریح کرد: یک پژوهشگر برای اینکه بتواند مسئله 

بسازد باید دستگاه معرفتی داشته باشد. دستگاه معرفتی دو بخش دارد؛ 

یکی نوع عقالنیت است که نیاز به عقالنیت مسئله محور و پرسش محور 

تا توانایی نقد نظریه های  دارد و دوم تسلط بر نظریه های پیشین است 

پیشین را داشته باشد و در غیر این صورت متوجه بحران و عدم کارایی ها 

منی شود. بعضی از نظریه ها شکل تقدسی پیداکرده که برای بیان نواقص 

باید توانایی و جرئت نقد آنها را داشته باشیم. پژوهشگر به وسیله  دستگاه 

معرفتی به رساغ نظریه ها رفته و متوجه تناقض، تضاد، گنگی و تعارض های 

موجود می شود و اگر عقالنیت انتقادی را نیز داشته باشد، مسئله اساسی 

در نظر او جلوه می کند و برای برطرف کردن این مسائل اقدام می کند.

در پایان نشست به سؤاالت مطرح شده از طرف رشکت کنندگان پاسخ داده 

شد و مهران هوشیار از حضور متامی حارضین نشست تقدیر و تشکر کرد.

مجموعه وبینارهای  رشـــته دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسامی
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نشســـت تخصصـــی »هـــر اســـالمی و جایـــگاه آن در جهـــان« از مجموعـــه 

ـــه  ـــی هـــر اســـالمی ب ـــی و تحلیل ـــخ تطبیق ـــری تاری ـــته دک وبینارهـــای رش

کوشـــش دانشـــکده هـــر و بـــا همـــکاری معاونـــت آموزشـــی و تحصیـــالت 

ـــنبه 31  ـــوره در روز چهارش ـــگاه س ـــی دانش ـــت پژوهش ـــی و معاون تکمیل

فروردین مـــاه 1401 از ســـاعت 16 الـــی 17:30 به صـــورت مجـــازی در 

ـــد.  ـــزار ش ـــازی دانشـــگاه ســـوره برگ ـــامانه مج س

ـــگاه  ـــی دانش ـــو هیأت علم ـــی، عض ـــد خزای ـــر محم ـــت دک ـــن نشس در ای

ـــیار  ـــیار، دانش ـــران هوش ـــر مه ـــخران و دک ـــوان س ـــدرس به عن ـــت م تربی

ـــتند. ـــور داش ـــت حض ـــر نشس ـــگاه دبی ـــوره در جای ـــگاه س دانش

ــن  ــزاری ایـ ــدف برگـ ــه هـ ــه بـ ــر جلسـ ــیار، دبیـ ــران هوشـ ــر مهـ دکـ

و  اســـالمی  باهـــر  دانشـــجویان  )آشـــنایی  نشســـت ها  مجموعـــه 

اهمیـــت ایـــن رشـــته( پرداخـــت و در ادامـــه ضمـــن ارائـــه کارنامـــه ای 

ـــا مباحـــث خـــود  ـــد ت ـــوت کردن ـــی از ایشـــان دع ـــر خزای درخشـــان از دک

را آغـــاز کننـــد.

ـــه  ـــه تاریخچـــه هـــر اســـالمی پرداخـــت و گفـــت ک ـــدا ب ـــی ابت ـــر خزای دک

ـــدرن  ـــکل م ـــه ش ـــر ب ـــخ ه ـــته تاری ـــکل گیری رش ـــا ش ـــم ب ـــرن نوزده از ق

در آملـــان، افـــراد زیـــادی بـــه دنبـــال کشـــف و تحقیـــق در رابطـــه بـــا 

ـــر  ـــاره ه ـــه درب ـــی ک ـــن کس ـــد. اولی ـــر می رون ـــورهای دیگ ـــای کش هره

اســـالمی تحقیـــق می کنـــد ژولیـــس ریچـــارد، فـــرد فرانســـوی بـــود کـــه 

بانـــام مســـتعار میـــرزا رضـــا در ســـال 1851 میـــالدی به عنـــوان معلـــم 

ـــد و  ـــغول ش ـــس مش ـــه تدری ـــون ب ـــی در دارالفن ـــه و انگلیس ـــان فرانس زب

ـــت. ـــه پرداخ ـــق و مطالع ـــه تحقی ـــق ب ـــن طری از ای

بعـــد از ژولیـــس ریچـــارد، مســـترشقان دیگـــری نیـــز وارد ایـــن حـــوزه 

شـــدند:

•فردریـــش ســـار از برلیـــن و کاپیتـــان چارلـــز ژیلـــت از لیـــون فرانســـه 

ــران و  ــری ایـ ــار هـ ــع آوری آثـ ــه و جمـ ــه مطالعـ ــیاح بـ ــوان سـ به عنـ

دیگـــر کشـــورهای اســـالمی پرداختنـــد.

•فردریـــش مارتیـــن به عنـــوان یـــک دیپلـــات متوســـط ســـوئدی بـــه 

ــار مهـــم نقاشـــی ایرانـــی در اوایـــل ســـده  مطالعـــه و جمـــع آوری آثـ

بیســـتم پرداخـــت.

•ارنســـت هرفیلـــد از دانشـــگاه برلیـــن کـــه فعالیـــت گســـرده ای را در 

ـــرد. ـــران رشوع ک ـــر ای ـــوزه ه ح

ـــی  ـــران مطالعات ـــر ای ـــر روی ه ـــه ب ـــوی ک ـــق فرانس ـــدار محق ـــدرا گ •آن

داشـــت و مـــوزه ایـــران باســـتان را بنـــا نهـــاد. مجموعـــه چهارجلـــدی 

برگــزاری وبینــار »هنــر اســامی و جایــگاه آن 
در جهــان« در دانشــگاه ســوره

»آثـــار ایـــران« ازجملـــه تحقیقـــات او اســـت.

ـــیار  ـــش بس ـــان نق ـــن می ـــن در ای ـــس اکرم ـــرسش فلی ـــوپ و هم ـــور پ •آرت

ـــد و مجموعـــه تحقیقـــات خـــود و گـــروه همراهـــش  ـــا کردن مهمـــی را ایف

ـــرد. ـــرش ک ـــزرگ منت ـــاب ب ـــد کت را در شـــش جل

ــرای  ــی بـ ــیار مهمـ ــز بسـ ــگاه و مرکـ ــران پایـ ــالب ایـ ــل از انقـ ــا قبـ •تـ

ــود.  ــترشقان بـ مسـ

•در خاطـــرات یکـــی از ایـــن محققـــان آمـــده اســـت کـــه وقتـــی بـــه 

ـــا  ـــوی م ـــد و جل ـــا آمدن ـــی آنج ـــم، اهال ـــاری در شـــوش مشـــغول بودی حف

را گرفتنـــد و اجـــازه فعالیـــت منی دادنـــد و بیـــان کردنـــد کـــه این هـــا 

ــا دســـت بزنیـــد اتفاقـــات ناگـــواری  ــر بـــه آنهـ ــتند و اگـ طلســـم هسـ

ــد  ــد کننـ ــردم را متقاعـ ــتند مـ ــره توانسـ ــا باالخـ ــه آنهـ ــد، البتـ می افتـ

ــه آن  ــه ای کـــه می خواهیـــم بـ ــا نکتـ ــد امـ و کار خـــود را ادامـــه دهنـ

ــظ  ــادگی حفـ ــران به سـ ــری ایـ ــار هـ ــه: آثـ ــت کـ ــن اسـ ــاره کنیم ایـ اشـ

ــن  ــل همیـ ــی مثـ ــرق مختلفـ ــه طـ ــمندان بـ ــا و دانشـ ــدند و علـ نشـ

موانـــع، درصـــدد حفـــظ آن بودنـــد.

ــدا  ــرد در ابتـ ــان کـ ــر اســـالمی اذعـ ــینه واژه هـ ــاره پیشـ خزایـــی دربـ

ــات در  ــل مطالعـ ــه دلیـ ــد و بـ ــتفاده منی شـ ــالمی اسـ ــر اسـ از واژه هـ

کشـــورهای دیگـــر بـــه آن موریـــس آرت، محمدیـــه آرت و مســـلم آرت 

ــا بـــه همیـــن واژه هـــر اســـالمی رســـیدند. می گفتنـــد تـــا بعدهـ

مجموعه وبینارهای  رشـــته دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسامی
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ـــت  ـــالمی پرداخ ـــر اس ـــدن ه ـــه واقع ش ـــل موردتوج ـــان دالی ـــه بی ـــپس ب س

و گفـــت: هـــر اســـالمی بـــه دلیـــل ویژگی هـــای خـــاص آن؛ وحـــدت، 

ـــز  ـــا متای ـــر هره ـــژه، هـــر اســـالمی از دیگ ـــی وی وجـــود شـــکل و صورت

می شـــد.

 عضـــو هیأت علمـــی دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس دربـــاره چرایـــی 

ــورهای  ــرای کشـ ــن کار بـ ــع ایـ ــالمی و نفـ ــای اسـ ــه هرهـ پرداخـــت بـ

ــادی را  ــوالت زیـ ــالمی تحـ ــای اسـ ــه هرهـ ــت بـ ــت: پرداخـ ــر گفـ دیگـ

ایجـــاد کـــرد من جملـــه:

برگزاری کنگره ها و منایشـــگاه های متعدد

تکمیـــل آثار موزه ها با آثار ایران

راه انـــدازی فـــروش آثـــار ایرانـــی در رشکت هـــای خـــاص باقیمـــت  

ــیار بـــاال بسـ

ـــود  ـــادی وج ـــب زی ـــران کت ـــار از ای ـــن آث ـــروج ای ـــوه خ ـــا نح ـــه ب در رابط

دارنـــد کـــه می توانیـــد آنهـــا را مطالعـــه کنیـــد.

ــار هـــری  ــه خلـــق آثـ ــزود: بـ ــر اســـالمی افـ ــاره تعریـــف هـ وی دربـ

ــا، ســـنت ها و معانـــی اســـالمی، هـــر اســـالمی  در چارچـــوب ارزش هـ

می گوینـــد در ایـــران ایـــن چارچـــوب رعایـــت شـــده اســـت. همچنیـــن 

هرمنـــدان در هـــر اســـالمی کـــال و زیبایـــی شـــکل را بـــر واقعیـــت 

و طبیعت گرایـــی ترجیـــح داده انـــد. فالســـفه مـــا اعتقـــاد دارنـــد کـــه 

ــر  ــق هـ ــودش را از طریـ ــال خـ ــت و کـ ــر اسـ ــاج هـ ــت محتـ طبیعـ

کســـب می کنـــد.

ـــرد: در  ـــز اشـــاره ک ـــر رس راه هـــر اســـالمی نی ـــع ب ـــه موان ـــی ب ـــر خزای دک

ـــای  ـــزء هره ـــدارد و ج ـــپکتیو ن ـــالمی پرس ـــر اس ـــه ه ـــد ک ـــدا می گفتن ابت

ــر  ــن هـ ــه ایـ ــد کـ ــت شـ ــا ثابـ ــه بعدهـ ــود کـ ــوب منی شـ ــا محسـ زیبـ

ــران را  ــای هـــر ایـ ــر از طبیعـــت اســـت. وی در ادامـــه ویژگی هـ فراتـ

به صـــورت مختـــر این گونـــه توضیـــح داد:

ـــا  ـــارصی را از آنه ـــر عن ـــای دیگ ـــگ و هرنه ـــورد بافرهن ـــض برخ 1.به مح

می گیرنـــد ولـــی پـــس از زمـــان اندکـــی آن چنـــان بـــاروح هـــرن ایرانـــی 

آن را می آمیزنـــد کـــه حاصـــل کار کامـــالً ایرانـــی می شـــود.

2.ارتبـــاط بســـیار نزدیک بیـــن هـــرن و آداب معنـــوی برگرفتـــه از 

مذهـــب، مهم تریـــن عامـــل شـــکل گیری هـــرن ایـــران اســـت. بابـــا 

شـــاه اصفهانـــی در کتـــاب »آداب مشـــق« در ایـــن مـــورد می گویـــد: 

متریـــن زیـــاد و تـــرک لذت هـــای دنیـــوی، قلـــب هرنمنـــد را به ســـوی 

زیبایـــی حقیقـــی متامیـــل می کنـــد. غزالـــی نیـــز در کتـــاب »کیمیـــای 

ســـعادت« در تائیـــد ایـــن مطلـــب بـــه ایـــن اشـــاره دارد کـــه زیبایـــی 

یـــک اثـــر هـــرن برگرفتـــه از زیبایـــی درونـــی هرنمنـــد اســـت.

 

وی در خصـــوص مقایســـه هـــر اســـالمی باهـــر غـــرب گفـــت: بـــرای 

ارائـــه آثـــار تجســـمی ســـه روش وجـــود دارد:

1.بازمنایی طبیعت

2.ســـاده کـــردن: هرنمنـــد ابتـــدا از طبیعـــت اســـتفاده می کنـــد و 

ـــن رود. ـــا جوهـــره شـــیء از بی ـــد ت ـــاده می کن ـــا حـــدی س ســـپس آن را ت

ــرای  ــن بـ ــکل منادیـ ــه شـ ــد بـ ــن: هرنمنـ ــورت منادیـ ــی به صـ 3.بازمنایـ

مفاهیـــم، صـــورت طـــرح می کنـــد.

ــرین  ــا بیشـ ــدارد امـ ــی نـ ــی طبیعـــت توفیقـ ــالمی در بازمنایـ ــر اسـ هـ

ــت. ــن اسـ ــی منادیـ ــردن و بازمنایـ ــاده کـ ــق آن در سـ توفیـ

ـــت و  ـــار پرداخ ـــی آث ـــه برخ ـــه ارائ ـــی ب ـــر خزای ـــز، دک ـــر نی ـــش آخ در بخ

ـــرده  ـــکل گس ـــه ش ـــش ب ـــال پی ـــا 15 س ـــا ت ـــه م ـــرد ک ـــاره ک ـــن اش ـــه ای ب

در مقولـــه هـــر اســـالمی در ایـــران کارنکـــرده بودیـــم امـــا الحمداللـــه 

ـــه کار بســـیار اســـت  ـــد ک ـــق اســـت، هرچن ـــن حـــوزه در حـــال رون اآلن ای

ـــارض در  ـــال ح ـــالمی در ح ـــر اس ـــرا ه ـــم زی ـــت کنی ـــر فعالی ـــد بیش و بای

دنیـــا یک رشـــته بســـیار زنـــده و پـــر توجـــه اســـت.
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نشست تخصصی با موضوع »تخیل و خالقیت در هر اسالمی« به همت 

دانشکده هر و با همکاری معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی و معاونت 

پژوهشی دانشگاه سوره؛ روز سه  شنبه مورخ 6 اردیبهشت 1401 از ساعت 

17 الی 18:30 به صورت مجازی در سامانه دانشگاه سوره برگزار شد.

 این وبینار با حضور دکر سعید زاویه عضو هیأت علمی دانشگاه هر تهران 

به عنوان سخران و دکر رامتین شهبازی مدیر گروه سینا و عضو شورای 

پژوهش دانشگاه سوره به عنوان دبیر اجرایی با حضور 65 نفر برگزار شد.

 دکر سعید زاویه در ابتدا در خصوص تفاوت هر مدرن و سنتی مطرح 

کرد: در نقد هر جدید می  توان گفت تفاوت اصلی آن باهرهای سنتی، 

نوع  این  بودن  فردی  است. درواقع همواره  دامئی  و  مرزبندی همیشگی 

هر به وضوح قابل مشاهده بوده و از طرفی منی توان این موضوع را نادیده 

گرفت که انسان همواره نقش اساسی در تولید و خلق اثر هری دارد. در 

مانند  به موقعیت جغرافیایی، سنت  های محلی  از هر  استفاده  این راستا 

عید نوروز و شب یلدا، مهارت امکانات وقایع بستگی دارد.

 وی در ادامه افزود: درنتیجه این سنت  ها به هر شکلی در فرهنگ وجود 

دارد که البته تاریخ جامعه و جنبه اقتصادی نیز در ایجاد هر نقش دارند. 

دراین بین الزم به ذکر بوده که اقتصاد هر فرهنگ و کشوری وسیع بوده 

و بخش  های مختلفی را شامل می  شود. درنهایت می  توان گفت هرمند با 

استفاده از برداشت مفاهیم و بر اساس مهارت و ماده خود، در اثر هری 

دخالت دارد.

 عضو هیأت علمی دانشگاه هر تهران پس از تعریف هر اسالمی با اشاره 

که  است  هری  اسالمی  هر  گفت:  هر  انواع  در  مشرک  ویژگی  های  به 

نزد مسلانان قرار می گیرد. درواقع زمانی  در رسزمین  های اسالمی و در 

می  توان هر را اسالمی خواند که دارای مقدسات و شعائر اسالمی باشد. 

درهرحال هر به سنت اتکا داشته و سنت در هر دو تعبیر آن پذیرفته شده 

است؛ به گونه ای که در همه فرهنگ  های قدیمی تا پیش از عر جدید این 

ویژگی مشرک وجود دارد.

با این وصف هر اثر منسوب به هر اسالمی نسبتی با اسالم دارد، چراکه در 

تولید آن دخالت انسان با در نظر گرفنت همه محدودیت ها کامالً مشخص 

بوده و اثری نیست که در مغایرت با حوزه  های مربوطه )جزئی و کلی( 

باشد. این بخش  ها شامل دین، پیامرب، معبد، قدیسان وزندگی می  شود که 

البته هرکدام از آنها به جز زندگی، دارای زیرمجموعه هایی به ترتیب توحید 

اعال  و  گفتار  آخر  در  و  دینی  ملزومات  و  بنا  اعال،  و  کتاب  معاد،  و 

هستند.

تخیل تریح کرد: خیال غیر  و  تفاوت خیال  به  اشاره  با  ادامه  در  زاویه 

موجودی بوده که اصالً قابل تصور نیست. ما آنچه را می توانیم تصور کنیم 

باشیم.  کرده  درک  ذهنی(  یا  ملموس  )عینی  به صورت  را  آن  پیش تر  که 

پس غیر موجود نه در نزد هیچ کس و نه در نزد دیگران دریافت نشده و 

بی سابقه است. درواقع می  توان گفت خیال متداول و فراوان نبوده و در 

و  »تخیل  تخصصی  نشست  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  اسامی«  هنر  در  خاقیت 

معرض تشخیص نیز وجود ندارد.

 از طرفی طبق آیه 66 سوره طه می  توان گفت، خیال پدیده ای فردی است. 

همچنین طبق سوره طه آیه ۶۷ ترس اول ناشی از واقعیتی حقیقی بوده 

و ناشی از وهم و تصور کاذب نیست و ترس دوم متأثر از واقعیتی کاذب 

بوده و منبعث از خیال است.

 از سوی دیگر، تخیل خلق کردن ذهنی، تصور و امکان دادن ذهنی به ایده 

نامیده می  شود. درواقع پدیدآورندگی نظری، گردآوردن )ترکیب یا تجزیه(، 

و  ادراکات  طبیعی،  پدیده  های  برجهان،  حاکم  قوانین  تصورات،  ایده  ها، 

دریافت  ها، تجارب و ... برای رضورت  ها و نیازها یعنی تخیل که فعلیتی 

مگر در ذهن تخیل کننده ندارد. در این راستا می  توان گفت تخیل پیشین 

و تقلیدی نبوده، بلکه طرح اولیه و پیش طرح نظری خواهد بود.

کرد:  اظهار  خالقیت  شناخت  راه  های  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  استاد   

خالقیت به نوعی ابداع بوده که تخیل موجودیت یافته است؛ اما با خلق 

ندارد  پیشین  منونه   لزوماً  الهی  آفرینش  درواقع  دارد.  فرق  آفرینش  و 

به  ارجاع  نیست؛ چراکه همواره  انسان خلق الساعه  درصورتی که خالقیت 

چیزهایی دارد که پیش تر هستند. به طور واضح مشخص است که خالقیت 

مایکل  گفته  طبق  البته  دارد.  نیاز  تجربه  و  سابقه  به  و  نیست  هیچ  از 

مامفورد استاد دانشگاه اوکالهاما، خالقیت پدیده  ای بوده که به موجب آن 

چیزی به چیز جدی و به نوعی ارزشمند تبدیل می شود.

وی در خصوص هر اسالمی نیز این گونه بیان کرد: در هر اسالمی خالق 

الهامی از جانب خدا بوده و  تنها خداوند بزرگ است. به گونه ای که هر 

هر تخیلی به اذن اوست و انسان تنها واسطه دریافت خواهد بود. ضمن 

آن که در هر اسالمی فرصت خالقیت یک موهبت الهی بوده و هر آنچه 

ساخته می  شود، باید با خواست خدا و تعالیم اش هاهنگ باشد. در پایان 

می  توان گفت ازنظر قرآن، خلق کننده و آفریننده آسان ها و زمین، انسان، 

موجودات، جنیان و همه موجودات نر و ماده تنها خدا بوده و شکی در 

آن نیست.
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نشســت تخصصــی بــا موضــوع » نقــدی بــر خیالی آمــوزی و خیالی پژوهــی 

ــته  ــای »رش ــه وبیناره ــالمی« از مجموع ــر اس ــش ه ــوزش و پژوه در آم

ــه همــت دانشــکدۀ  ــی هــر اســالمی« ب ــی و تحلیل ــخ تطبیق ــری تاری دک

ــا همــکاری معاونــت آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی و معاونــت  هــر و ب

ــت 1401  ــورخ 7 اردیبهش ــنبه م ــوره، روز چهارش ــگاه س ــی دانش پژوهش

ــوره  ــگاه س ــامانۀ دانش ــازی در س ــورت مج ــا 18:30 به ص ــاعت 17 ت از س

برگــزار شــد.

ــروه  ــر گ ــلی، مدی ــی پور بش ــم موس ــر ابراهی ــور دک ــا حض ــار ب ــن وبین ای

تاریــخ اجتاعــی دانشــنامۀ جهــان اســالم، به عنــوان ســخران و دکــر 

مهــران هوشــیار، اســتاد هــر دانشــگاه ســوره به عنــوان دبیــر اجرایــی بــا 

ــد. ــزار ش ــده برگ ــور 60 رشکت کنن حض

از  ابتــدا  وبینــار،  ایــن  ســخران  ِبِشــلی،  موســی پور  ابراهیــم  دکــر 

ــش  ــوزش و پژوه ــج در آم ــنت رای ــه س ــه اش ب ــرد منتقدان ــزۀ رویک انگی

ــه  ــرد ک ــاره ک ــت و اش ــخن گف ــور س ــری کش ــکده های ه ــر در دانش ه

ــر از  ــال اخی ــول ده س ــه در ط ــردد ک ــه ای برمی گ ــه مواجه ــث او ب مباح

دوران تدریــس ش در دانشــکدۀ هــر و گپ وگفتهایــش بــا اســتادان و 

ــا  ــا ب ــن تجربه ه ــته و در ای ــری داش ــف ه ــته های مختل ــجویان رش دانش

ــده  ــه رو ش ــجویان رو ب ــتادان و دانش ــان اس ــج در می ــای رای ــی باوره برخ

ــای پژوهــش  ــق روش ه ــد و از طری ــت ندارن ــا واقعی ــچ نســبتی ب ــه هی ک

علمــی برنیامده انــد ولــی در عــرف معمــوِل دانشــکده های هــری بســیار 

ــق اســتادان  ــه نســل از طری ــدار هــم هســتند و به صــورت نســل ب پرطرف

بــه دانشــجویان منتقــل می شــوند. او ایــن باورهــا را ذیــل گفتــان 

ــه  ــود ب ــای خ ــردن مدع ــن ک ــرای روش ــمرد و ب ــگاهی برش ــات دانش خراف

ــا و  ــیاری از کتاب ه ــه در بس ــه اینک ــت ازجمل ــه پرداخ ــد منون ــه چن ارائ

مقــاالت ایــن حــوزه، درکــی اغراق آمیــز از هــر اســالمی یــا تأثیــر و نقــش 

اســالم در شــکل گیری و تولیــد آثــار هــری، مالحظــه می شــود و چیزهایــی 

ــا اســالم  ــه نه تنه ــد ک ــه اســالم و آموزه هــای اســالمی نســبت می دهن را ب

ــا دســت کم  ــوده ی در آنهــا نقشــی نداشــته بلکــه به کلــی مخالــف آنهــا ب

ــا رشیعــت و آموزه هــای اســالم  ــد آمــده، در تضــاد ب بخشــی ازآنچــه پدی

ــوان هــر  ــا را به عن ــروزه اســتادان محــرم همــۀ آنه ــی ام ــوده اســت ول ب

ــد در  ــی الزم منی بینن ــد و حت ــا می کنن ــه ذهــن دانشــجویان الق اســالمی ب

ــالً  ــا متخصصــان اسالم شناســی را بپرســند. مث ــا ی ــا نظــر فقه ــن زمینه ه ای

اینکــه مســاجد را منونــۀ اعــالی هــر اســالمی عنــوان می کننــد؛ بــا توجــه 

ــت  ــگفت انگیزی اس ــب و ش ــرف عجی ــالم، ح ــن اس ــای دی ــه واقعیت ه ب

ــد آن  ــه نق ــه ک ــا گرفت ــتادان هــر ج ــاور در ذهــن اس ــن ب ــان ای ــی چن ول

بر  »نقدی  تخصصی  نشست  برگزاری 
آموزش  در  وهشی  خیالی پژ و  خیالی آموزی 
سوره دانشگاه  در  اسامی«  هنر  وهش  پژ و 

*

ــا  ــق ب ــد تافــت. در رشیعــت اســالم و مطاب ــر نخواهن را هــم به ســادگی ب

ــه  ــی ب ــا تزیین ــد ســاده باشــند و در آنه آموزه هــای اســالمی، مســاجد بای

کار نــرود و نقــش و نــگار و آرایــش ســقف و دیوارهــای مســجد ممنــوع 

اســت؛ گنبــد را منــاد روح دینــی اســالمی در ســاختار هــری مســجد 

ــد  ــارۀ گنب ــچ جــای آموزه هــای اســالمی، درب ــه در هی ــد درحالی ک می دانن

حرفــی زده نشــده؛ به عــالوه بنــا بــر رشیعــت اســالم مســتحب اســت کــه 

ــد  ــال تأکی ــن مث ــر ای ــا ذک ــازند؛ او ب ــد نس ــاد بلن ــجد را زی ــای مس دیواره

کــرد اگــر مدعــی می شــویم چیــزی بــر اســاس آموزه هــای اســالم در 

ــد  ــم، بای ــط می دهی ــالم رب ــه اس ــرروی آن را ب ــده و به ه ــد آم ــر پدی ه

دین شناســان و فقهــا و متکلــان و متخصصــان اسالم شــناس هــم بتواننــد 

آن مدعــا را تائیــد کننــد درحالی کــه اغلــب اوقــات، وضــع برعکــس اســت 

و اهــل هــر چیزهایــی را به عنــوان رهیافت هــای اســالمی یــا نقــش اســالم 

ــالمی  ــالً اس ــالمی، اص ــت اس ــر رشیع ــه ازنظ ــد ک ــرح کرده ان ــر مط در ه

ــن ادعاهــا  ــه ای ــم ک ــه بگذری ــوط نیســت و البت ــه اســالم مرب نیســت و ب

ــات  ــه تراوش ــد بلک ــرح نکرده ان ــلان مط ــان مس ــل، محقق ــم در اص را ه

ذهنــی و تخیــالت عجیــب برخــی غربیــان اســت کــه سال هاســت در 

ــای اســالم و  ــر آموزه ه ــا ب ــی می شــود. مســاجد اســالمی بن ــران بازگوی ای

ــد  ــارت بوده ان ــبه جزیره عب ــالمی ش ــدر اس ــی ص ــگ عرب ــر فرهن ــی ب مبتن

از ســاختانی ســاده بــرای عبــادت و گردهم آ مــدن مؤمنــان؛ آنچــه بعــداً 

ــخ  ــدۀ مســاجد اســالمی در تاری ــوان ســاختار هــری مفصــل و پیچی به عن

ــات و ســنت ها و ســلیقه های  ــط و مقتضی ــم، محصــول رشای هــر می بینی

محلــی و منطقــه ای بســیار کهنــی بــوده کــه از قبــل از ورود اســالم بــه آن 

ــت. ــته اس ــود داش ــا وج رسزمین ه

او ســپس بــه بــاور رایــج و عجیــب برخــی دیگــر از اهــل هــر در 

ــل  ــاجد اه ــد مس ــه می گوین ــرد ک ــاره ک ــالمی اش ــر اس ــکده های ه دانش

ــلی  ــی پور بش ــار! موس ــیعه، دو من ــاجد ش ــاره دارد و مس ــک من ــنت، ی س

ــر  ــر نظ ــا ب ــت: بن ــاره گف ــنی دراین ب ــیعه و س ــای ش ــر فقه ــل نظ ــا نق ب

119 کارگاه، وبینار ، نشست// 



مجموعه وبینارهای  رشـــته دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسامی

*

ــد  ــجد باش ــوار مس ــا دی ــطح ب ــد هم س ــار بای ــنی، من ــیعه و س ــای ش فقه

و ســاخنت مناره هــای مرتفــع، مکــروه و مذمــوم بــوده اســت و حتــی 

ــدری  ــه ق ــاره ای را ک ــا من ــتور داد ت ــالم دس ــی علیه الس ــده امام عل گفته ش

بلندتــر از دیــوار مســجد بــود، ویــران کننــد. وقتــی رشیعــت اســالمی بــه 

ــن  ــد ســاخت و آن را تزیی ــاره ای بلن ــد من ــد کــه نبای ــن روشــنی می گوی ای

کــرد، ایــن مناره هــای عظیــم ساخته شــده در دورۀ اســالمی بــا آن ارتفــاع 

ــداد  ــارۀ تع ــت؟ درب ــالمی اس ــری، اس ــگفت انگیز ه ــای ش و آن تزیین ه

مناره هــا در اســالم هیــچ آمــوزه ای نیامــده و جفــت و تــک بــودن آن هیــچ 

ــلیقه های  ــول س ــا محص ــداد مناره ه ــدارد بلکــه تع ــالم ن ــه اس ــی ب ربط

ــا  ــت و ب ــاجد اس ــازندگان مس ــاران و س ــانۀ مع ــه و زیبایی شناس معاران

ــن  ــودن ای ــط ب ــود به غل ــم می ش ــوگل ه ــاده در گ ــت و جوی س ــک جس ی

بــاور خرافــی دربــارۀ نقــش تســنن و تشــیع در تعییــن تعــداد مناره هــای 

مســاجد پــی بــرد ولــی متأســفانه ایــن خرافــات آن چنــان در ذهن هــا النــه 

ــانه  ــم ش ــاده ه ــت و جوی س ــک جس ــی از ی ــی گاه ــا حت ــه م ــد ک کرده ان

خالــی می کنیــم.

موســی پور بشــلی بــا انتقــاد شــدید از اینکــه مــا داریــم به جــای واقعیــات، 

تخیــالت خودمــان یــا بدتــر از ایــن، تخیــالت دســت چنــدم محققــان متفنن 

ــه  ــم ک ــه دانشــجویانی آمــوزش می دهی ــارۀ هــر اســالمی ب ــی را درب غرب

هزینــه پرداخــت می کننــد و برخــی از آنهــا از راههــای دور بــا دردرسهــای 

ــۀ  ــان مواجه ــد می ــت: بای ــد، گف ــری می آین ــکده های ه ــه دانش ــیار ب بس

علمــی باهــر و مواجهــۀ تخیلــی و شــاعرانه و زیبایی ســتایانه باهــر متایــز 

قائــل شــویم. او دراین بــاره توضیــح داد کــه اگــر کســانی مایل انــد از 

ــه ســتایش  ــواع بیان هــای ادیبان ــا ان ــا را ب ــد و آنه ــد کنن ــار هــری متجی آث

ــخ  ــتاد تاری ــر شــا اس ــی اگ ــوظ و محــرم اســت ول ــد، حقشــان محف کنن

هــر هســتید، رضورتــاً بایــد بــر اســاس روش شناســی علــم تاریــخ و بابیــان 

ــد. وقتــی اســم رشــته،  ــار هــری حــرف بزنی ــارۀ آث و منطــق تاریخــی درب

تاریــخ هــر اســالمی اســت، طبعــاً بایــد بــه ضوابــط و قواعــد علــم تاریــخ و 

تحقیــق و تبییــن تاریخــی پایبنــد بــود. کار کــردن و تدریــس در تاریــخ هــر 

هــم مثــل هــر مطالعــۀ تاریخــی دیگــری، مســتلزم تحصیــل علــم تاریــخ 

ــچ روی  ــت و به هی ــی اس ــق تاریخ ــی و روش تحقی ــنت روش شناس و یادگرف

ــاً یــک رشــتۀ  ــا رصف ــا معــاری ی ــالً نقاشــی ی کار کســانی نیســت کــه مث

هــری خــاص را خوانده انــد مگــر اینکــه در کنــار تحصیــالت هــری، علــم 

ــع و اســناد تاریخــی و  ــا مناب ــخ و مأخذشناســی تاریخــی، روش کار ب تاری

روش هــای اســتدالل و اســتنباط و تحلیــل و تبییــن تاریخــی را هــم آموختــه 

باشــند. در حــوزۀ مطالعــات فلســفۀ هــر هــم همین طــور اســت و مدعــی 

ــد ســال ها در فلســفه و روش شــناخت فلســفی تحصیل کــرده  ــن کار بای ای

ــان در  ــالً نقاشــی، ناگه ــا لیســانس و فوق لیســانس مث ــه ب ــه اینک ــد ن باش

ــالً در حــد یــک  ــی مث ــدن ده بیســت واحــد یعن ــا گذران مقطــع دکــری ب

ــک فیلســوف  ــه ی ــایی ب ــرم لیســانس فلســفه، به طــور معجزه آس ــا دو ت ی

هــر تبدیــل بشــود!

او یکــی از نتایــج ایــن ســهل انگاری ها در آمــوزش و پژوهــش هــر را 

ــز  ــم و متای ــته ای و حری ــای رش ــدِن مرزه ــده گرفته ش ــدن و نادی ــو ش مح

علــوم دانســت و گفــت برخــی بــه ایــن خیــال افتاده انــد کــه مــرزی میــان 

علــوم و رشــته ها وجــود نــدارد و مثــالً بــه بهانــۀ مطالعــات بین رشــته ای 

چیزهــای می نویســند کــه به کلــی فاقــد هرگونــه ارزش علمــی اســت. مــا 

بســیاری از اســتادان رشــته های عرفــان و فلســفه را در ایــران می شناســیم 

ــن  ــی ای ــد ول ــی ندارن ــهروردی و ابن عرب ــارۀ س ــه ای درب ــچ مقال ــه هی ک

ــه  ــرد ک ــدا ک ــر پی ــته های ه ــتادی را در رش ــوان اس ــدرت می ت ــا به ن روزه

ــی ننوشــته باشــد! ــارۀ ســهروردی و ابن عرب ــه ای درب مقال

ــای دکــر هوشــیار  ــن پرســش آق ــه ای دکــر موســی پور بشــلی در پاســخ ب

مدیــر محــرم نشســت کــه ریشــۀ ایــن مشــکالت در آمــوزش تاریــخ هــر 

محصــول عوامــل سیاســی یــا اقتصــادی اســت یــا ناشــی از نابســامانی های 

نظــام آموزشــی، تأکیــد کــرد: مشــخصاً در ایــن زمینــه ایــن خطاهــا ناشــی 

از نظــام آموزشــی رساپــا غلــط ماســت و ایــن ربطــی بــه سیاســت نــدارد. 

حداقــل اینکــه حکومــت در ایــن زمینــه دخالــت مســتقیمی نکــرده و مثــالً 

ــی  ــای علم ــای روش ه ــر به ج ــخ ه ــتادان تاری ــد اس ــا بگوی ــه م ــده ب نیام

ــی و  ــام ارزیاب ــد. نظ ــتفاده کنن ــوان اس ــارت و ش ــالت بورکه ــد از تخی بای

ــش  ــا و دان ــر توانایی ه ــه ب ــای آنک ــر به ج ــتادان ه ــی و اس ــای علم ارتق

ــده  ــی ش ــاالت مبتن ــوه مق ــد انب ــه تولی ــد، ب ــی باش ــان مبتن ــی هری ش فن

ــا  ــنایی ب ــدون آش ــجویان ب ــتادان و دانش ــه اس ــده ک ــث ش ــن باع و همی

ــا  ــان را ب ــوند تحقیقات ش ــار بش ــانی، ناچ ــوم انس ــف عل ــته های مختل رش

ایــن رشــته ها پیونــد بزننــد و ایــن اتفاقــاً یــک ظلــم مضاعــف بــه اســتادان 

ــن  ــی ای ــان قربان ــا خودش ــت و این ه ــر اس ــته های ه ــجویان رش و دانش

نظــام غلــط هســتند.

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه به هــرروی، تقاضــا و الــزام نظــام 

آموزشــی فعلــی همیــن اســت کــه مطالعــات بین رشــته ای صــورت بگیــرد، 

ــم  ــه می گوی ــف نیســتم بلک ــات بین رشــته ای مخال ــا مطالع ــن ب ــت: م گف

ــد اســتادان و دانشــجویانی را کــه فقــط یــک رشــتۀ هــری مشــخص  نبای

را تحصیل کرده انــد وادار کنیــم کــه مقاله هــا و رســاله هایی فراتــر از 

توانایی هــای علمی شــان بنویســند. راه حــل ایــن مشــکل هــم معلــوم 

اســت؛ بایــد بکوشــیم تحقیقــات اســتادان و دانشــجویان هر را در راســتای 

ــه  ــد، کل جامع ــۀ بع ــری و در درج ــۀ ه ــه جامع ــی مبتالب ــائل واقع مس

جهت دهــی کنیــم. اگــر جامعــه بــه تحقیقاتــی دربــارۀ ابن عربــی و 

ــان و  ــتادان رشــته های عرف ــن کار را اس ــاز داشــته باشــد، ای ســهروردی نی

ــوب  ــم خ ــان را ه ــد و کار خودش ــورت می دهن ــر ص ــی به ــفه خیل فلس

بلندنــد. محقــق هــر بایــد دربــارۀ موضوعاتــی کار کنــد کــه هــم مســئلۀ 

واقعــی باشــند و هــم ایــن پژوهــش در صالحیت شــان باشــد مثــالً امــروزه 

ده هــا پرســش دربــارۀ مبانــی و چگونگــی تولیــد انیمیشــن های مبتنــی بــر 

ــن  ــدگان انیمیش ــر رس راه تولیدکنن ــور ب ــای فولکل ــطوره ها و روایت ه اس

ــرای پاســخ دادن  ــدرت خــودش را ب ــۀ هــری به ن ــی جامع وجــود دارد ول

ــه  ــح می دهــد ب ــدازد و ترجی ــم به زحمــت می ان ــن پرســش های مه ــه ای ب

ــان  ــتایی آس ــون هرس ــرود! چ ــر ب ــی از ه ــاعرانه و تخیل ــیر ش رساغ تفس

ــه دشــوار! اســت و هرپژوهــی البت

نشریه خبری-تحلیلی دانشگاه سوره  //  شماره 7



نشســـت تخصصـــی »مرزهـــا و حـــدود زیبایی شناســـی اســـالمی« از 

مجموعـــه وبینارهـــای رشـــته دکـــری تاریـــخ تطبیقـــی و تحلیلـــی هـــر 

ـــت آموزشـــی  ـــکاری معاون ـــا هم ـــه کوشـــش دانشـــکده هـــر و ب اســـالمی ب

و تحصیـــالت تکمیلـــی و معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره در روز 

دوشـــنبه 26 اردیبهشـــت ماه 1401 از ســـاعت 17 الـــی 18:30 به صـــورت 

مجـــازی در ســـامانه دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد.

در ایـــن نشســـت دکـــر مهـــران هوشـــیار، دانشـــیار دانشـــگاه ســـوره در 

جایـــگاه دبیـــر نشســـت و دکـــر حمیدرضـــا بســـحاق، مـــدرس و پژوهشـــگر 

ـــتند. ـــور داش ـــخران حض ـــوان س ـــفه، به عن ـــوزه فلس ح

ـــن  ـــه حارضی ـــدم ب ـــرض خیرمق ـــن ع ـــیار ضم ـــران هوش ـــر مه ـــدا دک در ابت

ـــن نشســـت  ـــت همراهـــی و رشکـــت در ای ـــر بســـحاق باب در جلســـه از دک

تخصصـــی تشـــکر کـــرد. وی در کارنامـــه درخشـــان دکـــر بســـحاق بـــه 

ــای تاریخـــی و  ــاره حوزه هـ ــه دربـ ــان در ترجمـ ــابقه ایشـ تدریـــس و سـ

فلســـفه و همچنیـــن کتاب هـــای ترجمـــه توســـط ایشـــان ماننـــد تاریـــخ 

ـــی از  ـــن زیبایی شناس ـــم بنیادی ـــخ مفاهی ـــاهاکیان، تاری ـــام س ـــفه ویلی فلس

ــرار  ــه قـ ــز کـ ــر اســـالمی از ویلچـ ــی در تفکـ ــچ و زیبایی شناسـ تاتارکیویـ

ـــرد. ـــاره ک ـــد اش ـــاپ برس ـــه چ ـــت ب اس

هوشـــیار انگیـــزه برگـــزاری ایـــن سلســـله نشســـت های تخصصـــی را 

آشـــنایی افـــراد بـــا حـــوزه مبانـــی و مفاهیـــم هرهـــای اســـالمی و همچنیـــن 

دلیلـــی بـــرای معرفـــی رشـــته دکـــری تاریـــخ تطبیقـــی و تحلیلـــی هـــر 

ـــوره  ـــگاه س ـــد در دانش ـــی جدی ـــال تحصیل ـــت از س ـــرار اس ـــه ق ـــالمی ک اس

ـــرد. ـــالم ک ـــود اع ـــس ش تدری

ـــن  ـــزاری ای ـــت برگ ـــوره باب ـــگاه س ـــکر از دانش ـــس از تش ـــحاق پ ـــر بس  دک

ــی  ــدود زیبایی شناسـ ــا و حـ ــث مرزهـ ــی وارد بحـ ــت های تخصصـ نشسـ

ــی  ــرز زیبایی شناسـ ــوع حدومـ ــع موضـ ــت: درواقـ ــد و گفـ ــالمی شـ اسـ

اســـالمی درواقـــع یـــک پارادوکـــس اســـت زیـــرا مـــا در زیبایی شناســـی 

ـــت  ـــن اس ـــود ای ـــرح می ش ـــه مط ـــؤالی ک ـــع س ـــم. درواق ـــرز نداری ـــالً م اص

ـــن ســـؤال  ـــم؟ ای ـــام زیبایی شناســـی اســـالمی داری ـــه ن ـــزی ب ـــا چی ـــا م ـــه آی ک

ـــوی،  ـــک فرانس ـــاعر رمانتی ـــر ش ـــول بودل ـــه ق ـــت؛ ب ـــوده ای اس ـــش بیه پرس

هـــر ملتـــی دارای احساســـات خـــاص خـــودش اســـت و زیبایی شناســـی 

ـــز دارد. ـــود را نی ـــاص خ خ

همـــه مـــا انســـان هســـتیم، دارای احساســـاتیم و بـــه زیبایی هـــای 

ـــان  ـــی بی ـــه زیبای ـــان ب ـــم. انس ـــان می دهی ـــش نش ـــان واکن ـــراف خودم اط

ــد. ــی دارنـ ــا زیبایی شناسـ ــان و ملت هـ ــه ادیـ ــد و همـ ــری می بخشـ هـ

ـــر  ـــا ام ـــناختی را ب ـــر زیبایی ش ـــن ام ـــد بومگارت ـــی مانن ـــه داد: برخ وی ادام

حســـی برابـــر می داننـــد یعنـــی زیبایـــی تبدیـــل بـــه مفهومـــی می شـــود 

ـــرف  ـــف ح ـــن تعری ـــا ای ـــع ب ـــت. درواق ـــان اس ـــن انس ـــع ذه ـــالً تاب ـــه کام ک

حدود  و  »مرزها  تخصصی  وبینار  برگزاری 
زیبایی شناسی اسامی« در دانشگاه سوره

سوفیســـت های یونانـــی تکـــرار می شـــود کـــه می گفتنـــد: زیبـــا چیـــزی 

ـــت. ـــایند اس ـــن خوش ـــوش م ـــم و گ ـــرای چش ـــه ب ـــت ک اس

ـــی اســـالمی  ـــم زیبای ـــت داری ـــن باشـــد در حقیق ـــاً ای ـــا واقع ـــدگاه م ـــر دی اگ

ـــم  ـــکار می کنی ـــل از عـــر روشـــنگری را ان ـــی در غـــرب از قب ـــی زیبای و حت

ـــن از  ـــه ای ـــم ک ـــؤال می بری ـــر س ـــا را زی ـــاره آنه ـــب درب ـــار و کت ـــام آث و مت

اســـاس باطـــل اســـت.

 بســـحاق گفـــت: مـــا دارای متونـــی هســـتیم کـــه هم پایـــه متـــون 

غربی انـــد؛ مثـــالً در شـــعر و ادبیـــات شـــاهنامه فردوســـی، غزلیـــات حافـــظ 

و... هســـتند. تنهـــا مشـــکل مـــا ایـــن اســـت کـــه فیلســـوفان مـــا ماننـــد 

ــد.  ــاری نکردنـ ــن آثـ ــه چنیـ ــطویی بـ ــی و ارسـ ــگاه افالطونـ ــا نـ غربی هـ

ـــاهد مدرنیتـــه در  ـــا ش ـــم م ـــر بگیری ـــالم را در نظ ـــان بعـــد از اس ـــر زم اگ

ـــی شـــاهد  ـــی و نقل ـــوم عقل ـــه عل ـــوم من جمل ـــه عل ـــان اســـالم و در هم جه

ـــه هـــر مـــا  ـــی متأســـفانه متفکـــران و اندیشـــمندان ب پیرشفـــت هســـتیم ول

ـــرد نداشـــتند. ـــی عـــر خـــودش ک ـــار ادب ـــه آث ـــه ارســـطو ب آن نگاهـــی را ک

ــر  ــالمی اثـ ـــر اسـ ـــی در تفک ــاب زیبایی شناس ـــه کتـ ــاره ترجم  وی دربـ

ـــرد گفـــت: مـــن در  ـــرار بگی ـــرار اســـت در دســـت چـــاپ ق ـــه ق »ولیچـــز« ک

ابتـــدا پژوهشـــگر فلســـفه غـــرب بـــودم ولـــی در حـــال حـــارض رساغ فلســـفه 

ـــا قبـــل از مطالعـــه ایـــن کتـــاب و مقاالتـــی دیگـــر بـــه  اســـالمی آمـــده ام و ت

ـــز  ـــتم. ولیچ ـــه شـــک داش ـــا ن ـــم ی ـــا زیبایی شناســـی داری ـــه م ـــن بحـــث ک ای

اســـتاد دانشـــگاه گرانـــادا اســـت و بـــرای رشوع ترجمـــه مـــن از ایشـــان 

ـــتیم؛  ـــی داش ـــه باهـــم ارتباطات ـــه و ترجم ـــن مطالع ـــم و در حی اجـــازه گرفت

بـــرای مـــن عجیـــب بـــود کـــه چـــرا ویلچـــز بـــه مالصـــدرا و ســـهروردی 

ـــردن  ـــدا نک ـــل آن پی ـــه دلی ـــدم ک ـــه ش ـــا متوج ـــت ام ـــرده اس ـــاره ای نک اش

ـــد  ـــا بای ـــت م ـــز اس ـــی غم انگی ـــن خیل ـــت و ای ـــوده اس ـــوب ب ـــاالت خ مق

ـــم. ـــالش کنی ـــش ت ـــب و پژوه ـــن مطال ـــرش ای ـــاعه و گس ـــی در اش همگ

ـــچ را  ـــر تاتارکیوی ـــی اث ـــن زیبایی شناس ـــم بنیادی ـــخ مفاهی ـــاب تاری  وی کت

از مهم تریـــن کتاب هـــا درزمینـــٔه زیبایی شناســـی غـــرب معرفـــی کـــرد.

بســـحاق افـــزود: در ایـــن کتاب هایـــی کـــه ترجمـــه کـــرده اســـت بـــه 

ــی  ــون عربـ ــگر آن را از متـ ـــه پژوهشـ ـــده ک ـــادی اشاره ش ـــث زی مباح

دریافـــت کـــرده  و بـــه آن پرداختـــه اســـت؛ ماننـــد نیمـــه زیســـت یـــا 

محـــاکات. اندیشـــمندان مســـلان هنگامی کـــه بـــه فـــن شـــعر ارســـطو 
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ـــه  ـــیدند ک ـــاکات رس ـــا مح ـــت ی ـــه زیس ـــوم نیم ـــه مفه ـــد ب ـــورد کردن برخ

تقلیـــد یـــا هـــان محـــاکات ترجمـــه می شـــود کـــه درواقـــع ذات هـــر 

اســـت.

در بحـــث شـــعر »تخییـــل« کـــه از مصـــدر بـــاب تفعیـــل اســـت و معنـــا بـــه 

ـــون  ـــت در مت ـــه زیس ـــرا نیم ـــت زی ـــده اس ـــدن دارد ترجمه ش ـــال افکن خی

خـــود ارســـطو دراماتیـــک ترجمـــه می شـــود، یعنـــی بـــری و منایشـــی 

بـــه خاطـــر اینکـــه شـــعر در یونـــان باســـتان اجـــرا می شـــد و محـــاکات 

ــاکات عملـــی  ــا محـ ــار درصحنـــه صـــورت می گرفـــت؛ امـ اعـــال و رفتـ

ـــاره  ـــوری درب ـــا تص ـــن م ـــت؛ متفکری ـــال اس ـــی در خی ـــوفان رشق در فیلس

ــا را  ــیاری از بخش هـ ــا بسـ ــد تـ ــث شـ ــن باعـ ــتند و همیـ ــراژدی نداشـ تـ

حـــذف کننـــد و ارســـطو فارابـــی را خیلـــی درک نکننـــد. ویلچـــز ایـــن بحـــث 

ــی  ــان دهنده دقت هایـ ــن نشـ ــد و ایـ ــط می دهـ ــعر بسـ ــنت شـ را در مـ

ـــن  ـــا در ای ـــن م ـــی متفکری ـــت ول ـــته اس ـــه داش ـــن زمین ـــه او در ای ـــت ک اس

زمینه هـــا به انـــدازه غربی هـــا کار نکردنـــد. وی بـــه مفاهیـــم دیگـــر 

ـــال«  ـــن« و »ج ـــه »حس ـــه از دو کلم ـــی ک ـــد زیبای ـــز مانن ـــاب ویلچ در کت

ـــرد. ـــاره ک ـــز اش ـــورت و... نی ـــاده و ص ـــان م ـــا ه ـــوا ی ـــرم و محت ـــت، ف اس

ـــی  ـــی و فارس ـــعر در عرب ـــت: ش ـــعر گف ـــی در ش ـــاره زیبایی شناس  وی درب

ــان  ــرک بیـ ــندگان تـ ــوک« از نویسـ ــان پامـ ــت. »اورهـ ــی اسـ ــیار غنـ بسـ

ـــرادی کـــه  ـــی اف ـــران حت ـــه در ای ـــب اســـت ک ـــرای مـــن بســـیار جال کـــرده، ب

ـــتند. ـــظ هس ـــعر حف ـــت ش ـــد بی ـــل چن ـــد حداق ـــی ندارن ـــواد کاف س

ـــی  ـــون ادب ـــع فن ـــت و صنای ـــه بالغ ـــدود ب ـــط مح ـــعر فق ـــی ش زیبایی شناس

نیســـت و بخـــش مســـتقلی اســـت کـــه می توانـــد به عنـــوان یک رشـــته 

ـــود. ـــس ش ـــات تدری ـــعر و ادبی ـــی ش ـــوان زیبایی شناس ـــا عن ب

ـــات  ـــث روای ـــرد: بح ـــان ک ـــرآن اذع ـــی در ق ـــاره زیبایی شناس ـــحاق درب  بس

ـــری  ـــی تقلیدناپذی ـــت یعن ـــه زیس ـــوم نیم ـــان مفه ـــه ه ـــرآن ب ـــاز ق و اعج

ربـــط دارد. در قـــرآن مفاهیـــم عقلـــی و انتزاعـــی را زبـــان حســـی و بـــری 

ــت  ــت اسـ ــم به این علـ ــذاری آن هـ ــدرت تأثیرگـ ــد و قـ ــح می دهـ توضیـ

ـــرای  ـــت. ب ـــی اش اس ـــد زیبایی شناس ـــرآن در بع ـــذاری ق ـــدرت تأثیرگ ـــرا ق زی

منونـــه می تـــوان بـــه تحلیـــل گنزالـــس پژوهشـــگر اســـپانیایی از آیـــه 44 

ســـوره منـــل توجـــه کـــرد؛ ایـــن آیـــه کـــه بـــه ماجـــرای قـــر شیشـــه ای 

حـــرضت ســـلیان و دعـــوت بلقیـــس بـــرای فهمیـــدن اینکـــه از جنیـــان 

اســـت یـــا نـــه اشـــاره دارد کـــه بلقیـــس فکـــر می کنـــد کـــف قـــر آب 

اســـت و به اشـــتباه می افتـــد و پاهایـــش منایـــان می شـــود و ادامـــه 

ــلیان بلقیـــس را  ــر سـ ــه ایـــن اثـ ــرا... گنزالـــس می گویـــد همین کـ ماجـ

به اشـــتباه می انـــدازد درواقـــع یـــک اثـــر هـــری اســـت.

ـــب  ـــر فری ـــی »ه ـــتان یعن ـــان باس ـــه در یون ـــوم آپات ـــه مفه ـــع ب ـــن درواق ای

ــدای  ــام خـ ــتان، نـ ــان باسـ ــاطیر یونـ ــه در اسـ ــاره دارد. آپاتـ ــت« اشـ اسـ

فریـــب و نیرنـــگ اســـت. در متـــون هرهـــای تجســـمی آپاتـــه را توهـــم 

ــز  ــارص نیـ ــد. در دوران معـ ــه می کننـ ــب ترجمـ ــی فریـ ــون ادبـ و در متـ

ــم. ــی داریـ ــی این چنینـ نظریاتـ

می گوینـــد  بـــزرگان  همـــه  گفـــت:  علمـــی  متـــون  دربـــاره  وی 

ـــه  ـــت درحالی ک ـــی خالصه شـــده اس ـــون عرفان ـــی تنهـــا در مت زیبایی شناس

نیســـت. این گونـــه 

 بســـحاق در رابطـــه بـــا زیبایی شناســـی در متـــون حکمـــی و فلســـفی 

ــه  ــوان بـ ــفی می تـ ــی و فلسـ ــون حکمـ ــی متـ ــرای بررسـ ــرد: بـ ــان کـ بیـ

ابوحیـــان توحیـــدی فیلســـوف کـــه درواقـــع برخـــالف اســـم عربـــی اش، 

ایرانـــی اســـت اشـــاره کـــرد. وی شـــگفت انگیزترین نـــرث ادبیـــات عـــرب 

ــت.  ــرده اسـ ــت کـ ــا صحبـ ــیار زیبـ ــی بسـ ــاره زیبایی شناسـ را دارد. دربـ

ـــرای  ـــه ب ـــری ک ـــی ش ـــل یعن ـــت. هوام ـــوامل از اوس ـــل و الش ـــاب الهوام کت

ـــد  ـــه مانن ـــد ســـگ ک ـــی مانن ـــی حیوان ـــوامل یعن ـــده اســـت و ش ـــرا رهاش چ

ــن  ــل در ایـ ــاال هوامـ ــد. حـ ــی دور می کنـ ــرها را از پراکندگـ ــان شـ نگهبـ

ــتاد او،  ــخ های دو اسـ ــامل پاسـ ــان و شـ ــؤاالت ابوحیـ ــامل سـ ــاب شـ کتـ

ـــمتی از آن  ـــت. در قس ـــکویه اس ـــی مس ـــتانی و ابوعل ـــوب سجس ـــو یعق اب

ـــت  ـــه عل ـــد ک ـــکویه می کن ـــود مس ـــتاد خ ـــی را اس ـــش مهم ـــان پرس ابوحی

زیبـــا شـــمردن شـــیء زیبـــا چیســـت؟ آیـــا طبیعـــی اســـت؟ نفســـانی اســـت؟ 

روح اســـت؟ عقـــل اســـت؟ یـــا پـــوچ اســـت؟ و در پاســـخ دو دلیـــل مـــی آورد 

ــد: ــان می کنـ ــی را بیـ ــه زیبایی شناسـ ــع دو نظریـ ــه درواقـ کـ

•عینی گرایـــی: زیبایـــی در ســـاختار و ســـاختان شـــکل اســـت و ربطـــی 

ـــدارد. ـــن ن ـــن م ـــا ذه ب

•ذهنی گرایی: زیبایی یک امر ذهنی است و تابع مزاج

 

بحســـاق در بخـــش پایانـــی نشســـت نیـــز بـــه پاســـخ پرســـش های 

حارضیـــن در جلســـه پرداخـــت.

 

ازنظـــر برخـــی محققـــان هـــرن اســـالمی متأثـــر از اندیشـــه های عربـــی 

ـــد. نظـــر  ـــه آن را گســـرش دادن ـــد ک ـــراب بودن ـــل از اســـالم اســـت و اع قب

ـــت؟ ـــه چیس ـــن رابط ـــام در ای ش

ـــر  ـــد فرات ـــی بگذاری ـــت ول ـــی اس ـــیار کل ـــؤال بس ـــن س ـــه ای ـــدا اینک در ابت

ـــی  ـــک جای ـــم، ی ـــت داری ـــی مل ـــک جای ـــا ی ـــم. م از حـــد پژوهشـــگران بروی

دیـــن؛ در طـــول تاریـــخ ممکـــن اســـت کـــه دیـــن عـــوض شـــود ولـــی ملیـــت 

خیـــر. حـــال اینکـــه ایـــن دیـــن جدیـــد بـــه ملـــت لطمـــه می زنـــد یـــا 

ـــم  ـــا مشـــاهده می کنی ـــف م ـــار و هرهـــای مختل ـــا بررســـی آث بلعکـــس را ب

کـــه این گونـــه نیســـت و دیـــن اســـالم خیلـــی بـــه هـــر کمـــک کـــرده 

ــر  ــن فکـ ــود. مـ ــه بـ ــز این گونـ ــرب نیـ ــیحیت در غـ ــی مسـ ــت حتـ اسـ

ـــرای  ـــد. ب ـــل نکرده ای ـــوب نق ـــان را خ ـــن محقق ـــات ای ـــا نظری ـــم ش می کن

ـــر ایرانی هـــا  ـــی بســـیار از تأثی ـــدون، پژوهشـــگر مطـــرح عرب ـــن خل ـــال اب مث

در هـــر اســـالمی صحبـــت می کنـــد و ایـــران بســـیار در متـــدن اســـالمی 

مؤثـــر بـــوده اســـت. آن هرمنـــد ایرانـــی روح اســـالم را می پذیرفـــت و 

هستیم  خودمان  کهن الگوهای  و  فرهنگ  دارای  ما 
بقیه متفاوت باشد و اگر  با  باید زیبایی شناسی ما  و 
یک زیبایی شناسی دیگر را بپذیریم مشکالتی را به 

وجود می آورد.
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یـــک هـــر شـــگفت انگیز را خلـــق می کـــرد. مـــن فکـــر می کنـــم هـــر 

ـــی. ـــا عرب ـــت ت ـــی اس ـــر ایران ـــالمی بیش اس

 

لطفاً تفاوت دید افراد در زیبایی را توضیح دهید.

ــه  ــده اســـت کـ ــن اشاره شـ ــه ایـ ــای مختلـــف بـ ــات و کتاب هـ در نظریـ

ـــی و در فطـــرت اشـــیا اســـت،  ـــوم عین ـــک مفه ـــر اینکـــه ی ـــی عـــالوه ب زیبای

می توانـــد ذهنـــی نیـــز باشـــد. اینکـــه میـــل بـــه کـــدام ســـمت اســـت را 

ـــا  ـــرد م ـــه رویک ـــتگی ب ـــه بس ـــم ک ـــه بگویی ـــم این گون ـــم بتوانی ـــر می کن فک

ـــت. ـــی اس ـــناختی، ذهن ـــرد روان ش ـــالً در رویک دارد، مث

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه زیبایـــی یـــک مفهـــوم فرازمینـــی و فراجهانـــی 

ـــیر  ـــان تفس ـــا در بی ـــد آی ـــر دارن ـــوم آن تأثی ـــا در مفه ـــی اقلیم ه ـــت ول اس

آنهـــا هـــم می توانیـــم ایـــن تفـــاوت را قائـــل شـــویم؟

ــتیم  ــان هسـ ــای خودمـ ــگ و کهن الگوهـ ــا دارای فرهنـ ــالً؛ مـ ــه کامـ بلـ

ــک  ــر یـ ــد و اگـ ــاوت باشـ ــه متفـ ــا بقیـ ــا بـ ــی مـ ــد زیبایی شناسـ و بایـ

ــی آورد.  ــود مـ ــه وجـ ــکالتی را بـ ــم مشـ ــر را بپذیریـ ــی دیگـ زیبایی شناسـ

ــاس  ــوب را اقتبـ ــوارد خـ ــم و مـ ــف را ببینیـ ــای مختلـ ــه فرهنگ هـ اینکـ

کنیـــم ایـــرادی نـــدارد ولـــی بازهـــم تناقضاتـــی را بـــه وجـــود مـــی آورد. 

ــه  ــگ او کـ ــه بافرهنـ ــد کـ ــی را می بینـ ــن خارجـ ــی انیمیشـ ــالً کودکـ مثـ

تابه حـــال در آن بزرگ شـــده اســـت متفـــاوت اســـت دچـــار تناقـــض 

و  اســـت  زیبایی شناســـی خـــودش  دارای  پـــس هرکســـی  می شـــود. 

ــد. ــر دارنـ ــز تأثیـ ــا نیـ اقلیم هـ

ــود  ــه وجـ ــای مختلـــف بـ ــه اقلیم هـ ــزی کـ ــه متایـ ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ •بـ

می آورنـــد بحـــث رابطـــه وحدتـــی کـــه در بحـــث فراجهانـــی داریـــم را 

چگونـــه می تـــوان بیـــان کـــرد؟ یعنـــی مـــا یـــک تفاوتـــی داریـــم بیـــن 

مفهـــوم زیبایـــی در غـــرب بـــا فلســـفه رشق یـــا معتقدیـــم کـــه زیبایـــی 

ـــت اســـت  ـــی حقیق ـــت و تجل ـــن فضیل ـــک تبیی ـــگاه خـــودش بیشـــر ی در ن

ـــبه  ـــه قابل محاس ـــی ک ـــاختاری ویژگی های ـــبات س ـــض و تناس ـــک تناق ـــا ی ت

ـــد. باش

ـــد کـــه آن وجـــه انســـانی مـــا اســـت  رشق و غـــرب یکـــرسی مشـــرکاتی دارن

ـــم؛  ـــز داری ـــرک نی ـــای مش ـــم و کهن الگوه ـــرسی مفاهی ـــبب یک ـــن س و بدی

منتهـــی در فرهنگ هـــا و ملیت هـــای مختلـــف شـــکل های مختلفـــی 

را پیداکـــرده اســـت و هـــر جـــا بـــا توجـــه بـــه پیشـــینه فرهنگـــی خـــود 

ــز  ــد ولیچـ ــا ماننـ ــت. آنهـ ــرده اسـ ــگاه کـ ــوم نـ ــه آن مفهـ ــوری بـ یک جـ

روش پدیدارشناســـی را در پیـــش گرفتنـــد یعنـــی بـــه خـــود اثـــر هـــری 

پرداختنـــد.

•بااین وجـــود می توانیـــم تصـــور کنیـــم کـــه زیبایـــی یـــک امـــر نســـبی 

ـــت؟ اس

بلـــه؛ ولـــی بازهـــم بســـتگی بـــه رویکـــرد دارد. مثـــالً در هـــر رشقـــی و 

ـــرای  ـــبتی ب ـــد و نس ـــی می دانن ـــر حقیق ـــک ام ـــی را ی ـــا زیبای ـــالمی گوی اس

ـــر  ـــک ام ـــی ی ـــد، زیبای ـــی باش ـــا عرفان ـــرد م ـــر رویک ـــتند. اگ ـــل نیس آن قائ

ـــی  ـــا توصیف ـــناختی ی ـــرد روان ش ـــر رویک ـــی اگ ـــت ول ـــق اس ـــی مطل حقیق

باشـــد یـــک امـــر توصیفـــی می شـــود و بـــه نظـــر مـــن این هـــا باهـــم 

ـــد. ـــادی ندارن تض

ـــه  ـــن در جلس ـــت حارضی ـــه درخواس ـــه ب ـــا توج ـــحاق ب ـــز بس ـــر نی  در آخ

ــر  ــفه هـ ــاره فلسـ ــی دربـ ــان کتاب هایـ ــه بیـ ــی بـ ــیر مطالعاتـ ــرای سـ بـ

پرداخـــت و گفـــت:

ـــه  ـــه الحکم ـــه و نهای ـــه الحکم ـــای: بدای ـــالمی کتاب ه ـــفه اس ـــاره فلس درب

از عالمـــه/ رشح منظومـــه بـــه بیـــان شـــهید مطهـــری/ قواعـــد کلـــی در 

ـــی و ماجراهـــای جـــاودان در فلســـفه  فلســـفه اســـالمی از ابراهیمـــی دینان

اشـــاره کـــرد. بـــه دلیـــل تکـــرث آثـــار در فلســـفه غـــرب پیشـــنهاد داد تـــا 

ـــد. ـــه کنن ـــود را مطالع ـــر خ ـــوفان موردنظ ـــی های فیلس ـــراد کتاب شناس اف

*
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ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

پژوهشـــی دانشـــگاه_ وبینـــار »تفســـیر و فـــرا تفســـیر در مطالعـــات 

هـــر اســـالمی« از مجموعـــه وبینارهـــای رشـــته ی دکـــری تاریـــخ 

ــر و  ــکده هـ ــش دانشـ ــه کوشـ ــالمی بـ ــر اسـ ــی هـ ــی و تحلیلـ تطبیقـ

ــکاری معاونـــت آمـــوزش و تحصیـــالت تکمیلـــی و معاونـــت  ــا همـ بـ

ـــن نشســـت در روز سه شـــنبه  پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره اجـــرا شـــد. ای

۱۰ خرداد مـــاه ۱۴۰۱ از ســـاعت ۱۷ الـــی ۱۸:۳۰ بـــا حضـــور ۴۵ نفـــر 

ــامانه مجـــازی دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد. از عالقه منـــدان در سـ

در ایـــن نشســـت دکـــر صـــادق رشـــیدی، عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه 

فرهنگیـــان، بـــه عنـــوان ســـخران و دکـــر مهـــران هوشـــیار، دانشـــیار 

ـــتند. ـــور داش ـــت حض ـــر نشس ـــگاه دبی ـــوره، در جای ـــگاه س دانش

صـــادق رشـــیدی در آغـــاز ســـخنان خـــود بـــه توضیـــح مفهـــوم هـــر 

اســـالمی پرداخـــت و بیـــان کـــرد: هـــر اســـالمی عنوانـــی اســـت کـــه 

ـــز  ـــدی و متای ـــرای طبقه بن ـــی، ب ـــان اروپای ـــان و محقق ـــط هرشناس توس

ــار  ــر آثـ ــالمی از دیگـ ــدن اسـ ــده در متـ ــود آمـ ــه وجـ ــری بـ ــار هـ آثـ

ــوزه ی  ــه ی حـ ــت. رابطـ ــده  اسـ ــاخته شـ ــل، سـ ــود در دوران قبـ موجـ

دانشـــگاهی هـــر اســـالمی، بـــه رغـــم نامـــش، بـــا دیـــن اســـالم 

ـــی  ـــه بخش ـــت. اگرچ ـــر دردرس اس ـــش پ ـــم و بی ـــگ و ک ـــه ای کمرن رابط

از هـــر اســـالمی ممکـــن اســـت بـــه دســـت مســـلانان بـــه مقاصـــد 

ـــت.  ـــن نیس ـــم آن چنی ـــش اعظ ـــا بخ ـــد ام ـــده باش ـــاخته ش ـــی س مذهب

مســـجد یـــا نســـخ مصحـــف، بـــه وضـــوح بـــا تعریـــف هـــر کســـی از 

ــد. ــور در می آیـ ــالمی جـ ــر اسـ هـ

ــگ  ــام فرهنـ ــه نـ ــه بـ ــه کـ ــام آنچـ ــت: در متـ ــه گفـ ــیدی در ادامـ رشـ

اســـالمی، قوانیـــن و دســـتورات آن بـــر جـــا مانـــده اســـت و اقـــوام و 

ملت هـــای مختلـــف را بـــه هـــم پیونـــد برادرانـــه داده اســـت، هرگـــز 

و هیـــچ گاه بـــه واژه ای کـــه مفهـــوم هـــر را آشـــکار ســـازد برنخـــورد 

ـــه متخصصـــان قلمـــرو هـــر،  ـــر ســـبب شـــده ک ـــن ام نشـــده اســـت. همی

تاریـــِخ هرنویســـان، منتقـــدان، زیبایـــی شناســـان، فیلســـوفان، عاملـــان 

ــانی، در تبییـــن اصطـــالح هـــر اســـالمی  ــوم انسـ علـــوم دینـــی و علـ

درمانـــده باشـــند.

ــه  ــر بـ ــرد: هـ ــوان کـ ــر عنـ ــف واژه هـ ــرای توصیـ ــالش بـ وی در تـ

ـــت،  ـــدرن اس ـــای م ـــداول دنی ـــه در ت ـــه ک ـــه، آن گون ـــذل کلم ـــای مبت معن

ـــر  ـــر بیش ـــت ه ـــدارد. در حقیق ـــی ن ـــنت اله ـــی در س ـــد مکان ـــچ بع هی

ــنتی اســـت  ــان سـ ــای مـــدرن و جهـ یـــک اشـــراک لفظـــی بیـــن دنیـ

ــاص  ــر خـ ــرد از منظـ ــدان خـ ــگان جاویـ ــا اشـــراکی معنـــوی. فرزانـ تـ

ـــوه ای  ـــوان جل ـــه عن ـــالمی ب ـــر اس ـــد و ه ـــن می نگرن ـــه دی ـــان ب خودش

ـــه  ـــا ترجم ـــه ب ـــی آن و ن ـــای قرآن ـــه معن ـــن ب ـــه دی ـــی، البت ـــر دین از ه

اصطـــالح مبهـــم Religion در بســـر فرهنگـــی مـــدرن، بـــا دقـــت و 

در  تفسیر  فرا  و  »تفسیر  وبینار  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  اسامی«  هنر  مطالعات 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــن م ـــن دی ـــه ای ـــوط ب ـــت مرب ظراف

ـــات  ـــق ارتباط ـــیع و عمی ـــش وس ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــیدی ب ـــه ی رش ـــه گفت ب

انســـانی در حیـــات اجتاعـــی در طـــول تاریـــخ، بـــرش از همـــه نـــوع 

وســـایل و ابـــزار ســـود جســـته تـــا آن را در قلمـــرو زندگـــی توســـعه 

بخشـــد. دوران معـــارص کـــه عـــر ارتباطـــات نامیـــده شـــده اســـت، 

ــا،  ــن ملت هـ ــویه بیـ ــی دوسـ ــد ارتباطـ ــود نیازمنـ ــی خـ ــرای پویایـ بـ

ایـــن  فرهنگ هـــا و بـــه طـــور کلـــی متدن هـــا اســـت. ماحصـــل 

ــار آن  ــه آن و در کنـ ــته بـ ــای وابسـ ــاع و موجودیت هـ ــاط، اجتـ ارتبـ

ـــن  ـــر ای ـــت. ب ـــن اس ـــی نوی ـــت متدن ـــان و در نهای ـــاخت جه ـــاد و س ایج

اســـاس، هـــر متدنـــی می توانـــد مجموعـــه ای از گفتان هـــا را در 

خـــود جـــای دهـــد کـــه بـــه ایـــن هـــدف جامـــه ی عمـــل بپوشـــاند. 

یکـــی از ایـــن گفتان هـــا کـــه تنهـــا بـــر کالم تکیـــه نـــدارد بلکـــه بـــا 

ــد  ــاد کنـ ــر ایجـ ــی مؤثرتـ ــد ارتباطـ ــود می توانـ ــی خـ ــی غیرکالمـ ویژگـ

و بـــر رسعـــت تأثیـــر انتقـــال پیـــام بیفزایـــد، گفتـــان هـــری اســـت. 

ــکیل  ــی تشـ ــری و حکمـ ــی نظـ ــا از مبانـ ــه ی گفتان هـ ــاس و پایـ اسـ

شـــده اســـت.

صـــادق رشـــیدی در بـــاب متـــون حکمـــی – عرفانـــی اذعـــان کـــرد: 

منابـــع حکمـــی پایه هـــای نظـــری یـــک متـــدن را می ســـازند و از 

آنجـــا کـــه متـــدن نویـــن اســـالمی در مرحلـــه شـــکل گیری اســـت بـــه 

ـــت. ـــد اس ـــود نیازمن ـــداف خ ـــا اه ـــق ب ـــی مطاب ـــا خوانش ـــع ب ـــن مناب ای

وی در ادامـــه تبییـــن کـــرد کـــه گفتـــان حکمـــی - عرفانـــی اشـــاره 

ـــل،  ـــه اص ـــت ب ـــور رجع ـــه منظ ـــوزه، ب ـــن ح ـــندگان ای ـــالش نویس ـــه ت ب

منشـــأ و ســـنت دارد. ســـنت در معنـــای دینـــی کـــه در دیـــدگاه ایـــن 

ــأ  ــل و منشـ ــک اصـ ــری از یـ ــار هـ ــون و آثـ ــه متـ ــندگان همـ نویسـ

ند. برخاســـته ا

و  پرداخت  سنت گرایی  گفتان  توضیح  به  رشیدی  نشست  ادامه  در 

کومار  گنون،  رنه  میشگامی  با  که  سنت گرایی  گفتان  کرد:  ترشیح 

مجموعه وبینارهای  رشـــته دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسامی
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مجموعه وبینارهای  رشـــته دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسامی

*

در  واقع  گرفت،  شکل  دیگران  و  بورکهات  )شووان(،  شونون  آسوامی، 

نوعی پادگفتان در مقابل مدرنیته است. در اندیشه برخی سنت گرایان 

ایرانی، مانند سید حسین نر، سنت و مدرنیته، قابل جمع نیستند. لذا 

انسان  نجات  و  مقصود  به رسمنزل  رسیدن  برای  سنت گرایان،  منظر  از 

از گفتان مدرنیته، باید به سنت رجوع کرد.

دو  به  را  اسالمی  هر  نر،  حسین  سید  افزود:  ادامه  در  همچنین  و 

هر  می کند.  تقسیم  اسالمی  قدسی  هر  و  اسالمی  سنتی  هری  بخش 

متدن  در  هرها  از  بخش  یک  می شود:  تقسیم  بخش  دو  به  نیز  سنتی 

بخش  و  هستند  غیرقدسی  هر  موسیقی،  و  نگارگری  همچون  اسالمی 

کلیسا  معاری  یا  اسالم  در  خطاطی  و  مساجد  معاری  همچون  دیگر 

در دوره قرون  وسطی در دین مسیحیت، هر قدسی به شار می روند.

متون  آثار  در  قرائت  و  خوانش  هدف  خصوص  در  رشیدی  صادق 

اسالمی اظهار داشت: این خوانش به منظور کشف نیت مؤلف، کشف 

نیت منت، کشف نیت جامعه، کشف نیت قدرت و کشف نیت سنت ها 

صورت می گیرد؛ اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا صورت 

هان معنا است؟ که باید پاسخ داد مسئله ی اصلی در این مورد معنا 

است. در نگارگری ایرانی اعتقاد بر این است که این هر، نسبتی ذاتی 

و  است  کرده  اخذ  معنا  در هان  را  فرم خود  و  زبان  و  یافته  معنا  با 

این نظریه دلیل ساده ای دارد: فرم و رنگ در این هر به واقعیت های 

رنگ های  راز،  متاشاگه  این  در  و دشت  کوه  نیستند،  وفادار  برون  عامل 

متفاوت با عامل واقعی را دارند. پرسپکتیو در این آثار همچون نگارگری 

چینی عمودی است و نه عمقی، به سان جریان نور در ظهور شعاع های 

را  فرش  دنیای  به  عرش  عامل  در  معنا  یافنت  جریان  آسان،  از  عمودی 

می کند. روایت 

این  در  رنگ  گفت:  اسالمی  نگارگری  در  رنگ  مفهوم  درباره ی  وی 

دیگر  عامل  روایتگری  واقع،  با  انطباق  اصل  از  تبعیت  عدم  با  نگارگری 

و جهانی فراتر می شود. همچون کوه که در دنیای واقع، رنگی رسد و 

می کند  تن  به  آبی  رنگین  ایرانی جامه ی  نگارگری  در  اما  دارد؛  زمخت 

انعقادی. انقباضی و  انفعالی،  تا منادی باشد از صفات 

اسالمی  عرفانی  کتب  تأویل  و  تفسیر  در  رشیدی  گفته ی  به  همچنین 

که  را  سخنانی  و  کلات  از  بسیاری  که  داشت  دور  خاطر  از  نباید 

دارای معنای فلسفی یا کالسیک عمیقی می دانیم در اصل ممکن است 

به منظور بازی با کلات ادا شده باشند. پاره ای از تعاریفی که در کتب 

زبان  بر  معا  نوعی  به عنوان  احتاالً  می شود  یافت  تصوف  کالسیک 

شیوخ و بزرگان طریقت جاری شده اند.

رموز  خصوص  در  شایگان  داریوش  نظر  نیز،  آخر  در  رشیدی  صادق 

به  کرد  بازگو  دارند  وجود  ایرانی  اسالمی  سنتی  هر  در  که  مفاهیمی 

می داند.  بهشتی  رمزهای  از  رمزی  را  سیمرغ  او  گفت:  مثال  عنوان 

و  خداوند  حایت  نشان  و  فرشته  ارسارآمیز  رمز  را  سیمرغ  همچنین 

دو  در  فارسی  ادب  در  را  پرنده  این  جلوه گاه  و  می داند  غیبی  امداد 

و عرفانی منطق الطیر عطار می داند. فردوسی  وجه حاسی شاهنامه 

در پایان نشست نیز دکر مهران هوشیار از حضور متامی رشکت کنندگان 

داده  پاسخ  مطرح شده  پرسش های  به  و  کرد  قدردانی  رشیدی  دکر  و 

شد.

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــالمی عنوانـ ــر اسـ هنـ
ـــی،  ـــان اروپای ـــان و محقق ـــط هنرشناس توس
بـــرای طبقه بنـــدی و تمایـــز آثـــار 
هنـــری بـــه وجـــود آمـــده در تمـــدن 
ـــود در دوران  ـــار موج ـــر آث ـــالمی از دیگ اس

قبـــل، ســـاخته شـــده  اســـت.

*
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وبینار تخصصی با عنوان »جنگ اوکراین از دریچه روابط بین امللل« به مناسبت 

گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، به کوشش دانشکده فرهنگ و 

ارتباطات دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، با ارائه و 

سخرانی دکر »مهدی خرسوشاهی« پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط 

بین امللل و همچنین مدرس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره؛ روز 

یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 13 الی 14:30 به صورت مجازی 

در سامانه آموزش مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهدی خرسوشاهی ضمن ارائه مقدمه ای در باب موضوع، به 

چرایی شکل گیری جنگ اوکراین از دو نگاه عموم مردم و صاحب نظران روابط 

بین امللل پرداخت و گفت: نگاه مردم این است که غرب را مسئول شکل گیری 

جنگ در اوکراین می دانند. اوکراین پس از روسیه سومین کشور قدرمتند از 

اتحاد جاهیر شوروی و ازلحاظ وسعت نیز دومین کشور اروپایی و بزرگ ترین 

تأمین کننده غالت جهان است. وی افزود: اینکه کشورها دچار جنگ می شوند، 

منی توانند جایگاه درست و مشخصی درصحنه روابط بین امللل داشته باشند. 

به نوعی دلیل جنگ، ترکیب جمعیتی است که در اوکراین وجود دارد و بخش های 

رشقی که از دسته روس ها هستند و دسته دیگر به غرب گرایش دارند.

خرسوشاهی در این خصوص ادامه داد: یکی از بزرگ ترین محل های مناقشه، 

انقالب نارنجی است که به واسطه حرکت های آزادی خواهانه و دیگری انقالب 

آبی بوده که حاصل اطمینان به روس هاست. همچنین، پوتین به عنوان رسدمدار 

روسیه در تالش است که روسیه را از کشور قدرمتند به ابرقدرت تبدیل کند و 

روسیه برای اینکه جاه طلبی و توسعه طلبی خود را پیش بگیرد، جنگ را آغاز 

کرد. در این میان پیان ناتوجود داشت که از اهداف اولیه این پیان این است 

که قدرت آملان و روسیه ضعیف تر شود و از پیرشفت کمونیستی به کشورهای 

دیگر جلوگیری شود.

و  رئالیسم  دیدگاه  از  را  موضوع  این  تئوریک  ازنظر  خرسوشاهی  مهدی 

زیرشاخه های آن بررسی کرد و گفت: نظریه رئالیسم این است که آنچه در 

بیرون واقعیت رخ می دهد، بر آمال و آرزوهای مردم ارجحیت دارد. ایده آلیسم 

که پیروان آن کانت هستند، از موضوعی به نام حفظ صلح صحبت می کنند 

و از وقوع جنگ و خشونت پرهیز می کنند؛ اما واقعیت این است که چنین 

اتفاقی رخ نداد.

مدرس دانشگاه سوره اضافه کرد: همه مکاتب رئالیستی از سه نظر باهم مشرک 

هستند. مورد نخست دولت محوری، مورد دوم اصل بقا و آخرین مورد خودیاری 

است. دولت ها کنشگران اصلی هستند و روابط شان بر اساس روابط آنارشیک و 

ناهنجار است. همچنین هر دولت فقط و فقط می تواند توسط خود درصحنه 

روابط بین امللل دوام پیدا کند. ازنظر رئالیست ها همکاری در روابط بین امللل 

یک امر وابسته به قدرت است. در مقابل رئالیست ها، لیربال ها و نئولیربال ها از 

طریق همکاری، تفاهم و از طریق نهادها و سازمان ها بین املللی، نظم و صلح 

را برقرار می کنند.

وی اذعان کرد: روسیه قدرت امتی دارد و می تواند موجودیت کشورهای دیگر را 

تهدید کند. به همین جهت ایران نیز موضع را حفظ کرده است. اردوگاه رشق و 

غرب به دنبال قانع کردن مردم هستند. ماکیاولی مناینده رئالیسم تاریخی، معتقد 

است که اصول اخالقی منی تواند درصحنه روابط بین امللل واقعیات جاری کارگشا 

باشد. رهربان سیاسی همواره باید جانب احتیاط را در ارتباط با کشورهای دیگر 

رعایت کنند. ماکیاولی معتقد است که هدف وسیله را توجیه می کند و برای 

رسیدن به هدف خود می توان از هر روش وسیله ای استفاده کرد.

خرسوشاهی با اشاره به نظریه پردازان عرصه روابط بین امللل گفت: »توسیدید« 

دریچه  از  اوکراین  »جنگ  تخصصی  نشست 
وابط بین الملل« در دانشگاه سوره برگزار شد ر

یکی از متفکران برجسته رئالیسم ساختاری است که می گوید: »میل به قدرت در 

ذات برش نهفته است و صحنه روابط بین امللل منایشی از رفتار و طبیعت برشی 

در زندگی خود افراد است«. وی اضافه کرد: قدرمتندان آنچه را که می خواهند 

انجام می دهند و ضعیفان فقط زجر می کشند. از طرفی دیگر جرقه جنگ به 

دلیل ترس از دیگری است. دلیل جنگ درصحنه روابط بین امللل ترسی است که 

طرفین از یکدیگر دارند. مورگنتا نیز دراین باره می گوید: »جنگ و نزاع درصحنه 

نظریه  دارد«. همچنین،  انسان  بیولوژیکی  بین امللل ریشه در عوامل  روابط 

سیاست بین امللل می گوید اگر سیاستمداران صلح طلبی نیز باشید؛ وقوع جنگ 

یک امر متحمل است.

مهدی خرسوشاهی بابیان اینکه رسانه های روسی اظهار می کنند که طرفدار 

صلح هستند، گفت: زیاده خواهی ناتو روس را وارد جنگ با اوکراین کرد. نزاعی 

که در دنیا وجود دارد، به دنبال تطهیر چهره ها و سیاه کردن چهره هاست. جنگ 

رسانه ای دنیا بر رس این موضوع است و متام تالش رسانه ها این است که به 

بازمنایی واقعیت ها بپردازند؛ اما این رسانه ها هستند که انتخاب می کنند ما کدام 

بخش از واقعیات را ببینیم.

وی تأکید کرد: اگر اوکراینی ها در چندین سال گذشته زرادخانه های امتی خود 

را از دست نداده بودند، روسیه فرصت حمله به اوکراین را پیدا منی کرد. چراکه 

اوکراین نیز از توان امتی برخوردار بود. پس باید دولت ها برای تأمین امنیت 

خودشان، خودیاری انجام دهند. »کنت والتز« می گوید: »رفتار دولت ها درصحنه 

روابط بین امللل بر اساس توامنندی افراد است.

مهدی خرسوشاهی در خصوص راه حل ها از دیدگاه صاحب نظران ارتباطات 

گفت: برای ایجاد ثبات درصحنه روابط بین امللل باید یک نظام دوقطبی ایجاد 

شود. به همین سبب موازنه قوا ایجاد و کشورها کمر دچار جنگ با یکدیگر 

می شوند. مورگنتاو نیز در این زمینه معتقد است که دنیا باید به سمت نظام 

چندقطبی پیش برود و حتی نظام دوقطبی نیز پاسخگو نبوده و در مقابل آنها 

لیربال ها و نئولیربال ها می گویند موشک ها و ابزار جنگی تأثیری ندارد و نظام 

همکاری نتیجه بخش است.

خرسوشاهی در پایان درباره جایگاه ایران در این رشایط گفت: دولت های رشقی 

و غربی همواره یک وضعیتی داشتند که می توانست مورد نزاع و درگیری قرار 

بگیرد. به این معنا که در حال حارض روس ها منافعشان را در ایران می بینند و 

آمریکایی ها نیز منافع خود را در ایران می بینند. جنگی که در اوکراین رخ داد 

باید درس عربتی برای ایران باشد تا بتواند چه از طریق اتخاذ سیاست های درست 

درصحنه روابط بین امللل و چه از طریق ایجاد فرآیندهایی برای رسمایه گذاری 

سایر کشورها و چه از طریق روند خوداتکایی و خودیاری خودش را به حدی 

قوی کند که اجازه حمله قدرت های منطقه ای و جهانی را ندهد.

وی افزود: یکی از مهم ترین موضوعاتی که همیشه در کشور ما مطرح بوده، 

قضیه امنیت است که از طرف سایر کشورها مورد تهدید قرار نگیریم. به دلیل 

اینکه ما یک کشور ایدئولوژیک محسوب می شویم و کشورهای ایدئولوژیک 

همیشه به واسطه عقایدشان مشکالتی دارند؛ ایران باید به شدت درصحنه روابط 

بین امللل بااحتیاط و جانب دارانه حرکت کند که هیچ گاه جنگ به داخل مرزهای 

کشور وارد نشود. سیاست ما باید یک سیاست رئالیستی همراه با جانب داری 

باشد تا بتوانیم درصحنه روابط بین امللل به بقا و دوام آوردن فکر کنیم.

در انتهای جلسه نیز، به متامی سؤاالت عالقه مندان در این حوزه پاسخ داده شد.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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وبینـــار تخصصـــی بـــا عنـــوان »اجـــرا و گویندگـــی« بـــه مناســـبت 

گرامیداشـــت هفتـــه ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی، بـــه کوشـــش دانشـــکده 

فرهنـــگ و ارتباطـــات دانشـــگاه ســـوره و بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی 

ـــدرس  ـــرد، م ـــر محمدحســـین رسوش ف ـــه و ســـخرانی دک ـــا ارائ دانشـــگاه، ب

دانشـــگاه صداوســـیا؛ روز یکشـــنبه مـــورخ 25 اردیبهشـــت ماه 1401 

ــازی  ــوزش مجـ ــامانه آمـ ــازی در سـ ــورت مجـ ــی 17 به صـ ــاعت 15 الـ سـ

ـــد. ـــزار ش ـــوره برگ ـــگاه س دانش

در ابتـــدای جلســـه، محمدحســـین رسوش فـــرد ضمـــن ارائـــه مقدمـــه ای 

ـــده  ـــخص گوین ـــات و ش ـــوص ارتباط ـــی در خص ـــوع، تعریف ـــاب موض در ب

ـــطه  ـــوم به واس ـــال مفه ـــای انتق ـــه معن ـــات ب ـــت: ارتباط ـــرد و گف ـــرح ک مط

ـــد یـــک  ـــز کســـی اســـت کـــه بتوان ـــده نی ـــوده و گوین ـــف ب روش هـــای مختل

ـــد. ـــل کن ـــوم را منتق ـــا و مفه معن

ـــی  ـــده خوب ـــا گوین ـــم ت ـــه کنی ـــه چ ـــاره اینک ـــرد درب ـــین رسوش ف محمدحس

ــات و  ــا کلـ ــنایی بـ ــات، آشـ ــری از ارتباطـ ــا بهره گیـ ــت: بـ ــویم، گفـ شـ

ـــن،  ـــویم. همچنی ـــی ش ـــده خوب ـــم گوین ـــات؛ می توانی ـــح کل ـــرد صحی کارب

ـــه  ـــل ب ـــد در اص ـــرد بای ـــت و ف ـــه نیس ـــرداری پذیرفت ـــه ظاه ـــن زمین در ای

ـــد. ـــته باش ـــل داش ـــی کام ـــرا آگاه ـــخنوری و اج ـــون س فن

ـــی  ـــان در ط ـــلبی انس ـــای س ـــه رفتاره ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــرد در ادام رسوش ف

ـــری  ـــخنور، مج ـــم س ـــه می توانی ـــه چگون ـــرد ک ـــرح ک ـــی مط ـــرا و گویندگ اج

ــت  ــل نخسـ ــزود: اصـ ــاره افـ ــیم. وی دراین بـ ــی باشـ ــر مقبولـ و ارتباط گـ

ـــر و  ـــل تظاه ـــخنور اه ـــری و س ـــردم مج ـــدارد م ـــکان ن ـــه ام ـــت ک ـــن اس ای

ـــت  ـــی را دوس ـــی و عرفان ـــوی، دین ـــی معن ـــای تصنع ـــش حالت ه ـــل منای اه

ـــد عـــادی  ـــت دارد کـــه مجـــری بتوان ـــی در اینجـــا اهمی داشـــته باشـــند؛ یعن

رفتـــار کنـــد. برخـــی از نواقـــص ارتباطـــی مـــا کاهلـــی در برخـــی امـــور 

ـــد. ـــته باش ـــود داش ـــد وج ـــز نبای ـــات نی ـــن تعارف ـــت. همچنی اس

وی اضافـــه کـــرد: مـــورد دیگـــر ایـــن اســـت کـــه امـــکان نـــدارد مـــردم 

مجـــری و گوینـــده فانتزی گـــو بـــا لحـــن مصنوعـــی را دوســـت داشـــته 

ـــت  ـــی صحب ـــخص غیرواقع ـــه آن ش ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــو ب ـــند. فانتزی گ باش

ــدارد.  ــی نـ ــردم اطالعـ ــای مـ ــه و نیازهـ ــات جامعـ ــد و از واقعیـ می کنـ

مجـــری بایـــد عـــادی و متعـــادل باشـــد. همیـــن عـــادی بـــودن باعـــث 

آشـــکار شـــدن ایـــرادات می شـــود و یـــک کارشـــناس نیـــز می توانـــد آن 

ـــد  ـــت، رش ـــز اس ـــد گری ـــه نق ـــخصی ک ـــر ش ـــه ه ـــد. البت ـــد کن ـــخص را نق ش

کـــردن بـــرای او میـــرس نخواهـــد بـــود.

ـــدارد  ـــکان ن ـــت: ام ـــوم گف ـــورد س ـــح م ـــرد در توضی ـــین رسوش ف محمدحس

در  گویندگـی«  و  »اجـرا  تخصصـی  نشسـت 
شـد برگـزار  سـوره  دانشـگاه 

مـــردم مجـــری و ســـخنور پرحـــرف زیاده گـــو را بپســـندند و همچنیـــن *

ـــت  ـــن صحب ـــه در حی ـــاکار را ک ـــردم مجـــری و ســـخنور ری ـــدارد م ـــکان ن ام

ــت  ــی اسـ ــد مذهبـ ــر از عقایـ ــیار متأثـ ــد  و بسـ ــر می کنـ ــردن تظاهـ کـ

ـــدارد  ـــکان ن ـــه ام ـــت ک ـــوان گف ـــم می ت ـــل پنج ـــح اص ـــندند. در توضی بپس

مـــردم، مجـــری و گوینـــده ای را کـــه کالم، ظاهـــر و رفتـــار تقلیـــدی دارد 

ـــد. ـــد را تشـــخیص می دهن ـــان تقلی ـــه مخاطب دوســـت داشـــته باشـــند. چراک

وی در خصـــوص اصـــل ششـــم عنـــوان کـــرد: امـــکان نـــدارد مـــردم، گوینـــده 

بدخلـــق و محـــروم از شـــادی و مـــزاح را بپذیرنـــد. اگـــر شـــوخ طبع 

ـــودن  ـــدی ب ـــه ج ـــد. البت ـــد ش ـــی نخواهی ـــخنور خوب ـــری و س ـــید، مج نباش

ـــی  ـــت و بدخلق ـــودن فضیل ـــدی ب ـــت. ج ـــاوت اس ـــودن متف ـــق ب ـــا بدخل ب

رذیلـــت اســـت. وی در بیـــان هفتمیـــن اصـــل گفـــت: مـــردم، مجـــری و 

ســـخنور و گوینـــده بی ســـواد را دوســـت ندارنـــد. شـــخص مجـــری بایـــد 

ــد. همچنیـــن متـــون  ــته باشـ ــه ی مطالعاتـــی داشـ ــه و عقبـ یـــک دیرینـ

معتـــرب ایرانـــی و خارجـــی را مطالعـــه کـــرده باشـــد و بتوانـــد به موقـــع 

ـــد. ـــتناد کن ـــا اس ـــه آنه ب

ـــان  ـــتم، خاطرنش ـــل هش ـــه اص ـــاره ب ـــا اش ـــیا ب ـــگاه صداوس ـــدرس دانش م

کـــرد: مـــردم، مجـــری و ســـخنور ســـبک رفتار را دوســـت ندارنـــد و شـــاد 

کـــردن مـــردم امـــر مهمـــی اســـت کـــه نبایـــد بـــا ســـبک رفتاری آمیختـــه 

ــدارد  ــکان نـ ــت: امـ ــار داشـ ــل اظهـ ــن اصـ ــوان آخریـ ــود. وی به عنـ شـ

ــی ادب و  ــخره گر، بـ ــوج، مسـ ــخنور لجـ ــده و سـ ــری و گوینـ ــردم، مجـ مـ

زبان بـــاز را دوســـت داشـــته باشـــند. البتـــه مـــردم مجـــری ای کـــه ادعـــا 

دارد را نیـــز منی پســـندند .

در بخـــش پایانـــی ایـــن نشســـت نیـــز، محمدحســـین رسوش فـــرد از 

دانشـــجویان حـــارض در جلســـه، تســـت گویندگـــی گرفـــت و نکاتـــی را 

جهـــت نقـــد و رفـــع اشـــکال مطـــرح کـــرد.

ـــوزه  ـــن ح ـــدان در ای ـــؤاالت عالقه من ـــی س ـــز، به متام ـــه نی ـــای جلس در انته

پاســـخ داده شـــد.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی 

و  فرهنگ  دانشکده  کوشش  به  پژوهشی«،  خربی  و  »مصاحبه   عنوان  با 

روز  دانشگاه،  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و  سوره  دانشگاه  ارتباطات 

الی 12:30 در سامانه  اردیبهشت ماه 1401 ساعت 11  دوشنبه مورخ 26 

آموزش مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

در این نشست دکر غالمحسین اسالمی فرد پژوهشگر و همچنین مدرس 

مبینا  و  سخران  به عنوان  سوره؛  دانشگاه  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده 

میرزابیگی به عنوان مدیر جلسه حضور داشتند.

در ابتدا، دکر اسالمی فرد با گرامیداشت هفته ارتباطات به ترشیح مراحل 

انجام مصاحبه خربی پرداخت و گفت: فضا و مکان مصاحبه باید به دقت 

انتخاب شود، نحوه استقرار مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، وضعيت نور 

و کادربندى تصوير ازجمله مسائل مهم است. هاهنگى با مصاحبه شونده 

نشدن  خارج  و  جواب ها  کردن  موجز  به منظور  مصاحبه  برگزارى  از  قبل 

مصاحبه شونده از موضوع که به آن هاهنگى رس صحنه مى گويند مزايا 

تصويربرداري، صدابرداري،  کار  در  آن رصفه جوىئ  مزاياى  دارد،  معايبى  و 

مونتاژ و زمان و رسعت برگزاری مصاحبه و ارائه رسيع آن به پخش است 

را طرح  دلخواه خود  مطالب  مصاحبه شونده  که  است  اين  آن  معايب  و 

مى کند و با توجه به اينکه به اهداف و نيات خربنگار از قبل آگاه مى شود، 

به طور ضمنى  پيدا مى کند.  کليشه اى  و حالت  نيست  مصاحبه شورانگيز 

هر دو طرف قبل از مصاحبه به نوعى توافق مى رسند و اين از اهميت کار 

مى کاهد و خربنگار را از طرح سؤال هاى جديد که هم زمان با پاسخ هاى 

اين گونه مصاحبه  مصاحبه شونده به ذهن مى رسد، بازمی دارد. بهر است 

به  تنها  نيز  و خربنگاران  انجام شود  معموىل  و  موضوعات غرجنجاىل  در 

سؤال هایى که با مصاحبه شونده به توافق رسيده اند، اکتفا نکنند و البه الى 

مصاحبه، سؤال هاى موردنظر را نيز طرح کنند.

وی افزود: خربنگار در مصاحبه، بايد تالش کند حضور خود را به طور فعال 

نشان دهد و سؤال هاى خود را به شکىل مطرح کند که مصاحبه شونده را 

کند هنگام مصاحبه  بايد تالش  او  کند.  دادن جواب صحيح عالقه مند  به 

پاسخ ها  با  متناسب  و  دهد  گوش  به دقت  مصاحبه شونده  پاسخ هاى  به 

مى دهد.  نشان  نيز  را  خربنگار  عالقه مندى  خود  اين  که  کند  سؤال  طرح 

خربنگار بايد حني مصاحبه آرامش خود را به خوىب حفظ و مصاحبه را به 

نشود. درصورتی که  نيز سلب  آرامش مصاحبه شونده  که  کند  اداره  شکىل 

را در  بايد جريان مصاحبه  از موضوع خارج شد خربنگار  مصاحبه شونده 

از  بعىض  در  کند.  هدايت  موضوع  روى  را  بحث  و  باشد  داشته  دست 

پاسخ  هاى  دارند  از مصاحبه ميل  فرار  براى  مصاحبه ها، مصاحبه شوندگان 

کوتاه و کىل ارائه دهند تا هرچه زودتر مصاحبه نوبتام، دراین باره خربنگار 

بايد از قبل آمادگى کامل داشته باشد.

وی همچنین به چند ویژگی مصاحبه کننده پرداخت و اذعان کرد:

۱. داشنت ذوق، استعداد نويسندگي، نداشنت دشوارى در انتخاب کلات و 

برگـزاری وبینـار  تخصصـی »مصاحبـه  خبر و 
پژوهشـی« در دانشـگاه سـوره

*

ساخنت جمالت ۲. کنجکاوي، تيزبينى و نکته سنجى ۳. داشنت هوش بيش از 

هوش متوسط افراد جامعه ۴. تواناىئ ايجاد ارتباط با طبقات مختلف مردم 

۵. صرب و حوصله زياد ۶. داشنت توانایى جسمى و رواىن براى دوندگى هاى 

اضطرارى ۷. قدرت تفکر رسيع ۸. عشق به  کار خربى ؛ و بسیاری از این 

موارد که در این مقال منی گنجد. پس از اجرا مصاحبه متناسب با موضوع 

و اهداف خرب، ساختار مصاحبه مشخص و بر اساس آن مقدمه و مؤخره 

مناسب براى آن نوشته مى شود. ويژگى هاى مقدمه مصاحبه آن است که با 

دادن اطالعات و آوردن مطالب عالوه بر دادن موضوع به مخاطب، ميل او 

را به مصاحبه افزايش دهد. مطالب انتهاىئ مصاحبه نيز بايد جمع بندى را 

به شکىل انجام دهد که رضايت مصاحبه شونده را دربر داشته باشد. پس از 

نوشنت مقدمه و مؤخره، نوبت به تعيني ساختار خرب مى رسد. گفتار مصاحبه 

آماده و ضبط مى شود. بخش هایی از مصاحبه که قرار است عيناً استفاده 

شوند، به دقت گزينش و گفتار مناسب براى آنها نوشته مى شود.

 اسالمی فرد در ادامه بحث به تقسیم بندی تحقیق بر اساس هدف پرداخت 

و خاطرنشان کرد:

و  تحقیق  و  کاربردی  بنیادی،  نوع  سه  به  هدف  اساس  بر  تحقیق  انواع 

رصفاً  هدف  تحقیق  بنیادی،  تحقیق  در  که  می شود  تقسیم بندی  توسعه 

به کاربرده  علم  برای  درواقع  و  دارد  توجه  پدیده  یک  ذات  و  ماهیت  به 

می شود. مثل شناخت یک ویروس جدید یا شناخت یک گونه گیاهی جدید 

که بیشر در آزمایشگاه ها کاربرد دارند؛ برای گسرش دامنه علم بوده و 

عموماً به صورت کیفی انجام می شود.

در تحقیق کاربردی؛ محقق دنبال حل یک مشکل در دنیا است و عموماً 

در تحقیق کاربردی نتایج حاصل از تحقیقات بنیادی را به کار می گیرد. با 

مسئله ای رشوع می شود. تحقیق توسعه ای تحقیقی است که نتایج حاصل از 

کاربردی را بررسی می کند به طور مثال شکل جاری را شناسایی و حل می کند.

انتهای جلسه افزود: اگر مصاحبه به طور مستقيم تهيه و  اسالمی فرد در 

پخش شود، بيشر جذاب خواهد بود و اين به یک مجرى توانا نياز دارد. 

و  صالحيت ها  با  مصاحبه شونده  تلويزيوين،  و  راديوىئ  زنده  مصاحبه  در 

مسئوليت هاى خود معرىف مى شود و در هنگام پخش برنامه نيز از طريق 

به  راديو،  طريق  از  اعالم  يا  تلويزيون  صفحه  روى  او  عنوان  کردن  حک 

مخاطبان معرىف مى شود.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی »روزنامه نگاری 

معاونت  و  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده  کوشش  به  معارص«  جهان  در 

پژوهشی دانشگاه سوره در روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 

در  حضوری  و  دانشگاه  سامانه  در  مجازی  به صورت   15:30 الی   13:30

دانشکده ارتباطات دانشگاه سوره برگزار شد.

استاد  ارتباطات،  دانشکده  رئیس  مسعودی،  امیدعلی  نشست  این  در 

محمود مختاریان، مدرس و پژوهشگر، به عنوان سخران و مبینا میرزابیگی 

به عنوان مدیر جلسه حضور داشتند.

هفته  تربیک  و  سالم  عرض  نشست ضمن  دبیر  مسعودی،  دکر  ابتدا  در 

بابت  استاد مختاریان  از دانشجویان حارض و  ارتباطات و روابط عمومی 

استاد  از  سپس  و  کرد  تشکر  و  خرسندی  ابراز  نشست  این  در  حضور 

مختاریان دعوت کرد تا سخنان خود را آغاز کند.

بابت  سوره  دانشگاه  و  مسعودی  دکر  از  تشکر  از  پس  مختاریان  استاد 

برگزاری این نشست سخنان خود را با یک مثال از روزنامه »نیویورک تایم« 

آغاز کرد: در این روزنامه با توجه به قدمت تجربه ای که دارد یک مشکل 

در ابتدا وجود دارد و آن لوگو روزنامه است زیرا قدیمی بوده و  نشده 

دارای  نرشیه  گفت:  و  پرداخت  نرشیه  اجزای  از  برخی  به  سپس  است. 

و  نرشیه  شکلی  مسئول  هری،  مدیر  نرشیه؛  محتوایی  مسئول  رسدبیر، 

صاحب امتیاز است که رسدبیر به نوعی فرمانده به حساب می آید و تنها به 

مدیرمسئول پاسخگو است.

 

استاد مختاریان درباره تعریف واژه سواد بیان کرد: رسدبیر و بقیه اعضا 

نرشیه باید سواد رسانه ای و بری داشته باشند. از سال 2016 یونسکو به 

بیان شاخصه هایی برای تشخیص سواد افراد پرداخت که پس از تغییرات 

بسیار درنهایت در سال 2018 اعالم کرد که ما دوازده نوع سوادداریم که 

ارتباطی و... هستند  ارتباطی، رسانه ای، بوم شناسی، زبان، کامپیوتر،  سواد 

پنج  تنها  افراد دارای دکری،  نداند بی سواد است.  را  این موارد  و هرکس 

درصد سواد دارند و ندانسنت عیب نیست بلکه مقاومت در برابر دانسنت 

عیب است.

 

رسانه  سواد  که  کرد  اذعان  رسانه ای  سواد  مبحث  در خصوص  سپس  وی 

درواقع قدرت تحلیل رسانه است و ما باید این نکته را بدانیم که روی کار 

آمدن رسانه جدید باعث از بین رفنت رسانه های قبلی نشده  بلکه آنها را 

تکمیل کرده است. ما باید با جغرافیای رسانه نیز آشنا باشیم یعنی بدانیم 

در کشورهای مختلف رسانه غالب چیست مثالً در ژاپن روزنامه، در ایران 

رادیو، در انگلیس رادیو در آمریکا فیس بوک است البته از سال 2000 به 

بعد ما شاهد ورود جدی شبکه های مجازی شدیم که اآلن قدرت بسیار 

باالیی دارند. رادیو جادوی صدا، کم خرج ترین رسانه است و می توان حتی 

با یک نفر آن را اداره کرد. در رادیو رسعت، مداومت و قدرت انتشار در 

اثرگذاری آن بسیار مهم است و کسی که در این رسانه کار می کند می داند 

که رادیو 80 درصد موسیقی و 20 درصد کالم است. جالب است بدانید که 

در آمریکا دو گوینده پنجاه سال است که نگذاشته اند کسی چهره آنها را 

وزنامه نگاری  »ر تخصصی  وبینار  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  معاصر«  درجهان 

*

مشاهده کند که مبادا اثرگذاری آنها در مخاطب کم شود. پس ما باید سواد 

رسانه ای را باال بربیم و گسرش دهیم.

زیرا  است  ارجح تر  رسانه ها  همه  از  مکتوب  رسانه  افزود:  ادامه  در  وی 

قرش باسواد رساغ آن می روند. خواندن باعث می شود تا فرد به خودباوری 

و خالقیت برسد. یک نکته خیلی مهم در رابطه با رسانه وجود دارد؛ در 

حال حارض متام حکومت های جهان رسانه محور هستند و رسانه بخشی از 

قدرت کشورها به حساب می آید. وی با اشاره به نظریه پردازها در این زمینه 

گفت: رسانه بخشی از جنگ نرم است و ما اصالً حکومت در جهان نداریم 

بلکه حکومت رسانه داریم و هرکس که رسانه را دارد موفق تر است.

 مختاریان در رابطه با رسدبیر نرشیه خاطرنشان کرد که رسدبیر فردی است 

که در نرشیه کار می کند؛ تیم سازی و چینش بلد است. رسدبیر افراد را زیر 

نظر دارد، سواد رسانه ای، عاطفی و ارتباطی دارد و موج آفرینی بلد است.

 وی سپس به مراحل راه اندازی یک نرشیه در ایران و نکات مهم آن اشاره 

و اذعان کرد: در ابتدا فرد باید مجوز ارشاد بگیرد؛ بعد نوع قطع خود را 

استاندارد  اساس  بر  کند،  چاپ  مجله  می خواهد  فردی  اگر  کند.  مشخص 

مدنظر  را  یونیفرم  باید  است؛   28 در   21 چاپ صفحات  ابعاد  موردقبول 

قرار دهد، به نحوه ساماندهی عنارص بری و نوشتاری در یک مجموعه  

یونیفرم می گویند. در مرحله بعدی لوگو است که آرم و نشانه ما به حساب 

می آید. لوگو باید چند ویژگی داشته باشد: در راستای نرشیه باشد/ راحت 

یا حداکرث دو سیالبی باشد/  خوانده شود و چشم نواز باشد/ تک سیالبی 

در ابعاد صفحه جا شود/ حس ایجاد کند و اینکه تلفیقی از خوشنویسی 

و گرافیک باشد. مراحل بعدی که باید به کیفیت چاپ عکس و صفحات، 

چینش حروف، صفحه آرایی و ترکیب بندی توجه کند.

مختاریان درباره کارکردهای عکس به 12 مورد اشاره و ترشیح کرد: سواد 

بری، گزینش تصویری، شکار لحظه ها، نقطه طالیی، دید عکاسانه، نگاه 

ادیت  عکس،  کاور  تصویری،  خالقیت  تصویری،  ارزش گذاری  عکاسانه، 

عکس، مدیریت تصویری و زمان تصویر.

وی در ادامه افزود: صفحه آرایی درواقع هان راحت خواندن و زیبایی کار 

است ولی آن را این گونه تعریف می کنیم: به ترکیب منت، عنوان و تصویر 

در صفحه در صفحه به لحاظ ارسال پیام در کوتاه ترین زمان صفحه آرایی 

باید روی آن کارکنیم زیرا در اکرث اوقات فرم، محتوا را  می گویند و حتاً 

نجات می دهد.

نرشیات  و  روزنامه ها  از  آثار  برخی  ارائه  به  درنهایت  مختاریان  استاد   

مختلف پرداخت و به سؤاالت افراد در رابطه این آثار پاسخ داد.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی
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به مناسبت هفته ارتباطات، وبینار تحت عنوان »متاورس و آینده ارتباطات« 

به کوشش دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره با همکاری معاونت 

پژوهشی در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت 

مجازی در سامانه مجازی دانشگاه سوره برگزار می شود.

 در این نشست دکر امیدعلی مسعودی، ریاست دانشکده فرهنگ و ارتباطات 

دانشگاه سوره به عنوان سخران و خانم مبینا میرزابیگی به عنوان میزبان نشست 

حضور داشتند.

 در ابتدای نشست میرزابیگی ضمن عرض خوش آمد گویی به حارضین در 

نشست، به معرفی موضوع و سخران برنامه پرداخت و از دکر مسعودی دعوت 

کرد تا به ارائه مطالب خود بپردازد.

دکر امیدعلی مسعودی با این مقدمه سخن خود را آغاز کرد که ما در عر 

تکنولوژی ها زندگی می کنیم و از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون با مرور زمان 

تکنولوژی ها در اشکال مختلف وارد زندگی ما شده اند. مدت کوتاهی است که 

از ظهور و حضور شکل جدید و تکامل یافته تری از ارتباطات دیجیتالی صحبت 

می شود. این فرم جدید حامل سویه های جدیدتری از شکل و نوع ارتباط است. 

بنابراین در این نشست درباره ی چیستی متاورس از ابعاد مختلف صحبت 

خواهیم کرد.

مسعودی در ادامه افزود: بهر است برای تعریف متاورس از نقل قول آقای »متیو 

بال« استفاده کنیم، شخصی که ارشاف کاملی بر این فضا داشته و از مدیران 

سایت متاورس پرایمر به شار می رود. آقای بال در تعریف متاورس می گوید: 

»متاورس شبکه ای گسرده از جهان ها و شبیه سازی های سه بعدی پایدار است 

که به صورت آنی و لحظه به لحظه چهره پردازی می شوند. در آن هویت اشخاص، 

اشیاء فیزیکی، تاریخ برشی و حتی سیستم های پرداختی پیوستگی خودشان را 

حفظ می کنند. این مجموعه می تواند هم زمان تعداد زیادی از افراد را به صورت 

مجازی در خود جای دهد، بدون اینکه الزم باشد این افراد در یک مکان فیزیکی 

حضورداشته باشند.«

به گفته  مسعودی متاورس برای اولین بار در رمان علمی تخیلی »نیل« اثر »نیل 

استیونسن« که در سال ۱۹۹۲ نوشته و ابداع شده است که در آن انسان به عنوان 

آواتارهایی قابل برنامه ریزی با یکدیگر و با عامل های نرم افزارها در یک محیط 

مجازی سه بعدی که در حقیقت استعاره ای از دنیای واقعی است ارتباط برقرار 

می کنند. در حقیقت استیونسن از این واژه برای معرفی نسل جدیدی از اینرنت 

بر پایه  واقعیت مجازی استفاده کرده است.

مسعودی خاطرنشان کرد: خوشبختانه محدودیتی برای حضور افراد مختلف در 

متاورس وجود ندارد و هرکسی می تواند آزادانه و در هرزمانی و از هر مکانی 

که می خواهد در آن حضور پیدا کند. در حقیقت کاربران متاورس با محتوا و 

تجربه ای که ارائه می دهند این دنیای مجازی بین آنها اشراک گذاشته می شود. 

کاربران می توانند از طریق ویدیوهای تعاملی یا چت کردن با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند. آواتارهای مختلف با برخورداری از قابلیت های هوش مصنوعی 

پیرشفته حتی می توانند در مورد موضوعات پیچیده بحث کنند و با انسان وارد 

مباحثه ای طوالنی و بدون محدودیت شوند. برای استفاده از متاورس ابتدا باید 

برگزاری وبینار »متاورس و آینده ارتباطات« در 
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ابزارهایی مانند هدست واقعیت مجازی، عینک هوشمند و اینرنت پررسعت 

در اختیار داشت. کاربران یا شخصیت های مجازی می توانند شخصیت خود را 

بسازند و فعالیت های مختلفی انجام دهند. در متاورس شا می توانید بالباس 

دلخواه، شخصیت خودتان را ایجاد کنید و در جلسات و مالقات مجازی رشکت 

کنید. یک محیط دیجیتال که کاربران بتوانند آواتاری از خود بسازند در قالب این 

آواتار با یکدیگر تعامل داشته باشند. تعامالت آنها در محیط مجازی خواهد بود.

 امیدعلی مسعودی در خصوص فلسفه ی متاورس توضیح داد: با حذف جهان 

تجربه از فلسفه پوزیتیویستی فاصله می گیریم اما با فلسفه ی متافیزیکی و 

فهم انسان قرابتی ندارد. مشکل هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی 

دارد. در حوزه حقوق عمومی و خصوصی فقدان قانون و مخدوش شدن حریم 

خصوصی یک بحث جدی است. اینکه کنرل متاورس چگونه خواهد بود را باید 

در طول زمان و با بررسی پیرشفت ها پیش بینی کنیم.

شدن  غوطه ور  و  ارتباط  از  شکل  این  آینده ی  درباره ی  همچنین  مسعودی 

انسان ها در آن باید گفت که ارتباطات انسانی ۵ درصد صحبت کردن و ۹۵ 

ارتباطات اجتاعی  درصد حرکات غیرکالمی خواهد بود. معارشت دیجیتال، 

را به ارتباطات میان فردی تبدیل می کند. حذف حواس مهمی مانند بویایی، 

چشایی و خاطرات شنوایی و بینایی، همچنین کاهش تعامالت واقعی انسان و 

کمرنگ شدن عواطف و احساسات از نتایج این تکنولوژی است. هجوم تبلیغات 

هدفمند رشکت ها به کاربران برای کسب درآمد و کنرل و نظارت بر متاورس 

و اینرنت به دست کشورهایی مانند آمریکا خواهد بود. رشکت ها کدها را 

می نویسند و میان خودشان به اشراک می گذارند درنتیجه برای کنرل کشورهای 

دیگر دسرسی غیرممکن و بسیار سخت خواهد بود. درواقع می توان گفت ما 

شاهد امپریالیسم متاورسی خواهیم بود.

فیلسوف  فینربگ«،  »اندرو  انتقادی  به نظریه ی  انتها  امیدعلی مسعودی در 

تکنولوژی و استاد دانشگاه آمریکایی اشاره کرد و گفت: به شکلی که فینربگ 

متاورس را ترشیح می کند، به دنبال تحول مردم ساالری فناوری است. فینربگ 

در کتاب تحول فناوری توضیح می دهد که رشایط کنونی و آینده برش توسط 

ابزارهای ما تعیین می شوند. به هان اندازه که توسط تصمیات دولت مردان و 

جنبش های سیاست شکل می پذیرد. به این ترتیب طراحی فناوری امری در سطح 

هستی شناسی و با عواقب سیاسی فراگیر است. اینکه عموم مردم را در این 

فرایند دخیل نکنیم مغایر با اصول مردم ساالری است.

در پایان جلسه به سؤاالت مطرح شده پاسخ داده شد و مبینا میرزابیگی ضمن 

تشکر از دکر مسعودی از حضور رشکت کنندگان تقدیر کرد.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی
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»اخالق  تخصصی  وبینار  عمومی  روابط  و  ارتباطات  هفته  مناسبت  به 

معاونت  و  ارتباطات  و  فرهنگ  دانشکده  کوشش  به  پژوهش«  در 

از   1401 اردیبهشت ماه   27 سه شنبه  روز  در  سوره  دانشگاه  پژوهشی 

ساعت 14 الی 15:30 به صورت مجازی در سامانه دانشگاه و حضوری 

ارتباطات دانشگاه سوره برگزار شد. در دانشکده 

در این نشست دکر رحان سعیدی، وکیل پایه یک دادگسری و مشاور 

جلسه  دبیر  به عنوان  میرزابیگی،  مبینا  و  سخران  به عنوان  حقوقی، 

داشتند. حضور 

هفته  تربیک  و  سالم  عرض  ضمن  نشست  دبیر  میرزابیگی،  ابتدا  در 

در  حضور  بابت  سعیدی  رحان  دکر  از  عمومی  روابط  و  ارتباطات 

این نشست تشکر و از ایشان دعوت کرد تا سخنان خود را آغاز کند.

انسان  مسئولیت پذیری  بحث  با  را  خود  سخنان  سعیدی  رحان  دکر 

دیگر  با  انسان  تفاوت های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  آغاز  این گونه 

و  بااراده  موجودی  انسان  است.  او  مسئولیت پذیری  بحث  موجودات 

مسئول  می دهد  انجام  که  کارهایی  برابر  در  درنتیجه  بوده،  اختیار 

تا  می شود  باعث  انسان  بودن  مسئول  و  مختار  خودآگاهی،  است. 

که  عملی  اساس  بر  و  باشد  او  خود  دست  نیز  او  شقاوت  و  سعادت 

یا مجازات شود. انجام می دهد مستلزم پاداش 

 وی ادامه داد: اگر فرد مرتکب رفتار یا خطایی که خارج از چارچوب 

تلقی  بزهکار  یا  قرار دارد بشود مجرم  جامعه که منافع جمعی در آن 

شده و مستلزم برخورد و مجازات است. ما دو گونه مجازات داریم:

عالوه  بر  کیفری:  است.  مالی  جریمه  پرداخت  شامل  تنها  که  حقوقی: 

مجازات مالی، حبس، شالق و... نیز دارد.

سعیدی ادامه داد مسئولیت تعهد می آورد، ما به صورت کلی می توانیم 

مسئولیت  اشاره کنیم.  اخالقی  مسئولیت  و  قانونی  مسئولیت  به 

در بحث  ولی  است  منظور شده  اجرایی  الزامات  کار  در  یعنی  قانونی 

اجرایی  الزامات  ولی  شده اند  بینی  پیش   الزامات  اخالقی،  مسئولیت 

از  باید  انسان به واسطه وجدان فردی که دارد  برای آن وجود ندارد و 

تخطی از الزامات دوری کند. اگر فرد در این حالت مرتکب خطا شد، 

او تغییر  افراد جامعه به  اما عالوه بر آن نگاه  خود را رسزنش می کند 

ذاتی  بودن  اجتاعی  به واسطه  که  می کنند  طرد  را  او  حتی  یا  می کند 

انسان این طرد شدن خودبه خود نوعی مجازات محسوب می شود.

یعنی  داریم  ارتباطی  دیدگاه  یک  اخالق  بحث  در  ما  افزود:  سعیدی   

بر  مبتنی  شخصی  برون  و  شخصی  درون  رفتاری  دقیق  الگوی  یک 

این گونه  را  آن  می توان  واضح تر  به صورت  مقابل.  رعایت حقوق طرف 

کرد: بیان 

برگزاری وبینار تخصصی »اخـاق در پژوهش« 
سوره دانشگاه  در 

اگر فرد در ارتباط با خود حقوق خودش را رعایت کند این رفتار یک *

بر  مبتنی  نیز  دیگران  با  مواجه  در  او  رفتار  اگر  و  است  اخالقی  رفتار 

رعایت حقوق آنها باشد این فرد رفتار اخالقی دارد.

و  قواعد  مجموعه  به  گفت:  پژوهش  در  اخالق  تعریف  درباره  وی   

پژوهشی  اخالق  پژوهش،  یا  تحقیق  یک  انجام  هنگام  در  ارزش ها 

در  سعی  قوانین  برخی  تنظیم  با  تحقیقات  و  علوم  وزارت  می گویند. 

مهم جلوه دادن این اصل و منشور اخالقی داشت. درواقع این قوانین 

این  نباید  اما  است  موردنظر  پژوهش  انجام  به  فرد  کردن  مکلف  برای 

دانشگاه رصف نظر  در  آموزش  و  کار  اصلی  که هدف  کنیم  فراموش  را 

از متخصص شدن فرد، انسان سازی است و درنهایت باید به این منجر 

شود.

بهر  کنرل  آنها  مهم ترین  از  که  پژوهش  در  اخالق  آثار  به  توجه  با 

کمیسیونی   1979 سال  در  است،  پژوهش  حوزه  روزافزون  آسیب های 

تنظیم  گزارشی  و  تشکیل  پژوهش  در  اخالق  و  رفتار  از  مراقبت  برای 

شد و در آن زیربنای رفتار پژوهشی بر اصول احرام، بخشش و عدالت 

در  مهم  موارد  از  یکی  پژوهش  در  اخالق  موضوع  واالن  گرفت  قرار 

است. بین امللل  سطح 

 سعیدی درنهایت به بیان اصول و نکات اخالق در پژوهش پرداخت و 

آن را به رشح زیر بیان کرد:

شهرت  و  عنوان  کسب  عدم  و  واله ی  انسانی  پدیده های  به  •توجه 

پژوهش مقصود  تنها  به عنوان 

•رعایت اصول ساختاری و محتوایی

قبل  از  که  تحقیقاتی  نبودن  آغازگر  و  پیشینیان  پژوهش  به  •توجه 

انجام شده اند

• در نظر گرفنت اولویت ها و نیازهای جامعه و پرهیز از کارهای رصفاً 

تئوری

بیگانه  آن  با  حارض  حال  در  که  جامعه  موردنیاز  علوم  از  •استفاده 

است

•شجاعت در پیمودن راه های نرفته و نقد کردن کارهای دیگران

•تالش برای برچیدن عمل نادرست رسقت علمی

•تالش در جهت فرا منطقه ای شدن علم و تحقیق

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی
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 »SPSS به مناسبت هفته ارتباطات، وبینار با موضوع »آشنایی با نرم افزار

با همکاری معاونت پژوهشی  ارتباطات و  به همت دانشکده فرهنگ  و 

الی   ۱۷ ساعت  از   ۱۴۰۱ اردیبهشت ماه   27 سه شنبه  روز  سوره،  دانشگاه 

از عالقه  مندان به صورت مجازی در سامانه مجازی  ۱۹، با حضور ۳۰ نفر 

دانشگاه سوره برگزار شد.

سوره،  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  خجیر،  یوسف  دکر  نشست  این  در 

حضور  نشست  میزبان  جایگاه  در  بیگی  میرزا  مبینا  و  سخران  به عنوان 

داشتند.

در ابتدای جلسه، دکر خجیر با ارائه نرم افزار SPSS بر دو بخش تئوری و 

عملی، دانشجویان را با این نرم افزار آشنا کرد. همچنین در بخش تئوری 

به تعریف کلی از این نرم افزار پرداخت و گفت: تجزیه وتحلیل داده، طبق 

داده های ما متفاوت است و این نرم افزار به طور تقریبی می تواند متامی 

مسائل کمی را پوشش دهد که یک بحث کوتاه نظری و یک بحث اجرایی 

در این زمینه داریم.

وی در ادامه افزود: نرم افزار SPSS کاربردهای فراوانی دارد که با استفاده 

از آن می توان اطالعات کّمی را جمع آوری و دسته بندی کرد. شاید در نگاه 

کاری  دومین  نیست. همچنین  این گونه  اما  باشد  ساده ای  بسیار  کار  اول 

که در این نرم افزار کاربرد دارد؛ به ما کمک می کند تا بحث آمار توصیفی 

را به صورت اجرایی پیاده کرده و به آمار استنباطی که در آن بحث قضیه 

برقرار است نیز کمک می کند.

اینکه متغیر بر دو نوع کمی و کیفی است؛ به سه  بابیان  یوسف خجیر 

عملی که در بحث متغیرها باید اجرا شود اشاره کرد و گفت: ما برای انجام 

از  متغیر  انجام دهیم که شامل تشخیص  کار  باید سه  پژوهشی  کار  یک 

ثابت، تشخیص سطح متغیر و اجرای آن در نرم افزار است.

وی در ادامه نشست، به نحوه استفاده از نرم افزار spss پرداخت و بیان 

کرد:

 وقتی از spss به عنوان نرم افزار پژوهشی در حوزه اجتاعی حرف می زنیم 

در   »SPSS نرم افزار  با  »آشنایی  وبینار  برگزاری 
دانشگاه سوره

داده،  کنرل  منظم،  جایگاه  در  اطالعات  گردآوری  اصلی:  کاربرد  سه  به 

در  که  پدیده ای  رسید.  خواهید  جدول ها  ارائه  به  آخر  در  و  دسته بندی 

آمار به نام جدول توزیع فراوانی است، در spss به کمک تحلیل آمارهای 

توصیفی خواهد آمد و به راحتی اطالعات پرحجم را پیش می برد و در کمر 

از چند ثانیه آن را حل وفصل می کند. نرم افزار spss مثل دیگر نرم افزارها 

یک بنیان فنی و تکنولوژی و یک بنیان قوی به نام آمار دارد؛ ما نیاز اولیه 

اجرایی  سه گام  که  بوده  آماری  فلسفه  معادل  که  داریم  آماری  سواد  به 

دارد و از ابتدا تا انتها با ما همراه است؛ اولین گام در spss  این است که 

تشخیص دهیم مؤلفه ما متغیر یا ثابت است. هر چیزی که تغییر کند و 

ثابت نباشد متغیر است و بالعکس آن هر مؤلفه ای که دریک جامعه آماری 

تغییر نکند ثابت نام می گیرد.

وی افزود: آمار، علم ثابت ها نیست و کار ما به عنوان یک محقق این است 

متغیر کمی  تشخیص  دوم  گام  و  قرار دهیم  موردسنجش  را  مؤلفه ها  که 

یا کیفی است. همچنین متغیرها  بر اساس سطح از چهار حالت اسمی، 

ترتیبی، فاصله ای و نسبی برخوردارند. خجیر گام های عملیاتی را این گونه 

نام برد:  ۱. تعریف متغیر ۲. ورود داده ۳. اجرای آمار توصیفی ۴. تعیین 

نرمال بودن متغیر و در آخر ۴. اجرای آمار استنباطی.

اسمی،  متغیرهای  داشت:  اذعان  اسمی  متغیرهای  با  رابطه  در  خجیر   

و  و همسانی  است  برچسب  و  نام  به  آنها  ارزش   که  متغیرهایی هستند 

باید دقت کرد که متغیر اسمی و متغیر  اما  پیاده می کند.  را  ناهمسانی 

کمی اشتباه گرفته نشود؛ زیرا در متغیر اسمی امکان مرتب کردن و ترتیب 

دادن به آن وجود ندارد. متغیر فاصله ای دارای ویژگی هر دو متغیر است. 

همچنین متغیر نسبی در باالترین سطح از مابقی متغیرها قرار دارد و تنها 

متغیری است که صفر در آن معنا دارد.

یوسف خجیر در خالل نشست به سه گام ابتدایی در نرم افزار spss پرداخت 

و خاطرنشان کرد:

گام اول در spss این بود که متغیر خود را تعریف و به ترتیب متام سؤال های 

پرسشنامه، برای آن عملیات کدگذاری را انجام دهیم؛ گام دوم ورود داده ها 

در نرم افزار است که به صورت عددی و بر اساس تعریف متغیر خواهد بود 

و برای کنرل داده صورت می گیرد؛ گام سوم آمار توصیفی که روشی برای 

بر داده های مهم  با مترکز  داده  داده، خالصه کردن، دسته بندی  گردآوری 

و  میله ای  دایره ای،  منودارهای  انواع  همچنین  و  است؛  جزئیات  حذف  و 

هیستوگرام را دارد که شاخص مرکزی سه مؤلفه به نام مد، میانگین و دامنه 

آزمون های  پرسشنامه ها،  اطمینان  قابلیت  آوردن  دست  به  است.  دارا  را 

متغیرها،  بین  همبستگی  سنجش  جامعه،  میانگین  به  مرتبط  پارامری 

رگرسیون، اکتشاف و خوشه بندی ازجمله فرآیندی هایی است که در تحلیل 

آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام می شود.

خجیر به عنوان کالم پایانی اضافه کرد: دنیای یادگیری نرم افزارها به علت 

برای قدم  پیرشفت روزبه روز تکنولوژی، دنیای وسیع و بی انتهایی است، 

گذاشنت در این دنیا قبل از هر چیزی به دانشی به روز نیاز دارید تا ادامه 

راه هموارتر شده و به پیرشفت برسید چراکه رشوع هر کاری بدون دانش 

ابتدایی مثل درخت بی ریشه است.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی
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ـــار  ـــی، وبین ـــط عموم ـــات و رواب ـــه ارتباط ـــت هفت ـــبت گرامیداش ـــه مناس ب

ـــه کوشـــش دانشـــکده  ـــوان »وارونگـــی افـــکار عمومـــی« ب ـــا عن تخصصـــی ب

فرهنـــگ و ارتباطـــات دانشـــگاه ســـوره و بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی 

دانشـــگاه، روز  چهارشـــنبه مـــورخ 28 اردیبهشـــت ماه 1401 ســـاعت 11 

ــوره  ــگاه سـ ــوزش دانشـ ــامانه آمـ ــازی در سـ ــورت مجـ ــی 12:30 به صـ الـ

ـــد. ـــزار ش برگ

ـــوان  ـــگر، به عن ـــدرس و پژوهش ـــی، م ـــپهر خلج ـــر س ـــت دک ـــن نشس در ای

ـــتند. ـــور داش ـــت حض ـــر نشس ـــوان دبی ـــی به عن ـــا میرزابیگ ـــخران و مبین س

در ابتـــدای جلســـه، دکـــر ســـپهر خلجـــی  افـــکار عمومـــی را پدیـــده ای 

ــک دارد.  ــد نزدیـ ــی، پیونـ ــای اجتاعـ ــر پدیده هـ ــا دیگـ ــه بـ ــته کـ دانسـ

رســـانه های  تبلیغـــات  کنشـــی،  وضعیت هـــای  اکرثیـــت،  و  اقلیـــت 

ـــردم  ـــت م ـــف دخال ـــم و کی ـــک در ک ـــن اجتاعـــی، هـــر ی گروهـــی و قوانی

ــذارد. ــر می گـ ــود تأثیـ ــت خـ در رسنوشـ

ـــاره  ـــردم درب ـــه ای از داوری هـــای م ـــی، مجموع ـــکار عموم ـــزود: اف وی اف

ـــذا  ـــت. ل ـــه اس ـــراد جامع ـــر اف ـــرش بیش ـــه موردپذی ـــت ک ـــائل روز اس مس

اغلـــب حکومت هـــا، سیاســـتمداران و صاحبـــان بنگاه هـــای عظیـــم 

اقتصـــادی، از نتایـــج نظرســـنجی ها کـــه متداول تریـــن شـــیوه پژوهـــش 

ــت های  ــا سیاسـ ــد تـ ــره می برنـ ــت، بهـ ــی اسـ ــکار عمومـ ــناخت افـ و شـ

ــن  ــد. از ایـ ــم کننـ ــردم تنظیـ ــت مـ ــه خواسـ ــه بـ ــا توجـ ــی را بـ عمومـ

ــردم و  ــای مـ ــاب دیدگاه هـ ــرای بازتـ ــی بـ ــی، راهـ ــکار عمومـ ــر، افـ منظـ

برجسته ســـازی قضاوت هـــای آنـــان دربـــاره محیـــط پیرامونشـــان اســـت. 

در غالـــب تعاریفـــی کـــه از افـــکار عمومـــی ارائـــه می شـــود، بـــه ســـه 

خصلـــت ایـــن پدیـــده اشاره شـــده اســـت: آشـــکار بـــودن، آگاهانـــه 

بـــودن، هوشـــیارانه بـــودن و از وســـعت کافـــی برخـــوردار بـــودن کـــه 

ـــت.  ـــدا اس ـــی هوی ـــکار عموم ـــی اف ـــت ارتباط ـــی، کیفی ـــه ویژگ ـــر س در ه

ـــن اســـت کـــه افـــکار  ـــذا، واقعیـــت ای ـــده اســـت و ل جامعـــه امـــروزی، پیچی

ـــکل گیری  ـــل ش ـــرها، مراح ـــاد، بس ـــف ابع ـــود تعری ـــدازه خ ـــی، به ان عموم

و نتایـــج حاصـــل از آن، به مراتـــب دشـــوارتر اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل، 

صاحب نظـــران علـــوم ارتباطـــات، جامعـــه شناســـان و روانشناســـان 

ـــد.  ـــوع ورود کرده ان ـــه موض ـــود ب ـــد خ ـــه دی ـــک از زاوی ـــر ی ـــی، ه اجتاع

در ایـــن زمینـــه، ارتباطـــات رســـانه ای، نقـــش اصلـــی را دارا اســـت، امـــا 

ــز در آن محفـــوظ اســـت. ــات میان فـــردی نیـ ــهم ارتباطـ سـ

وی در ادامـــه نشســـت بـــه ســـاختاربندی افـــکار عمومـــی پرداخـــت و بیـــان 

ـــی، مخاطـــب مشـــارکتی جـــدی دارد،  ـــکار عموم ـــاختاربندی اف ـــرد: در س ک

گفت وشـــنودها، بحث وجدل هـــا، مصاف هـــای فکـــری و تصمیم هـــای 

ونگی افکار عمومی«  برگزاری وبینار  تخصصی »وار
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مشـــرک افـــراد، همگـــی بـــه تحـــول افـــکار عمومـــی کمـــک می کننـــد. 

ایـــن دو فراینـــد ارتباطـــات فـــردی و جمعـــی به گونـــه ای تنگاتنـــگ، 

باهـــم درهم آمیخته انـــد و یکدیگـــر را تکمیـــل می کننـــد.

در ارتبـــاط بـــا نـــوع واکنـــش فـــرد در برابـــر پیـــام، ایـــن معنـــا کامـــالً 

ــا پیـــام، واکنشـــی  قابـــل درک اســـت کـــه مخاطـــب، گاه در مواجهـــه بـ

متفـــاوت از خـــود  می دهـــد.  ارتباط گـــر، پیـــام را بـــر اســـاس اهـــداف 

ایدئولوژیـــک و منافـــع خـــود رمزگـــذاری می کنـــد، ولـــی دریافت کننـــده 

کـــه در فراینـــد ارتبـــاط، نقـــش رمزگشـــا را بـــازی می کنـــد در پذیـــرش 

ــر  ــه در برابـ ــت؛ به طوری کـ ــار نیسـ ــت اجبـ ــده، تحـ ــت شـ ــام دریافـ پیـ

معانـــی ایدئولوژیـــک پیـــام، مقاومـــت کـــرده و آن را در چارچـــوب 

ایـــن منظـــر،  از  دیدگاه هـــا و تجربیـــات خـــود، تحلیـــل می کنـــد. 

ـــی  ـــکار عموم ـــاع اف ـــی همچـــون؛ اقن ـــا عناوین ـــی، ب ـــکار عموم ـــی اف وارونگ

ـــر  ـــی ب ـــی و مبن ـــاس ادراکات قبل ـــر اس ـــب ب ـــف مخاط ـــش مخال ـــا خوان ی

ــا  رویکـــرد مکتـــب مطالعـــات فرهنگـــی بیرمنـــگام اگرچـــه مرتبـــط امـ

در ابعـــاد گوناگـــون متفـــاوت اســـت؛ زیـــرا وارونگـــی افـــکار عمومـــی، 

ـــه و  ـــی یافت ـــز تالق ـــی نی ـــاد اجتاع ـــایر ابع ـــا س ـــانه، ب ـــد رس ـــر بع ـــالوه ب ع

ــی،  ــربدی، سیاسـ ــزان راهـ ــرای برنامه ریـ ــی بـ ــده ای غیرقابل پیش بینـ پدیـ

اجتاعـــی، فرهنگـــی و یـــا مدیـــران اســـراتژیک رســـانه اســـت.

همچنیـــن خلجـــی  بـــه تعریـــف وارونگـــی افـــکار عمومـــی پرداخـــت 

و اضافـــه کـــرد: عملکـــرد واکنشـــی افـــکار عمومـــی اســـت، به گونـــه ای  

ــاظ  ــه لحـ ــارض، بـ ــش حـ ــت. در پژوهـ ــا نیسـ ــق پیش بینی هـ ــه مطابـ کـ

ــی در  ــکار عمومـ ــش افـ ــوه واکنـ ــه نحـ ــت کـ ــی اسـ ــی، وضعیتـ عملیاتـ

مواجهـــه بـــا پدیده هـــای پیرامـــون، تحـــت تأثیـــر ایـــن عوامـــل، دچـــار 

انبـــوه  عمومـــی  تجربه هـــای  و  ذهنیت هـــا  می شـــود؛  وارونگـــی 

مخاطبـــان، ناتوانـــی در اقنـــاع افـــکار، ضعـــف عملکـــرد مدیـــران، 

ــر  ــه نظـ ــت. بـ ــی و... اسـ ــاد عمومـ ــی و اعتـ ــه اجتاعـ ــزل رسمایـ تنـ

ـــا رســـانه ای  ـــاط اعـــم از انســـانی ی ـــت هـــر ارتب ـــاع، غای دکرســـاروخانی، اقن

اســـت.

ـــود،  ـــد و خ ـــی می یاب ـــزه درون ـــد، انگی ـــاع برس ـــه اقن ـــه ب ـــب، چنانچ مخاط

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی
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عامـــل ارســـال هـــر پیـــام ارتباطـــی خواهـــد شـــد. بـــرای تحقـــق اقنـــاع بایـــد 

پیـــام فهمیـــده و پذیرفتـــه شـــود و ســـپس بُعـــد عاطفـــی پیـــدا کنـــد و 

ـــام  ـــاع، پی ـــی اقن ـــداف غای ـــن اه ـــت تأمی ـــاً در جه ـــیند و نهایت ـــه دل بنش ب

ــدی  ــاع، فراینـ ــد. اقنـ ــی مبانـ ــب باقـ ــن مخاطـ ــده در دل و ذهـ ارسال شـ

طبیعـــی، مســـتدل از یکســـو عاطفـــی و قلبـــی از ســـویی دیگـــر اســـت. 

ـــده  ـــتنده و گیرن ـــه در آن، فرس ـــداوم ک ـــده و م ـــی پیچی ـــد تعامل ـــک فراین ی

ـــتند  ـــل هس ـــر وص ـــه یکدیگ ـــفاهی ب ـــفاهی و غیرش ـــای ش ـــیله مناده به وس

و  ســـعی می کنـــد از طریـــق آن، بـــر اقنـــاع شـــونده تأثیـــر بگـــذارد تـــا 

ـــارش  ـــا رفت ـــر داده و درنتیجـــه، در حالـــت ی ـــا تغیی وی ادراکـــش را بســـط ی

ـــد،  ـــته باش ـــز داش ـــری موفقیت آمی ـــاع، تأثی ـــر اقن ـــود. اگ ـــاد ش ـــر ایج تغیی

ــی  ــودم( را در پـ ــرده بـ ــگاه نکـ ــت نـ ــالً ازاین جهـ ــد: )قبـ ــی ماننـ واکنشـ

ـــده  ـــه گیرن ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــاق می افت ـــه اتف ـــزی ک ـــت، چی ـــد داش خواه

کنـــش متقابـــل اقناعـــی، پیـــام بـــا موجودیـــت اطالعـــی درک می کنـــد.

ـــکار عمومـــی  ـــای جلســـه، نتیجـــه و دســـتاورد وارونگـــی اف خلجـــی در انته

را این چنیـــن بازگـــو کـــرد:

ـــده ای  ـــه پدی ـــدارد، بلک ـــت کنشـــی ن ـــاً حال ـــکار عمومـــی اصالت وارونگـــی اف

از جنـــس واکنش هـــا اســـت کـــه در رشایـــط و بســـرهای گوناگـــون بـــه 

ــکار  ــاع  افـ ــد. اقنـ ــی می یابـ ــی و عمومـ ــروز عینـ ــف، بـ ــکال مختلـ اشـ

ــی  ــت اجتاعـ ــائل زیسـ ــرد و کالن در مسـ ــات خـ ــی در موضوعـ عمومـ

ــن  ــی و...، از مهم تریـ ــی، مدیریتـ ــادی، سیاسـ ــات اقتصـ ــامل: موضوعـ شـ

ـــت  ـــر، رضوری اس ـــن منظ ـــت. از ای ـــی اس ـــار واکنش ـــن رفت ـــروز ای ـــل ب عل

ـــای  ـــد، پیام ه ـــدا می کن ـــی پی ـــی تالق ـــکار عموم ـــا اف ـــه ب ـــی ک در موضوعات

اقناعـــی در صـــدر اقدامـــات رســـانه ای و مدیریتـــی قـــرار گیـــرد.

از جنبـــه واکنش هـــای  افـــکار عمومـــی،  پدیـــده وارونگـــی  بـــروز 

ـــا  ـــر تصمیـــات برخـــوردار از ابعـــاد ملـــی، همراهـــی و ی اجتاعـــی در براب

ــای  ــران به ویـــژه در زمینه هـ عـــدم همراهـــی عمومـــی در رشایـــط بحـ

سیاســـی و اقتصـــادی قابـــل درک اســـت. در میـــان عوامـــل و زمینه هـــا، 

ــکار  ــی افـ ــده وارونگـ ــروز پدیـ ــی در بـ ــاد ارتباطـ ــوالت و ابعـ وزن مقـ

ـــای  ـــار مقوله ه ـــی، در کن ـــه عبارت ـــت و ب ـــه اس ـــیار قابل توج ـــی، بس عموم

ـــای  ـــه ای از داوری ه ـــی، مجموع ـــکار عموم اف
مـــردم دربـــاره مســـائل روز اســـت کـــه 
ـــت.  ـــه اس ـــراد جامع ـــتر اف ـــرش بیش موردپذی
لـــذا اغلـــب حکومت هـــا، سیاســـتمداران 
عظیـــم  بنگاه هـــای  صاحبـــان  و 
اقتصـــادی، از نتایـــج نظرســـنجی ها کـــه 
متداول تریـــن شـــیوه پژوهـــش و شـــناخت 
ـــد  ـــره می برن ـــت، به ـــی اس ـــکار عموم اف
تـــا سیاســـت های عمومـــی را بـــا توجـــه 

ـــردم تنظیـــم کننـــد.  ـــت م بـــه خواس

ـــرین  ـــاداری، بیش ـــرز معن ـــه ط ـــی، ب ـــه اجتاع ـــاد و رسمای ـــا اعت ـــط ب مرتب

و حیاتی تریـــن ســـهم را در میـــان ســـایر ابعـــاد، علـــل و زمینه هـــای 

ارتباطـــی بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. رضورت بازنگـــری و اصـــالح 

بســـرها و ســـاختارهای ارتباطـــی، مدیریـــت و مهندســـی پیـــام، رســـانی 

گفتـــان رســـانه بـــر مبنـــای ظرفیت هـــای اقناعـــی، تـــوان خنثی ســـازی 

ـــد  ـــب در فراین ـــه مخاط ـــی ب ـــارض، اولویت بخش ـــب و مع ـــای رقی جریان ه

ـــات  ـــد ارتباط ـــازی در فراین ـــای مج ـــی فض ـــرات تخریب ـــار اث ـــی و مه ارتباط

ــرد. ــرار می گیـ ــی قـ موردبررسـ
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وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*

به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی وبینار تخصصی 

با عنوان »مختصات مدیریت رسانه در ایران«، به کوشش دانشکده فرهنگ 

و ارتباطات دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز  

چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 14:30 الی 16 به صورت 

حضوری در دانشکده ارتباطات و مجازی در سامانه آموزش دانشگاه سوره 

برگزار شد.

در این نشست دکر حسن خجسته، مدرس و پژوهشگر، به عنوان سخران 

و مبینا میرزابیگی به عنوان مدیر جلسه حضور داشتند. 

با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  در  مدیریت  رسانه  دکر خجسته   ابتدا،  در 

دیگر کشورها متفاوت دانست و سازمان ها رسانه ای را در متام دنیا به یک 

اشراک  و  کرده  تعقیب  را  که همه یک هدف   غایی  کرد  تشبیه   خانواده 

یک  شود  اضافه  سازمان  به  که  درزمانی  رسانه  پسوند  عمومی  دارند . 

دوراهی  بین سازمان ها و سازمان رسانه ای ایجاد خواهد کرد. وی افزود: 

دریک گام جلوتر سازمان ها به دو بخش صنعت و هر تقسیم می شوند که 

در گام بعدی به سازمان های عمومی که سهیم در بودجه عمومی و هدف 

منفعت عمومی است و بخش دیگر سازمان ها خصوصی است که هدف 

فقط سود و منفعت است، دسته بندی می شود.

خجسته در خصوص مراحل نظریه های مدیریتی اذعان کرد که در حقيقت 

بعد  و  علمي  مديريت  اول  مي گذارد.  پشت رس  را  مرحله  چند  مديريت 

جديدي  نهضت  يك  بعد  و  می شود  ديگری  تئوري های  داراي  آرام آرام 

شکل گرفته و به دليل فاصله ای كه بني كارفرما و كارگر ايجاد مي شود نوعي 

اين مديريت شكل مي گرد. چون آن زمان  با  انسان ها همراه  از  استثار 

رشته اقتصاد و مديريت درهم تنیده بود و دو رشته مجزا نبودند، به تدریج 

شاخه هاي اقتصاد و مديريت به اين جمع بندی رسيدند که انسان ها اگر 

ابزار  يک  کارگر  مني كنند.  فرار  مسئوليت  از  بشناسند،  را  خودشان  منافع 

رصف نيست بلکه انسانی است که روابط با او بايد قانومنند و مبتنی بر 

رشايط انسانی او باشد. انسان قابليت آموزش دارد، قابليت این که منافع 

جمعي را بفهمد. در اين مقطع نهضتي به نام نهضت روابط انساين مطرح 

مي شود. توجه كساين كه در اين رشته كار مي كردند به درون سازمان بود، 

يعني می خواستند فرآيندها را اصالح كنند. رصفه جویی در وقت كنند، از 

نروي كار استفاده کرده و فرد را راضی نگه دارند و به نيازهاي افراد توجه 

بيشری كنند. در مقطعي كه نهضت روابط انساين شكل مي گرد به نيازهاي 

انساين توجه می كنند. در اين برهه بوده كه احساس مي كنند محيط هم 

خودش  بايد  سازمان  كه  است  یک حالتی  و  دارد  سازمان  در  زيادي  تأثر 

اين  در  سازمان  يك  يعني  بدهد.  وفق  پرامون  محيط  واقعيت های  با  را 

محيط با يك سازمان در محيط ديگر متفاوت است. اين تفاوت زمينه ها، 

در  فرهنگي  مسائل  اجتاعي،  مسائل  و  سيايس  مسائل  عقايد،  ارزش ها، 

»مختصات   تخصصی  وبینار  برگزاری 
سوره دانشگاه  در  ایران«  در  مدیریت  رسانه 

سازمان اثر دارد و آرام آرام در اين محيط به يك تعامل می رسد. اينجاست 

که نظريه هايی در اين مقطع شكل مي گرد كه يکی از آنها نظريه سيستمي 

است. به اصطالح می گویند به بال كبوتر فقط توجه نكنيم، بلكه به كليت 

پرواز کبوتر توجه كنيم و حضور آن در فضای آزاد و این که اين بال ها ابزار 

متاس با هوا هست و اگر هوا نباشد، اگر اكسيژن نباشد، پروازي هم نيست. 

ندارد.  نباشد گياهي وجود  باشد و خورشيدي  اگر محيطي وجود نداشته 

در نگاه سيستمی، هر سازمان يك ورودي دارد و يک خروجي و خروجي 

در  به تدریج،  باشد.  ديگر  سازمان  براي  ورودي  است  ممکن  سازمان  يک 

اين نظريه، نقش ها شكل گرفت و آشکار شد كه موضوعات و مسائل بر 

همديگر اثر دارند.

خجسته افزود کِه مسائل رسانه و مديريت رسانه رشته ای نسبتاً جديد در 

ایران است که فعاليت رسانه اي به خصوص با تنوع و تعدد رسانه ها و نقي 

كه در ساخت اجتاعي و روابط بني انسان ها دارند، مقوله ای حرفه ای است 

كه نيازمند نوعي اداره كردن، كنرل، بهره وري و اثربخشی است. يعني خود 

رسانه يك صنعت و يك فن است و نيازمند اين است كه مديريت شود. 

مديريت رسانه، ازاین رو مديريت اين صنعت است.

سازمان ها  اثربخشی  و  کارایی  بهره وری،  بحث  به  خجسته  میان  این  در 

با رسانه چند موضوع مطرح است  پرداخت و خاطرنشان کرد: در رابطه 

كه ييك از آنها بحث بهره وری رسانه است كه به كارايي و اثربخي مربوط 

می شود.

همین طور  كنيم،  نگاه  رسانه  به  اقتصادي  بعد  از  بخواهيم  اگر  بنابراين 

و  رسانه ای  سازمان  بيشر  بهره وری  دنبال  به  رسانه  مديريت  و  است 

اثربخشی است؛ اما فقط مسئله مديريت رسانه، مديريت اقتصادي نيست، 

مديريت ارتباطات و مديريت افكار عمومي هم هست. مديريت رسانه با 

اقتصادي است.  پيچيدگي هاي بسياري روبه رو است و يك بعدش مسائل 

رسانه ها در رشايط عادي هم در دوران بحران به رس مي برند، چون انسان 

نيازهای  مني توانيد  شا  يعنی  دارد،  مختلفي  پيچيده  پرده های  و  الیه ها 

انسان را خوب تشخيص دهيد و دقيق معني کنيد و بر اساس يک چارچوب 

و قالب تعیین شده در آن مسر حرکت کنيد و به آن نتايج موردنظر خودتان 

به عنوان  و رشايط محيطی  عوامل  و مجموعه  رسانه مخاطب  در  برسيد. 
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عوامل تأثرگذار و يا در قالب اخاللگر  وارد مي شوند. مديريت ارتباطات 

به نوعی مديريت مناسبات با افكار عمومي هم هست. 

افزود:  سازمان ها  دیگر  با  رسانه ای  سازمان  تفاوت  خصوص  در  خجسته 

این که  تفاوت اساسی دارد. يکی  بقيه سازمان ها چند  با  سازمان رسانه ای 

با  رابطه  در  دائم  به طور  و  است  متحول  و  پويا  بسيار  پرامونش  محيط 

مفاهيم مختلف تغير می کند. محيط عملياتی سازمان رسانه ای در مقايسه 

با ساير سازمان ها از تنوع و دگرگونی به مراتب بيشري برخوردار است.

ديگر اينکه سازمان های رسانه ای به طور دائم و لحظه به لحظه در معرض 

قضاوت قرار می گرند. اين تنها سازمان رسانه ای است که به طور دائم در 

مسئله  دارد.  قرار  است،  مخاطب  هان  که  مشری  توسط  ارزيابی  حال 

بسيار  رسانه ای  سازمان  يک  محصوالت  تنوع  است.  محصول  تنوع  ديگر 

زياد است. هر خرب و توليدي و هر محصول رسانه ای خود يک نوآوری به 

شار می رود.

بايد  كه  معني  اين  به  است،  رسانه ای  محصوالت  جامعيت  بعدی،  محور 

مهم تر  نکته  باشد.  دارد  مخاطب  يک  که  ويژگی هايی  متام  دربرگیرنده 

واحد زمان است. سازمان هايی هستند که اگر 24 ساعت هم در يک کار 

توليدی تأخر داشته باشند، با يک تلفن و با يک معذرت خواهی از گرنده 

و مرف کننده، مشکل خودشان را حل می کنند. در آن صنايع واحد زمان 

واحد بازی است، اما در کار خرب و کار رسانه ای، واحد زمان لحظه است.

ثانيه ها می شود. يک اصطالحی در  آنها، جنگ  اين عرصه، رقبا جنگ  در 

کار رسانه ای و خرب است كه مي گويد آخرين محصول و نتيجه را چه کسی 

برداشت کرد، کسی که نخستني خرب را داد. بنابراين مديريت زمان خيلی 

مهم است.

را  دو خصوصيت  بايد  رسانه ای   مدير  دکر خجسته  دیدگاه  به  همچنین 

مقوله  اینکه  ديگر  و  حرفه ای  مديريت  و  دانش  يک  باشد.  داشته  حتاً 

هر  يعني  باشد.  داشته  هم  ارتباطي  مهارت هاي  و  بشناسد  را  ارتباطات 

ارتباط گیری داشته باشد.

در این میان، وی به مبحث افکار عمومی پرداخت و افزود: امروزه افكار 

عمومي ييك از مهم ترین و پيچيده ترين مقوالت به شار مي رود. پس مدير 

رسانه ای بايد بتواند دو چيز را در افکار عمومی خوب تشخيص دهد. ييك 

موقعيت افكار عمومي را خوب تشخيص بدهد، يعني آنچه افكار عمومي 

»هست« را بفهمد و بشناسد و ييك آمال و آرزو ایدئال و نقطه مطلوب 

مردم و مخاطبينش را بشناسد. به عبارت دیگر هست را بداند و بايد را هم 

بشناسد و بداند ایده آل مخاطب چيست؟  

مدير رسانه ای نبايد متركزگرا شود، بلكه بايد سيستم مديريتي او تفوييض  

و مشاركتي عمل كند. اگر مدير رسانه ای سلسله مراتبي عمل كند، دچار 

بوروكرايس هاي دست و پاگري مي شود كه با طبيعت كار پويا، حساس و 

متغر

رسانه ای منافات دارد. در رسانه ها همه کارکنان بايد آگاه و داراي اختيارات 

براي تصميم گري و انجام رسيع امور باشند، چون هان طور که گفته شد 

مديريت رسانه مديريت زمان هم هست، در رسانه فرصت بوروكرايس و 

سلسله مراتب وجود ندارد. كار رسانه اي متضمن تنوع محصول است. تنوع 

محصول در رسانه رشط است، به همني دليل مدير رسانه ای بايد جامع نگر 

شود.

و  پويايی  رسانه ای  محيط  ويژگی های  مهم ترین  از  يکی  می گويند  همه 

تغيرات فراوانی است که در آن اتفاق می افتد. بر اين  اساس، چون مدير 

رسانه اي پويا و متايز است و رشايطی که با آن مواجه است صد در صد 

برای  بايد  که  آموزش هايی  نيست،  کنرل  و  کردن  مديريت  قابل  ما  برای 

اين افراد بگذارند، رصفاً آموزش کالسيک نخواهد بود. مدير رسانه ای بايد 

که  باشد  داشته  و درک محيط  به محيط  نسبت  زيادی  حساسيت خيلی 

بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.

اگر کسی بخواهد مدير خوبی شود، بايد علم مديريت هم بداند. اطالعات 

با  بايد  و  نگرش  به  می شود  تبديل  دانش  اين  نيست.  کافی  تنهايی  به 

تجربيات عجني شود تا يک فرد را مدير کند و در محيط رسانه ای پيچيده 

بارورتر شود. در محيط پويای رسانه، مسئله اخالقيات مطرح است. مسئله 

محيط  اين  در  همه چیز  چون  است،  مطرح  جامعه شناسی  و  روانشناسی 

مخاطب است. بر اين اساس، فقط با آموزش مني شود اين کار را مديريت 

فرد  توانايی  جوهر  و  تجربه  و  هر  کنار  در  دانش،  و  آموزش  بلکه  کرد، 

کارساز خواهد بود.

اين جوهر وراثت و خالقيت، با ارتباطات باز ازیک طرف و آموزش و دانش 

از سوی ديگر، بايد باهم جمع شوند تا فرد برای کار در يک محيط رسانه ای 

تربيت شود.

صنعت  کرد:  ترشیح  اینگونه  را  رسانه  صنعت  سخن  انتهای  در  خجسته 

رسانه را از دو جهت بايد ديد، ييك بُعد اقتصادي است، يعني تأثري كه 

بر فروش و آگهی و منابع درآمدي و مالی و هزينه ای مؤسسه يا سازمان 

رسانه هم  است.  کار  محتوايي  بعد  ابعاد هم  از  ييك  مي گذارد.  رسانه ای 

با  و  با مخاطب  را  بايد خودش  و  دارد  به عهده  را  كار رضايت مخاطب 

خواسته ها و سليقه هاي مخاطب منطبق كند adaptation و هم وظيفه 

 manipulation هدايت كردن دارد که به اصطالح به آن دستکاری كردن يا

گويند. رسانه هاي دولتي و حكومتی عمدتاً گرايش به نوع هدایت گری و 

با  به همپويی  گرايش  آزاد،  رسانه های  و  دارند  افکار عمومی  دست کاری 

ایشان  نظر  به  دارد.  اين رسگردانی در متام رسانه ها وجود  افکار عمومی 

اقتصادي و رسمايه ای خصويص باشند. رسانه ها  رسانه ها بهر است ازنظر 

زيادی مخاطب رسوري و مخاطب  تا حد  بتوانند  تا  باشند  بايد خصويص 

محوري را در كارشان لحاظ كنند و باسلیقه های مخاطب منطبق باشند.

وی ادامه داد اما ممكن است اين سؤال مطرح شود که تكليف هدايتگري 

رسانه ها در جامعه چه می شود؟ بايد دانست، اين مشكل را حكومتي كردن 

رسانه حل مني كند، بلكه يك نظامنامه خربي و اطالع رسان، يا يك نظامنامه 

رسانه ای كه در آن رسانه ها حد و حدود خودشان و مسئولیت های خودشان 

را بدانند، راهکار مناسبی است.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*

به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، وبینار تخصصی 

با عنوان »رسانه ملی و جهاد تبیین؛ رویکرد تحولی« به کوشش دانشکده 

پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و  سوره  دانشگاه  ارتباطات  و  فرهنگ 

 13 الی   11 ساعت   1401 اردیبهشت ماه   31 مورخ  شنبه  روز  دانشگاه، 

به صورت  مجازی در سامانه آموزش دانشگاه سوره برگزار شد.

در این نشست دکر جالل  غفاری، مدرس و پژوهشگر، به عنوان سخران و 

مبینا میرزابیگی به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

در ابتدای جلسه دکر غفاری در باب معنا و مفهوم رسانه ملی اذعان کرد: 

ابعاد مختلف موردبحث و نظر کارشناسان،  از  معنا و مفهوم رسانه ملی 

مسئوالن و مخاطبان عمومی است. ترکیب موزاییکی حوزه های اجتاعی، 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، انتظارات متفاوت و گاه متقابل را از 

رسانه هایی که ازنظر ساختار مدیریتی و منابع مالی و حوزه فراگیری در 

جایگاه »ملی« قرارداده ایجاد کرده است. در این میان سازمان صداوسیا 

به دلیل قرار گرفنت در این جایگاه و همچنین فراگیری و انحصار در بخش 

و  انتظارات  این  معرض  در  همه  از  بیش  شنیداری   - دیداری  رسانه های 

توقعات است. تبیین و ترشیح مؤلفه های ملی بودن یک رسانه، عملکرد 

رسانه ملی در چارچوب انتظارات، وظایف و مسئولیت ها و... است.

وی ادامه داد که معنا و محتوایی در مفهوم ملی وجود دارد که دال بر 

عام گرایی در سطح کشور است؛ یعنی باید بتواند در جهت تأمین منافع 

بخورد. همچنین  لطمه  منافع کشور  که  نکند  کاری  یا  کند  کشور حرکت 

و  خرده فرهنگ ها  و  اقوام  از  اعم  ملت  اجزای  همه  حقوق  دربرگیرنده 

گونه های متکرث اجتاعی، سیاسی و فرهنگی باشد. وقتی تعبیر رسانه ملی 

را به کار می بریم یعنی رسانه به طور مساوی به همه این گروه ها اختصاص 

کند  به نحوی خربرسانی  اگر  اما  را پوشش دهد؛  آنها  باید صدای  و  دارد 

که با حقوق بخشی از این مردم در تقابل باشد یعنی در سطح ملی عمل 

منی کند. رسانه ملی باید هنجارها و اخالق و ارزش های ملی را منایندگی و 

از آنها حفاظت کند. اگر بخواهیم جزئی تر صحبت کنیم درواقع باید حتی 

زبان ملی و دیگر عنارص فرهنگی ملی را در جامعه گسرش و اشاعه دهد. 

من معتقدم کسانی که این تعبیر را در قانون اساسی به کاربردند همین 

تعبیر عام را مدنظر داشتند یعنی رسانه نباید خاص آباد و در جهت حفظ 

منافع گروه خاصی رفتار کند و حقوق همه آحاد ملت و منافع کشور را 

حفظ کند.

وی افزود: البته گفتنی است که منافع ملی فقط امور اقتصادی و سیاست 

خارجی نیست بخشی هم به انسجام ملی برمی گردد و اگر رسانه به نحوی 

عمل کند که به این انسجام لطمه بزند درواقع ضد منافع ملی عمل کرده 

است. ایجاد شورونشاط و امید در مردم نیز بخشی از وظایف آن می تواند 

باشد. همچنین کمک به تحقق ارزش های واالی انسانی و مدنی در جهت 

می تواند  اجتاعی  و  مدنی  ارزش های  رشد  و  تر  سعادت مندانه  زیست 

قانون  در  که  نربیم  یاد  از  شود.  تلقی  رسانه ای  چنین  وظایف  از  بخشی 

اساسی آمده است که »در صداوسیای جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان 

و نرش افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد.« 

برگـزاری وبینار تخصصی »رسـانه ملی و جهاد 
ویکرد تحولی« در دانشـگاه سوره تبیین؛ ر

اما در حال حارض صدای بخش های مهمی از جامعه در صدای و سیای *

ما محذوف است.

در ادامه غفاری، ریزش مخاطب در رسانه را موردبحث قرارداد و خاطرنشان 

کرد: بسیاری از مردم با رسانه قهر می کنند به خصوص نخبگان؛ من از افراد 

زیادی شنیده ام که باافتخار می گویند ما تلویزیون را نگاه منی کنیم و این 

ترسی داده می شود به متام رسانه های داخلی که آنها را هم معترب منی دانند. 

می دهیم،  سوق  خارجی  رسانه های  سمت  به  را  مخاطب  داریم  درواقع 

که  کنیم  عمل  نحوی  به  خارجی  رسانه های  با  رقابت  در  باید  درحالی که 

مخاطب جذب کنیم. جالب این است که صداوسیا که بودجه میلیاردی 

از کشور فائق  دارد به جایی می رسد که منی تواند بر یک کانال در خارج 

که  منی کنیم  پیدا  رسانه ای  هیچ  دارد.  بیشری  مخاطب  کانال  آن  و  بیاید 

جهت گیری و مقاصد خاص خودش را نداشته باشد اما اینکه چگونه این 

مقاصد را دنبال می کنند مهم است. اگر البه الی گزارشی که ارائه می کنیم 

یک بخش معینی را برجسته کنیم و با زیرکی خاصی هدفان را به مخاطب 

برسانیم مهم است. انحصاری عمل کردن و حذف بقیه صداها به معنای 

این نیست که صدای من موردپذیرش قرار می گیرد. اگر در این دنیای جدید 

بیشری  ارزش  من  تولید  که  بدهم  نشان  دیگر  صداهای  کنار  در  بتوانم 

دارد آن موقع می توانم موفق شوم. جذابیت های رسانه ای بسیار اهمیت 

دارد. اینکه ایدئولوژی خودمان را مستقیم به مخاطب عرضه کنیم یا اینکه 

است.  متفاوت  نتیجه اش  بدهیم  مخاطب  به  را  آن  غیرمستقیم  شکل  به 

تأ ثیر  مخاطب  برای جذب  آنها  نیاز  شناخت  و  شناسی  مخاطب  درواقع، 

فوق العاده ای دارد.

باید  در سیاست های کالن  به گانم  کرد:  اضافه  انتهای سخن  در  غفاری 

تغییر اتفاق بیفتد. البته من معتقدم در همین حالت هم می توان تا حدی 

اصالحش کرد اما وقتی دستورالعمل معین و مشخصی به مدیران می دهید 

می کنند سطح  فکر  بقایشان  استمرار  به  اینکه  خاطر  به  نیز  آنها  چه بسا 

کار را پایین تر می آورند و محدودیت ها را بیشر می کنند. درحالی که من 

و  هستند  متخصص  که  می کنند  کار  رسانه ها  همین  در  کسانی  می دانم 

فضا  بودن  بسته  دلیل  به  را  عمل هایشان  ابتکار  و  توانایی ها  از  بسیاری 

منی توانند بروز دهند و امکان خالقیت وجود ندارد. وقتی رسانه از ابعاد 

مختلف محدود باشد کار برای کارکنان سخت خواهد شد؛ بنابراین به نظر 

من باید در مدیریت کالن صداوسیا تجدیدنظر و نظام مدیریتی دگرگون 

شود و حتی یک سیستم نظارتی شورایی ایجاد شود. شاید حتی الزم باشد 

در قانون اساسی نیز دراین باره تغییراتی ایجاد شود.

137 کارگاه، وبینار ، نشست// 



بـــه مناســـبت هفتـــه ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی وبینـــار تخصصـــی 

»کرانه هـــای موضوعـــی در ادبیـــات پایـــداری« بـــه کوشـــش دانشـــکده 

ـــوره  ـــگاه س ـــی دانش ـــت پژوهش ـــکاری معاون ـــا هم ـــات ب ـــگ و ارتباط فرهن

الـــی 16  از ســـاعت 14:30  اردیبهشـــت ماه 1401  در روز شـــنبه 31 

به صـــورت مجـــازی در ســـامانه دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد.

در ایـــن نشســـت دکـــر محمدرضـــا ســـنگری، دکـــری زبـــان و ادبیـــات 

فارســـی، به عنـــوان ســـخران و مبینـــا میرزابیگـــی، به عنـــوان دبیـــر 

جلســـه حضـــور داشـــتند.

دکـــر ســـنگری پـــس از عـــرض ســـالم بـــه حارضیـــن در جلســـه ســـخنان 

خـــود را بابیـــان مفهـــوم واژگانـــی ماننـــد ادبیـــات، پایـــداری و ادبیـــات 

پایـــداری آغـــاز کـــرد و در رابطـــه بـــا ادبیـــات گفـــت:

زبـــان؛ محمـــل، مرکـــز و ارتبـــاط مـــا بـــا دیگـــران اســـت. انســـان بـــر 

ـــه  ـــرگاه ک ـــال دارد و ه ـــی و ک ـــه زیبای ـــش ب ـــش گرای ـــرت خوی ـــاس فط اس

مـــا زبـــان و کالم را بـــه ســـمت زیبایـــی پیـــش بربیـــم بـــه آن ادبیـــات 

ـــه  ـــت، بلک ـــم نیس ـــم مه ـــم بگویی ـــه می خواهی ـــه چ ـــس اینک ـــد. پ می گوین

چگونگـــی بیـــان آن مهـــم اســـت.

ـــگ  ـــگ *نیرن ـــگ *رن ـــد: *درن ـــق می رس ـــه خل ـــر ب ـــار عن ـــا چه ـــات ب ادبی

ـــگ *فرهن

انســـان  انســـان کال گرایـــی اســـت.  از ویژگی هـــای  یکـــی دیگـــر 

همـــواره متایـــل دارد از موجـــود بـــه کـــال برســـد؛ ادبیـــات نیـــز ره آورد 

زیبایـــی واالیـــی اســـت.

وی دربـــاره پایـــداری گفـــت: ایـــن واژه زمانـــی بیـــان می شـــود کـــه مـــا 

ـــرای  ـــده ایم ب ـــرو ش ـــم روب ـــا مهاج ـــم ی ـــده، مزاح ـــر بازدارن ـــک عن ـــا ی ب

اینکـــه هویـــت و ارزش خـــود را حفـــظ کنیـــم، پایـــداری می ورزیـــم.

پـــس مـــا زمانـــی پایـــداری می کنیـــم کـــه ره آوردی بـــرای ایســـتادن در 

برابـــر اســـتبداد داخلـــی یـــا تهاجـــم بیرونـــی و یـــا هـــر عنـــری کـــه 

ـــاری از  ـــال آث ـــرای مث ـــد، باشـــد. ب ـــه مخاطـــره بیفکن ـــا را ب ـــن اســـت م ممک

ـــد. ـــان می ده ـــداری را نش ـــن پای ـــدند همی ـــق ش ـــدس خل ـــاع مق ـــگ دف جن

 

ــداری  ــات و پایـ ــم ادبیـ ــب مفاهیـ ــداری را ترکیـ ــات پایـ ــنگری ادبیـ سـ

ــت و  ــداری پرداخـ ــات پایـ ــازه های ادبیـ ــارص و سـ ــه عنـ ــت و بـ دانسـ

گفـــت:

ــت.  ــختی ها اسـ ــر سـ ــکیبایی در برابـ ــوری و شـ ــداری صبـ ــات پایـ •ادبیـ

ـــه  ـــدد منون ـــات متع ـــرآن و آی ـــه داد؛ در ق ـــد هزین ـــتادن بای ـــن ایس ـــرای ای ب

ــا را ماننـــد خـــوف، گرســـنگی، از دســـت دادن مثـــرات زندگـــی و...  آنهـ

ــد. ــان می کنـ بیـ

ـــاز  ـــرف مشکل س ـــتادگی: یک ط ـــرف ایس ـــر دو ط ـــت ه ـــی و پرداخ •بررس

و طـــرف دیگـــر مشـــکل زدا اســـت.

برگزاری وبینار تخصصی »کرانه های موضوعی 
در ادبیات پایداری« در دانشگاه سوره

•بازتاب هـــای چندگانـــه از مـــوارد رویارویـــی بـــا مهاجـــم، دشـــمن و... 

ماننـــد بازتـــاب صدمـــات فیزیکـــی

معنوی و فرهنگی و...

ما شاهد ظامل و در طرف دیگر مظلوم هستیم.  •

ــات  ــه ادبیـ ــزود کـ ــداری افـ ــات پایـ ــوه ادبیـ ــوص وجـ ــنگری در خصـ سـ

پایـــداری دو وجـــه دارد:

1.وجـــه حامســـه: بیـــان پیـــروزی حاصل شـــده و شـــامل رجـــز و شـــعار 

ـــت. اس

2.وجه تراژدی: به مرگ، سوگ و موارد تاریک تر می پردازد

برخـــی در بیـــان ایـــن دو وجـــه دچـــار افـــراط یـــا تفریـــط می شـــوند و 

ـــد بتوانیـــم  ـــداری مـــا بای ـــات پای ـــرا در ادبی ـــاک اســـت زی ایـــن خیلـــی خطرن

ـــم. ـــع را ببینی ـــق آن وقای ـــاد و حقای ابع

 وی در ادامه به بیان دیگر عنارص ادبیات پایداری پرداخت:

•هویت جغرافیایی دارد.

ــوان  ــردازد او به عنـ ــرد می پـ ــه فـ ــم بـ ــر هـ ــی دارد و اگـ ــه اجتاعـ •وجـ

مناینـــده ای از آن جامعـــه اســـت.

•پایـــداری در همـــه ابعـــاد و ســـاحت های ادبـــی، سیاســـی، هـــری و... 

جلوه گـــر می شـــود ولـــی اولیـــن ســـاحتی کـــه پایـــداری در آن مطـــرح 

ــات اســـت. ــود، ادبیـ می شـ

ـــی،  ـــری، فرهنگ ـــژادی، فک ـــرز ن ـــت و م ـــا اس ـــا و محدوده ه ـــا از مرزه •ره

ـــدارد. ـــی و... ن جغرافیای

ـــرده ای دارد.  ـــیار گس ـــه بس ـــه و دامن ـــینه در ریش ـــداری پیش ـــات پای •ادبی

محـــال اســـت جامعـــه ای شـــکل گرفته باشـــد و در آن پایـــداری نباشـــد.

ـــای  ـــا و موقعیت ه ـــا ویژگی ه ـــی ب ـــار ادب ـــق آث ـــه خل ـــر ب ـــداری منج • پای

هـــان دوره می شـــود و در همـــه گونه هـــا و نژادهـــای ادبـــی خـــود را 

نشـــان می دهـــد: شـــعر/ خاطـــره/ داســـتان/ ســـفرنامه/ قطعـــه ادبـــی/ 

ــته ها ــزار نوشـ مـ

ـــه خلـــق  ـــا پـــس از حادث ـــن و ی ـــل، حی ـــداری ممکـــن اســـت قب ـــات پای •ادبی

شـــود.

 ســـنگری درنهایـــت نیـــز بـــه بیـــان برخـــی از ویژگی هـــا و منونه هـــای 

ادبیـــات در ایـــران و انقـــالب پرداخـــت.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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پژوهشی  معاونت  از  نقل  به  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

تخصصی  وبینار  عمومی  روابط  و  ارتباطات  هفته  مناسبت  به  دانشگاه_ 

و  فرهنگ  دانشکده  کوشش  به  پایداری«  ادبیات  در  تطبیقی  »مطالعات 

این  شد.  اجرا  سوره؛  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  ارتباطات 

نشست روز یکشنبه 1 خردادماه 1401 از ساعت 12 الی 14 با حضور 65 

نفر در سامانه مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

در این نشست دکر محمدرضا وحیدزاده، مدرس دانشگاه، به عنوان سخران 

و مبینا میرزا بیگی، به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.

میرزا بیگی ضمن خوش آمد گویی به حارضان در جلسه، ادبیات پایداری 

را از محورهای اصلی علم و دانش دانست که همواره موردتوجه دانشگاه 

سوره قرارگرفته است. سپس از دکر وحیدزاده دعوت کرد تا سخنان خود 

را آغاز کند.

در ابتدای جلسه دکر وحیدزاده ضمن تربیک هفته ارتباطات، سخنان خود 

را با بیان تاریخچه ای از مطالعات تطبیقی در ادبیات آغاز کرد و گفت: در 

ابتدا مکتب سنتی مطرح است که با تبارشناسی همراه بوده و بیشر به 

دنبال یافنت رسمنشأ بوده است.

برای اولین بار اصطالح تطبیقی در سده نوزدهم در فرانسه توسط ویلمن 

بیان می شود. در سده هجده پوزیتیویست غلبه گفتانی دارد، هویت یابی 

و متایز خیلی مهم است؛ گویا مطالعه تطبیقی رهیافتی برای همین موضوع 

ملت گرایی فرانسوی ها بوده است. آن ها به مطالعه و مقایسه آثار خود با 

آثار ادبی کشورهای غربی دیگر با محوریت فرانسه می پردازند.

در نیمه دوم سده نوزده، بحث رشق شناسی و توجه به ملت های رشقی در 

نظر قرار می گیرد. ادبیات رشقی برجسته می شود و ترجمه آثار آن ها نیز 

آغاز می شود. در این حین ما شاهد شکل گیری جریان های جدی در ادبیات 

فرانسه و به دنبال آن دیگر کشورهای غربی هستیم.

وی ادامه داد: در قرن بیستم و با وقوع جنگ جهانی دوم مکتب فرانسه 

که مکتبی مسلط بود کنار می رود و آمریکا قطب فرهنگی جهان می شود. 

در این زمان نیز بحث ساختارگرایان خیلی جدی مطرح است و ما شاهد 

سنت های جدید دیگری هستیم. می توان گفت رنه ولک، مسیر ادبیات را 

منسوخ  فرانسه  مکتب  نقدها  این  با  می کند.  نقدهای جدی اش عوض  با 

و به جای آن مکتب آمریکایی روی کار می آید و ما دیگر تأثیر و تعصب 

را منی بینیم بلکه شاهد ارتباطات و به دنبال آن گسرش مطالعه تطبیقی 

هستیم.

ادبی، منت محسوب منی شود  گفتار  تنها یک  و  نداریم  زبان محوری  دیگر 

بلکه هر چیزی می تواند منت باشد از جمله فیلم ها، هرهای تجسمی و...

اولین فردی که  ایران گفت:  وحیدزاده درباره سابقه مطالعه تطبیقی در 

برگـزاری وبینار تخصصـی »مطالعات تطبیقی 
در ادبیات پایداری« در دانشـگاه سـوره

مطالعه تطبیقی را وارد دانشگاه های ایران کرد، فاطمه سیاح بود که از سال *

1317 در دانشگاه تهران، مطالعه تطبیقی با زحات ایشان شناخته شد ولی 

متأسفانه در 45 سالگی فوت کرد و این بحث متوقف شد. سپس در آغاز 

دهه 40 مرحوم حدیدی دوباره به رساغ این موضوع رفت اما باز هم ما 

شاهد یک وقفه در این زمینه شدیم تا اینکه ابوالحسن نجفی که در حال 

حارض مدیر گروه ادبیات تطبیقی در فرهنگستان علوم هستند این رشته را 

ادامه دادند. البته پژوهشگران دیگری نیز بودند که به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم به بحث مطالعه تطبیقی پرداخته بودند.

وی درباره چالش ها و مشکالت مطالعه تطبیقی اذعان کرد:

•یکی از مشکالت اصلی را می توان در این سؤال مطرح کرد که مطالعه 

تطبیقی هدف است یا رویکرد؟ که متأسفانه اکرثیت آن را هدف می دانند 

درصورتی که ما تنها به دنبال قیاس نیستیم.

•بحث بعدی محدودیت است؛ مطالعه تطبیقی بیشر اروپایی و خصوصاً 

فرانسوی است تا جهانی.

این یک رشته  آیا  این رشته روبه رو هستیم.  نیز در  با بحران هویت  •ما 

مستقل است؟ آیا بینا رشته ای است؟ هر نوع مطالعه ادبی را می تواند در 

بربگیرد؟ و...

•چالش دیگر، چارچوب نظری است. ما معموالً روشمند عمل منی کنیم و 

نظر خود را مشخص منی کنیم.

•برای مطالعه تطبیقی باید توصیف و تحلیل را نیز همراه آن دید.

وحیدزاده درنهایت به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخت و گفت: در حال 

حارض مطالعه تطبیقی همچنان رشته جدیدی به حساب می آید که بسیار 

جای کار دارد و به ما در ادبیات کمک می کند.

و  راهگشا  بسیار  پایداری  ادبیات  مانند  رشته هایی  در  تطبیقی  مطالعه 

استحکام،  یابی،  ایده  در  می توان  تطبیقی  بامطالعه  است.  کمک کننده 

طراوت و اعتبار کار خود، مطمنئ تر عمل کرد و درنهایت با استفاده از آن، 

هم پژوهشگر بهره مند است و هم می تواند در این رشته و آینده آن نیز 

بهره رسان باشد.

وبینارهای هفته ارتباطات و روابط عمومی

*
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 بـه مناسـبت هفتـه معـار، وبینـار »انـگاره میانـی رسـیدن از صـورت بـه 

محتـوا در هـر و مبانـی آن در معـاری« بـه کوشـش دانشـکده معـاری 

و شهرسـازی دانشـگاه سـوره و بـا همـکاری معاونـت پژوهشـی دانشـگاه 

سـوره در روز چهارشـنبه ۲۱ اردیبهشـت ۱۴۰۱ از سـاعت ۱۷ الـی ۱۸ بـا 

حضـور ۳۱ نفـر از عالقه منـدان برگـزار شـد.

در ایـن نشسـت دکـر بهرنـگ مجیـدی، مـدرس دانشـگاه سـوره، به عنـوان 

سـخران و دکـر محمدرضـا اکربیـان مدیر گروه معـاری داخلی دانشـگاه، 

در جایـگاه میزبـان نشسـت حضور داشـتند.

نخسـت، دکـر محمدرضـا اکربیـان پـس از خوش آمـد گویی بـه حارضین به 

معرفـی موضـوع و محتـوای نشسـت پرداخـت. پـس ازآن از دکـر مجیـدی 

ارائـه دیـدگاه و سـخنان خـود را آغـاز کرد.

دکـر مجیـدی بابیـان ارتباط بین فلسـفه و معـاری، به توضیح سـه الیه ی 

اصلـی شـامل الیـه ی محتوایـی، میانـی و صـوری پرداخـت و سـپس بـه 

چگونگـی حـل مسـئله در نظـر معـار اشـاره کـرد و از رشح ُمثُـل افالطون 

بـرای نشـان دادن دیدگاه هـای مختلـف اسـتفاده و تریـح کرد کـه با متام 

اختالف نظرهایـی کـه بیـن متخصصـان حوزه  هـای مختلـف و حتـی سـایر 

مـردم وجـود دارد؛ مفهـوم زیبایـی نـزد همـه یکسـان اسـت و در رشق و 

غـرب عـامل به طـور مثـال گُل را زیبـا می دانند. این سـطح به الیـه  محتوایی 

معـروف اسـت و اشـراک بیـن انسـان ها را منایـان می کنـد.

او در ادامـه افـزود: الیـه  محتوایـی و نـوع دیـد مـا بسـته بـه شـناخت و 

آگاهـی مـا نسـبت بـه پدیده هـا و عوامـل آن اسـت. به گونـه ای کـه هرچه 

بـه شـناخت منبـع نـوری در ُمثُـل افالطـون نظـر کنیـم، اصـل پدیده هـا را 

خواهیـم دیـد. ایـن دیـد به نـوع رشایـط اختصاصـی، روانـی و اجتاعی ما 

بازمی گـردد.

برگزاری وبینار »انگاره میانی رسیدن از صورت به 
محتوا در هنر و مبانی آن در معماری

برنامه های هفته معمار

*

بـه گفتـه  مجیـدی لزومـاً متـام افراد یـک برداشـت را از یک مفهوم مشـرک 

ندارنـد و هـر فـرد بـه نسـبت برخوردی کـه بـا موضـوع دارد می تواند یک 

برداشـت واحـد از موضـوع داشـته باشـد. پـس بـرای درک این مفهـوم نیاز 

بـه آمـوزش مشـرک و ایجـاد تخصـص در متـام افـراد نیسـت. وی ادامـه 

داد کـه بیشـرین تـالش بـرای پیونـد بیـن هرهـا در جهت رسـیدن بـه الیه  

میانـی یعنـی شـناخت حداکـرثی اسـت. به عنوان مثـال زمانـی کـه بـه یـک 

نقاشـی یـا فیلـم صفـت خشـن را می دهیـم، درحالی کـه محتـوای لغتـی 

خشـن بـا آنچـه مـا دربـاره فیلـم بیـان می کنیـم متفاوت اسـت اما مـا بیان 

احساسـان را بالغـت بـه دیگـران منتقـل می کنیـم. عوامل تشـکیل دهنده  

الیـه  محتوایـی حسـی و شـخصی هسـتند، درنتیجـه قابل دسرسـی نیسـتند 

ولیکـن حس هـای مختلفـی کـه در برخـورد بـا دو شـاخصه  خالـق اثـر و 

مخاطـب آن بـه وجـود می آیـد، ناگزیرهایی اسـت کـه در آثـار موفق دیده 

می شـود.

آن  بـه  رسـیدن  و  معـاری  مفهـوم  درک  کـرد:  اذعـان  مجیـدی  بهرنـگ 

انـگاره ی محتوایـی بـرای مـا میـرس نشـده زیـرا به قـدری درگیـر روزمرگـی 

شـده ایم کـه فرامـوش کردیـم می شـود طـور دیگـری هـم دیـد و بیشـر 

دچـار یـک شـعارزدگی هسـتیم. اتفاقـی کـه در معـاری غـرب رخ داده 

همیـن اسـت. معـاری غـرب در بازتعریف هایـی کـه از خـود در دوره 

مـدرن و پسـت مدرن ارائـه داده، با افـراد متفکری که درون خود داشـته و 

هرمنـدان صاحـب سـبک کـه به مبانی کالسـیک تسـلط دارند باعث شـده 

بـه ایـن مبانـی شـکل و فـرم جدیـدی بدهنـد.

مجیـدی در انتهـا خاطرنشـان کـرد: هرمنـد، معـار و شهرسـازی موفـق 

اسـت کـه بدانـد مخاطبـش چـه نیـازی دارد، بـه چـه چیـزی فکـر می کنـد، 

چـه عملکـردی دارد و چـه چیـزی را طلـب می کنـد. پـس ازآن بـر اسـاس 

مطالعـات، آموزش هـا و هـوش خـود آن را از فیلرهـای ذهنـی خـود عبـور 

دهـد و در اختیـار مخاطـب قـرار دهـد.

در انتهای نشسـت به پرسـش های مطرح شـده پاسـخ داده شد و محمدرضا 

اکربیـان از متامـی رشکت کنندگان برای حضور در این نشسـت تشـکر کرد.
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حفاظـت  »چالش هـای  تخصصـی  وبینـار  معـار،  هفتـه  مناسـبت  بـه 

و  دانشـکده معـاری  بـه کوشـش  ایـران«  تاریخـی  بافـت  و توسـعه در 

شهرسـازی دانشـگاه سـوره بـا همـکاری معاونـت پژوهـش و انجمن علمی 

معـاری در روز سه شـنبه ۲۶ اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ از سـاعت ۱۸ الـی ۲۰   

در سـامانه مجـازی دانشـگاه سـوره برگـزار شـد.

در ایـن نشسـت دکـر محمدمهدی کالنـری به عنوان سـخران و دکر نجمه 

دشـتکی در جایگاه میزبان نشسـت حضور داشـتند.

در آغـاز دکـر محمدمهـدی کالنـری بـه توضیـح وضعیـت بافـت شـهرهای 

تاریخی درگذشـته پرداخت و گفت: شـهرهای تاریخی ایران تا اواخر دوران 

قاجـار توسـعه و رشـد متـوازن داشـتند. منونه هـای بی نظیـری از سـاختار 

منظـم و یکپارچـه در شهرسـازی بودنـد کـه در شـهرهایی ماننـد اصفهـان، 

تربیـز، یـزد، قزویـن، شـیراز و بسـیاری دیگـر از منونه هـای منحربه فـرد 

در تاریـخ شهرسـازی جهـان بـه شـار می رونـد. بـا رشوع دوران پهلـوی بـا 

ورود اتومبیـل بـه ایـران و خیابان کشـی های موسـوم بـه رضاخانـی، ایـن 

سـاختار یکپارچـه و منظـم بـا خیابان های منظم و شـطرنجی شـکافته  شـد 

و همچنیـن بـا افزایـش جمعیـت و مهاجـرت مـردم از روسـتا بـه شـهر و 

لـزوم وسـعت و گسـرش گنجایـش شـهرها ایـن گسسـت و تخریـب ادامـه 

پیـدا کـرد. البتـه ایـن رشایـط فقط تنهـا برای ایـران نبـوده و اکرث شـهرهای 

تاریخـی دنیـا بـا آن روبـه رو بوده انـد.

وی ادامـه داد: بااینکـه اروپاییـان رشوع کننده  تخریب و شـکافنت شـهرهای 

از چنـد دهـه پـی  اولیـن کسـانی بودنـد کـه پـس  امـا  تاریخـی بودنـد، 

به اشـتباه بـودن ایـن حرکـت بردنـد و از انجـام ساخت وسـاز در مقیـاس 

بـزرگ دسـت کشـیدند. د.آنجلیـس دوسـات از نظریه پـردازان حفاظـت و 

از خیابان هـای شـطرنجی به عنـوان  مرمـت در سـخرانی معـروف خـود، 

صلیبـی بـرای قربانـی کـردن شـهرهای تاریخـی یادکـرد.

کالنـری ورود علـم مرمـت بـه ایـران را همـراه بـا نـگاه ویـژه بـه بناهـای 

تاریخـی همـراه دانسـت و گفـت که علـم مرمت در اروپا حدود ۲۰۰ سـال 

پیـش از آن آغازشـده بـود. در اروپـا نیـز نـگاه کلـی به بناهای شـاخص بود 

کـه بعـد از مدتـی متوجه شـدند که ارزش یک شـهر فقط به بنـای تاریخی 

آن نیسـت و در کل بناهـای یـک شـهر ازجملـه بناهـای شـاخص، بناهـای 

مسـکونی کـم ارتفـاع، رشیان هـای اصلـی شـهر و ارتباطـات فضایـی آن را 

شـامل می شـود. امـروزه در لنـدن، فلورانـس، رم، پاریـس بـوم قدیـم دارای 

بافـت تاریخـی خود هسـتند.

در ادامـه صحبت هـا در خصـوص بافـت تاریخـی شـهرهای ایـران کالنـری 

تریـح کـرد: دقیقـاً برعکـس اقدامـات کـه در اروپـا بـرای حفـظ شـهرها 

برگزاری نشست تخصصی »چالش های حفاظت 
و توسعه در بافت تاریخی ایران« در دانشگاه سوره

انجام شـد؛ در ایران وقتی این تفکر در دوره  تجددگرایی پهلوی اول رشوع 

شـد، هیـچ گاه متوقـف نشـد و شـهرهای ما کامالً بـا خیابان کشـی ها دریده 

شـد. در اصفهـان خیابـان اسـتانداری درسـت از کنـار میـدان نقش جهـان و 

سـاختار دولت خانـه عـر صفوی عبور داده شـده اسـت همچنیـن در کنار 

مسـجد جامـع عتیـق؛ با احـداث خیابـان عبدالرزاق بـازار تاریخـی اصفهان 

بـه دونیـم تقسیم شـده و بخشـی از ایـن بازار نابودشـده اسـت.

کالنری ادامه داد: مشـابه تخریبات انجام شـده در اصفهان در شـهر شـیراز 

نیـز رخ داده اسـت. بـا احـداث خیابان در وسـط بازار وکیـل آن را به دونیم 

تقسـیم کرده انـد. در بسـیاری از شـهرهای دیگـر نیـز این اتفـاق رخ داده و 

تخریب هـای گسـرده صـورت گرفته اسـت. به طور مثال در شـهر سـلطانیه 

شـهر تاریخی ای به نام سـلطانیه داشـتیم، این شـهر توسـط متولیان میراث 

فرهنگـی کـه تفکـر توجه بـه تک بناهای شـاخص در آنها رسـوخ کرده بود، 

نابـود شـد و بـازار قاجاریـه شـهر و متـام بناهای ارزشـمند شـهر به طورکلی 

تخریـب شـد. امـروزه فقـط گنبـد سـلطانیه وجود دارد و شـهر سـلطانیه با 

خـاک یکسـان شـده اسـت. ایـن اتفـاق تنها بـا تفکر تـک بنای شـاخص، به 

نـام آزادسـازی و دسـرس پذیر، بناهـای تاریخی یک شـهر را به صورت کامالً 

قهـری و اجبـاری از سـاکنان و مالـکان آن خریـداری کـرده و از بین بردند.

کالنـری اذعـان کـرد: نگاه رصف به یـک بنا و تخریب اماکـن و زیبایی های 

اطـراف و مرتبـط بـا آن باعث تخریـب عمدی بناهای تاریخی در شـهرهای 

بافت هـای  از  حفاظـت  تفکـر  نیـز  اخیـر  سـال های  در  اسـت.  مختلـف 

تاریخـی بـه وجـود آمـده اسـت. همین اقدامـات باعـث ثبـت و ماندگاری 

قسـمت هایی از شـهر شـیراز، یـزد و برخـی شـهرهای دیگر شـده اسـت.

کالنـری در انتهـا بـه اقدامـات انجام شـده و تالش هایـی کـه درصـدد بقـای 

بافت هـای تاریخـی صورت گرفته سـخن گفـت و بر لزوم آگاهی بخشـی و 

تـالش همـه افـراد جامعـه بـرای به نتیجه رسـیدن ایـن امر مهـم تأکید کرد.

در پایـان دکـر نجمـه دشـتکی از حضـور متامـی رشکت کننـدگان و دکـر 

کالنـری تقدیـر و تشـکر کـرد.
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آینده نگاری  و  »آینده نگری  تخصصی  وبینار  معار،  هفته  مناسبت  به 

شهرسازی  و  معاری  دانشکده  کوشش  به  اسالمی«  پس ازآن  معاری  در 

 28 چهارشنبه  روز  در  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و 

سامانه  در  مجازی  به صورت   12 الی   10 ساعت  از   1401 اردیبهشت ماه 

دانشگاه سوره برگزار شد.

در این نشست دکر سید غالمرضا اسالمی، استاد متام پردیس هرهای زیبا، 

حضور  جلسه  دبیر  به عنوان  دباغ،  مسعود  امیر  دکر  و  سخران  به عنوان 

داشتند.

بابت  از دکر اسالمی  ابتدا دکر دباغ، دبیر نشست ضمن عرض سالم  در 

حضور در این نشست تشکر و دعوت کرد تا سخنان خود را آغاز کند.

دکر اسالمی ضمن عرض سالم و تشکر از دست اندرکاران در برگزاری این 

و  نادانی  به  بحث  ابتدای  در  و  گفت  تربیک  را  معاری  هفته  نشست، 

جهالت انسان در برابر اقیانوس علم و دانش و توجه به این نکته که نباید 

به اطالعات محدود خود اکتفا کرده و به آن غره شویم اشاره کرد.

در  آینده نگاری،  آینده نگری،  نشست؛  این  موضوع  واژگان  به متامی  وی 

این واژگان  اشاره کرد و گفت متامی  انقالب و پس ازآن اسالمی  معاری، 

دارای معنا و مفهوم هستند ولی نکته این است که هر یک ما می توانیم 

به این موضوع واژگان از زاویه دید جدید و منحر به خودمان نگاه کنیم 

و به تبیین آن بپردازیم. انسان تنها موجودی است که می تواند تجرید و 

تعمیم کند؛ حرکت به سمت شاخص را تجرید و پرداخت به آن را تعمیم 

می گویند. تجرید و تعمیم باعث می شوند که مفاهیم شکل بگیرند.

 

»اسالمی« به هرن و نقش معامر نیز اشاره کرد و گفت: در هرن آشکارگی 

اتفاق می افتد و یک چیز بُعد پیدا می کند.

معار درواقع مهندس و هندسی دان است. ما در حال حارض با یک خأل 

در حیطه معاری مواجه هستیم؛ قبالً معاری یک نظام مجزا داشت و از 

نظام مهندسی جدا بود اما اکنون زیر نظر نظام مهندسی ساختان است.

مفاهیم  به  مدل سازی  طریق  از  ما  کرد:  اذعان  مدل سازی  درباره  وی 

می رسیم. برخی این نظر رادارند که اگر ما به صورت جداگانه اجزای یک 

طرح را بسازیم و بعد کنار هم قرار بدهیم یک کل سامل خواهیم داشت 

درصورتی که جزء باید با کل همخوانی داشته باشد و درواقع طرح کل را از 

ابتدا باید در ذهن داشت. مدل سازی توجه به کل را در نظر قرار می دهد.

اسالمی در رابطه با انواع تفکر نیز صحبت کرد:

ــری  ــی »آینده نگ ــار تخصص ــزاری وبین برگ
پــس ازآن  معمــاری  در  آینده نــگاری  و 
ســوره دانشــگاه  در  اســامی« 

تفکر علمی: یعنی چیستی آن طرح را مشخص کنیم و از کل به جزء و از 

جزء به کل می رسیم و این ها باهم مرتبط هستند تا طرح ما تکمیل شود.

تفکر منطقی: ارتباط فرم و عملکرد را ازلحاظ عقلی بررسی می کند.

تفکر عمودی: امکان تحقق یک طرح که در ذهن پرورانیده شده است را 

بررسی می کند.

تفکر افقی/ تفکر خالق: به ایجاد تغییرات در محتوا و زمینه که ارتباط سامل 

بین آنها برقرار و کار اجرایی شود را تفکر افقی می گویند.

نیز  بونو  دی  معرفتی  چاه های  نظریه  به  می توانیم  خالق  تفکر  درباره 

اشاره کنیم: اکرث ابداعات از طریق ایجاد چاه های جدید به وجود می آیند 

نه پر کردن چاه های قدیمی و موجود.

 وی نظریه ای درباره انواع مدیر بیان کرد و گفت که ما چهار نوع مدیر 

داریم:

گذشته نگر که به  دنبال احیا است. حال نگر که به ساماندهی وضع موجود 

به  نگار،  آینده  می دهد  قرار  مدنظر  را  کمی  رشد  آینده نگر،  می پردازد. 

توسعه کیفی می پردازد.

 اسالمی ادامه داد که برای پرداخنت به موضوع پس ازآن در ابتدا باید انتظار 

و مفهوم خود را از زمان بیان کنیم. در زمان مفهومی ما عنارص؛ مدیریت، 

حل مسئله، برنامه ریزی، طراحی را مشاهده می کنیم. به گفته چامسکی 

که کلات قول نیاز دارند و در طول زمان باال و پائین می شوند؛ می توانیم 

ببینیم که  زمان، وقایع و ارزش ها را مانند طناب چند رشته ای پیچ درپیچ 

درواقع موضوع یکسان و است و تغییر منی کند اما نوع برداشت و شیوه 

می توانیم  حالت  یا  زمان  هر  در  چون  است  مهم  موضوع  از  ما  برخورد 

یک رشته از آن طناب چند رشته ای را مشاهده کنیم پس یعنی چیدمان و 

ماهیت هان است و در اصل هیچ چیزی غیر از زاویه دید و برداشت ما 

عوض نشده است.

در انتها نیز پس از اشاره به انقالب و رسیدن ملت ما از یک فضای استبداد 

به آزادی اذعان کرد: برای پیرشفت و حرکت روبه جلو باید آینده را دید 

واگرایی علت ها را دنبال کرد اما به هیچ وجه نباید هست  ها را فراموش کرد 

و تنها بر اساس مجاز جلو برویم که در این صورت به پوچ گرایی می رسیم.

قرارداده  است  انسان ها  ما  تک تک  برای  خداوند  که  موقعیتی  و  جایگاه 

آن قدر واال و باارزش است که ما مغلوب مسائل و مشکالتی که در کشور 

از عمد یا غیر عمد پررنگ می کنند منی شویم.

برنامه های هفته معمار
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و  مفاهیم  کاربرد  »چالش های  تخصصی  وبینار  معار،  هفته  مناسبت  به 

شهرسازی  و  معاری  دانشکده  کوشش  به  معاری«  در  ایرانی  انگاره های 

 28 چهارشنبه  روز  در  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  و 

اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14 الی 15:30 به صورت مجازی در سامانه 

دانشگاه سوره برگزار شد.

در این نشست دکر امیر مسعود دباغ، به عنوان دبیر جلسه و دکر حسین 

سلطان زاده، استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، به عنوان سخران 

حضور داشتند.

در ابتدا دباغ، دبیر نشست ضمن عرض سالم از دکر سلطان زاده بابت حضور 

در این نشست تشکر کرد و از ایشان دعوت کرد تا سخنان خود را آغاز کند.

کرد:  بیان  دست اندرکاران  از  تشکر  و  سالم  عرض  ضمن  سلطان زاده  دکر 

از  یکی  ایرانی در معاری معارص،  انگاره های  و  کاربرد مفاهیم  چگونگی 

مسائل و چالش های مهم در طراحی بسیاری از بناها به ویژه بناهای آیینی 

و یادمان ها است که در این وبینار قرار است به آن بپردازیم. در حال حارض 

ایرانی  معاری  شاخص های  از  استفاده  به  توجهی  کشور  مطرح  معاران 

ندارند. البته معاری شبیه ادبیات است؛ هان طور که در ادبیات شاخه های 

هر  در  که  هرکس  و  بوده  این گونه  نیز  معاری  در  دارد  وجود  گوناگون 

شاخه ای کار می کند فعالیت و اثرش مورداحرام است.

وی درباره چالش های معاری اذعان کرد که ما به صورت کلی دو نوع چالش 

داریم؛ چالش نظری و چالش طراحانه. در بخش نظری مهم است بدانیم که 

خیلی به صورت ریشه ای به تئوری ها پرداخته منی شود و حتی نهاد فرهنگی  

نداریم که حامی معاری باشد و نظریه پردازی قوی در این زمینه صورت 

نگرفته است.

سلطان زاده درباره هویت به صورت مخترص به موارد زیر اشاره کرد:

•انواع هویت: موردی و جامع

•جنبه های زمانی هویت: پایدار و پویا

•جنبه های ادراکی: دانسته های پیشینی ذهنی و تشخیص عمومی

•جنبه های تشخیصی هویت: تشخیص حرفه ای و عمومی

 سلطان زاده به بحث تحوالت معاری در اروپا نیز پرداخت: در دوره رنسانس 

ما شاهد برپایی آکادمی های متعدد و آغاز مباحث تئوری هستیم مثالً در قرن 

15 مطالعات برونلسکی درباره رم باستان و تأسیس آکادمی مجسمه سازی و 

معاری در فلورانس که داوینچی و میکل آنژ از دانش آموخته های آن بودند 

اتفاق افتاد. در این دوره به کشف برخی منت ها و نقشه های دوران باستان 

و قرون وسطی رسیدیم. برای منونه می توانیم به برخی اتفاقات در قرن 18 

نظیر کشف باستان شناسی، تشکیل انجمن یونان دوستان در لندن، توجه به 

معاری یونان و روم باستان در فرانسه، شکل گیری آکادمی فرانسه و رشوع 

یونان  معاری  درباره  وینکلان  کتاب  و  نئوکالسیسیسم  شیوه  به  طراحی 

باستان اشاره کنیم.

برگزاری وبینار تخصصی »چالش های کاربرد 
در  معماری«  در  ایرانی  انگاره های  و  مفاهیم 

دانشگاه سوره

 وی درباره معاری و مشکالت آن در دوره قاجار گفت: در دوره قاجار، ما 

شاهد ضعف نظریه پردازی در بین معاران هستیم و به دلیل پایتخت شدن 

شهر تهران تعداد زیادی سازنده از شهرهای مختلف به آنجا آمدند و به راحتی 

نام معار را روی خود گذاشتند به طوریکه که معاران خارجی برای اینکه 

خودشان را ازاین دسته جدا کنند بانام آرشیتکت شناخته می شدند. همچنین 

اشتیاق بسیاری از اعیان و مردم به معاری فرنگی و همچنین ورود برخی 

معاران و تحصیل کرده های ایرانی از اروپا باعث ترویج فرهنگ و معاری 

غربی یا فرنگی شد.

و  ازجمله: ضعف  دوره  آن  اجتاعی  ویژگی های  دلیل  به  موارد  این   البته 

ناتوانی حکومت قاجار، کم توجهی نسبت به توسعه علوم و دانش ها، اقتباس 

و  حقارت  احساس  و  فرنگ  از  معاری  و  زمینه های هری  از  بسیاری  در 

نارضایتی به سبب مشکالت و شکست در جنگ با روسیه و عهدنامه گلستان 

و ترکانچای نیز بود.

سلطان زاده درباره اتفاقات دوران پهلوی افزود:

توسعه ناسیونالیسم در غرب و بازتاب آن در کشورهای رشقی، جنگ جهانی 

دوم ورود گسرده باستان

شناسان به ایران سبب توسعه کشفیات باستان شناسی شد.

نهادهای  و  سفارتخانه ها  با  مرتبط  خارجی  معاران  طراحی  فعالیت های 

خارجی بیشر شد.

آثار ملی و بزرگداشت بزرگان و مفاخر کشور به دلیل  انجمن  شکل گیری 

اهمیت نقش اعضای انجمن و باستان شناسان و معاران در شکل گیری نوعی 

معاری ایرانی و اهمیت نقش هرتسفلد و آندره گدار در توجه به معاری 

ایرانی بود.

همچنین به دلیل توجه معاران ایرانی تحصیل کرده در خارج به معاری 

مدرن، ما شاهد شکل گیری انجمن آرشیتکت های ایران و گسرش معاری 

پیشامدرن و مدرن نیز هستیم.

وی همچنین به توسعه سنت گرایی غربی در ایران و گسرش اندیشه های و 

دیگران در باب هر و معاری گفت: یکی از دالیل آن نارضایتی غربی ها از 

برخی خصوصیات رنسانس و پیامدهای منفی انقالب صنعتی بود که منود آن 

را می توان در فیلم عر جدید چارلی چاپلین و همچنین موضوع انحطاط 

متدن غرب که اشپنگلر مطرح کرد، دید.

نسبت دادن هرهای اسالمی به خاستگاه های چادرنشینی و جوامع ابتدایی 

استنادهای درست در مورد معاری دوران  تفسیرهای شخصی و بدون  و 

اسالمی را نیز می توان منونه ای از توسعه سنت گرایی غربی در ایران و گسرش 

اندیشه های بوکهارت در این زمینه دانست.

در انتها نیز دکر سلطان زاده به ارائه و بررسی برخی آثار معاری در ایران 

پرداخت.

برنامه های هفته معمار
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به مناسبت هفته معار، وبینار »نظام دستگاهی معاری ایران« به کوشش 

دانشکده معاری و شهرسازی دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهش 

از   ۱۴۰۱ اردیبهشت ماه   ۲۸ چهارشنبه  روز  در  معاری  علمی  انجمن  و 

ساعت ۱۸ الی ۲۰   در سامانه مجازی دانشگاه سوره برگزار شد.

دانشکده معاری  استاد متام  این نشست دکر غالمحسین معاریان،  در 

و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، به عنوان سخران و دکر امیرمسعود 

میزبان  جایگاه  در  سوره،  دانشگاه  اسالمی  معاری  گروه  مدیر  دباغ، 

نشست، حضور داشتند.

در ابتدا دکر دباغ ضمن تربیک و خوش آمد گویی به حارضین در نشست، 

معاریان  دکر  از  سپس  پرداخت  جلسه  سخران  و  موضوع  معرفی  به 

دعوت کرد تا به ارائه مطالب خود بپردازد.

دکر معاریان با این رویکرد آغاز به صحبت کرد که زمانی که ما به عنوان 

یک دانشجو وارد دانشکده  معاری می شویم، قرار است چیزی برای امروز 

طراحی کنیم و بسازیم. درس های طراحی عهده دار این کار هستند؛ در این 

دروس با مبانی مختلفی روبه رو می شویم. دروسی هم داریم که از معاری 

گذشته می گویند. گاهی این پرسش مطرح می شود که این دروس گذشته 

دانشجویان در  برای  نفعی  تاریخ معاری چه  دارد و مرور  کاربردی  چه 

زمان حال دارد. این دروس درواقع قصد دارند آنچه از گذشته به جای مانده 

تاریخ معاری  ما معرفی کند، مثل  به  از دروس  را در مجموعه ای  است 

بااین حال  هستند.  مرمت  دروس  زیادی  بخش  و  اسالمی  معاری  جهان، 

دانشکده های معاری ایران نسبت به دانشگاه های تراز معاری در دنیا 

در  است و حتی  بسیار عقب و ضعیف  تاریخ  و مطالعه  بررسی  امر  در 

سال های اخیر این ضعف بیشر نیز شده است.

وی ادامه داد: انسان در کلیت خود موجود پرسشگری است و بخشی از 

این پرسش ها درباره  گذشته خود به عنوان یک فرد یا گروهی از افراد است. 

من چه کسی هستم؟ از کجا آمده ام؟ نسل پیشین من چه کسانی بوده اند و 

چه دستاوردهایی داشته اند؟ از مجموعه سؤاالتی هست که برای هر انسان 

مطرح می شود. علم تاریخ به بخشی از این پرسش ها پاسخ می دهد. تاریخ 

به ما می گوید که جوامع گذشته، افکار و اعتقادات، دولت ها و فرهنگ 

آنها چگونه شکل گرفته اند. تاریخ به ما کمک می کند تا یک تصویر دقیق از 

جایی که ایستاده ایم را ترسیم کنیم.

از  خود  معاری  گذشته  شناخت  برای  ما  معاریان  غالمحسین  گفته   به 

علم تاریخ کمک می گیریم. این شناخت بر اساس اسناد و شواهد صورت 

ولی  هستند  نوشته ها  و  بناها  اصل  در  شواهد  و  اسناد  این  می گیرد. 

داده های آنها باید تحلیل و بررسی شوند تا به تفاسیر آنها دست پیدا کرد . 

محققین مختلف از این داده  استفاده کرده اند و آنها در قالب های گوناگون 

سبکی، شیوه ای، معنایی، کارکردی و دستگاهی قرارگرفته اند.

در ادامه نشست از گونه های الگو سخن گفته شد و معاریان آنها را گونه 

یا گونه هایی عنوان کرد که برای یک کارکرد خاص مورداستفاده معاران 

بوده اند. برای منونه کارکرد مسجد را در دوران صفوی یا قالب های خاص 

دستگاهی  »نظام  تخصصی  وبینار  برگزاری 
معماری ایران« در دانشگاه سوره

چون ایوانی، گنبد خانه ای، میانرسا و تاالر ستون دار می بینیم.

ما کمک  به  استقرایی  فرایند  در یک  گونه شناسی  کرد:  اذعان  معاریان 

با  و  کنیم  مراجعه  موجود  عینی  منابع  به  موضوع،  انتخاب  با  تا  می کند 

اینجا،  در  به شناخت گونه ها دست یابیم.  آنها  تحلیل  و  داده ها  گردآوری 

انتخاب موضوع به معنای انتخاب یک کارکرد است. می خواهیم پی بربیم 

یا  مساجد  از  گونه هایی  چه  زمانی،  بازه  یک  و  خاص  مکان  یک  در  که 

مدارس وجود داشته اند. در فضای پژوهشی امروز، این امکان وجود دارد تا 

با روش های گوناگون تحقیقاتی، بناهای یک دوره بزرگ از تاریخ معاری 

را شناسایی و تحلیل مناییم. در نظام دستگاهی معاری ایران، مساجد و 

مدارس با طرح ایوانی در یک دستگاه، مدارس و مساجد با طرح گنبدخانه، 

ایوان و میان رسا در دستگاهی دیگر دیده می شوند؛ بنابراین دستگاه ها، 

درجایی باالتر از گونه - الگوها قرار می گیرند.

همچنین در خصوص کتاب »معاری ایرانی: دستگاه شناسی« گفت: این 

به  تداومی  نگاهی  با  و  دارد  ایران  گذشته  معاری  به  نو  نگاهی  کتاب 

معاری گذشته ایران پرداخته است. به باور نگارنده، معاری ایرانی نیز 

چون موسیقی ایرانی که به دلیل وجود ردیف های دستگاهی تداوم یافته، 

بنیانی  نقش  آن  تداوم  در  که  است  دستگاه هایی  یا  و  قالب ها  دارای 

داشته اند. هان گونه که نوازندگان و خوانندگان موسیقی دستگاهی ایرانی، 

خود  کار  اجرای  به  دوازده گانه،  تا  دستگاه های هفت  از  یکی  انتخاب  با 

می پردازند و خالقیت خود را در آن چارچوب و قالب به منایش می گذارند، 

ذهن خود  در  که  دستگاه هایی  یا  قالب ها  مبنای  بر  نیز  ایرانی  معاران 

داشتند به طراحی و اجرا می پرداختند. در این کتاب پنج دستگاه به نام های 

گنبدخانه ای، ایوانی، تاالرهای ستون دار، گنبدخانه-ایوان، میان رسا و دستگاه 

ترکیبی را خواهیم دید و در هر دستگاه بناها در یک سیر تاریخی دیده 

می شوند. در بخش های مختلف کتاب از حدود هشتصد و پنجاه نگاره بهره 

گرفته شده که بسیاری از آنها برای نخستین بار ارائه می شوند.

در پایان نشست دکر دباغ از حضور متامی رشکت کنندگان و دکر معاریان 

تقدیر و تشکر کرد و همچنین به پرسش های مطرح شده پاسخ داده شد.

برنامه های هفته معمار
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به ما کمک  گونه شناسی در یک فرایند استقرایی 
عینی  منابع  به  موضوع،  انتخاب  با  تا  می کند 
و  داده ها  گردآوری  با  و  کنیم  مراجعه  موجود 

به شناخت گونه ها دست یابیم.  آنها  تحلیل 
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ــاری و  ــکده مع ــار دانش ــه مع ــن دوره هفت ــه دوازدهمی ــن اختتامی آیی

شهرســازی دانشــگاه ســوره؛ بــا حضــور رئیــس کل دانشــگاه ســوره، روســای 

دانشــکده ها، مدیــران، مســئوالن، اســتادان و دانشــجویان، روز جمعــه 

مــورخ 30 اردیبهشــت ماه 1401 ســاعت 16 الــی 19 در محــل ســالن ســوره 

حــوزه هــری به صــورت حضــوری برگــزار شــد.

ــدای جلســه، محمدحســین ســاعی رئیــس دانشــگاه ســوره، ضمــن  در ابت

عــرض خوش آمــد بــه اســتادان، دانشــجویان و فارغ التحصیــالن حــارض 

ــا  ــزی و ت ــن مراســم را برنامه ری ــه ای ــت: از دانشــجویانی ک در ســالن، گف

ــاری و  ــکده مع ــس دانش ــن رئی ــد و همچنی ــری کردن ــرا پیگی ــه اج مرحل

شهرســازی، اســتادان محــرم و معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی کــه کمــک 

ــس از دو ســال، یــک شورونشــاط مجــددی در دانشــگاه ســوره  ــد پ کردن

برقــرار شــود، بســیار سپاســگزارم. در حــال حــارض به طــور هم زمــان 

دو اتفــاق بــزرگ در دانشــگاه ســوره در حــال وقــوع اســت و در ســینا 

ســپیده نیــز ســیزدهمین دوره جشــنواره دانشــجویی ســایه را کــه یکــی از 

ــیار  ــت بس ــا وضعی ــت ب ــجویی اس ــم دانش ــنواره های فیل ــن جش مهم تری

شــکوهمندی در حــال برگــزاری اســت و متــام ایــن اتفاقــات نویــد ایــن را 

ــه دوران اوج  ــراحت ب ــی اس ــس از مدت ــوره پ ــگاه س ــه دانش ــد ک می ده

خــود برمی گــردد.

وی دراین بــاره افــزود: در دوره ای کــه دانشــگاه ها بــه دلیــل کرونــا مجــازی 

ــود کــه بیشــرین تعــداد  ــه دانشــگاه هایی ب شــد، دانشــگاه ســوره ازجمل

وبینارهــای مجــازی را داشــت و در دانشــکده معــاری و شهرســازی نیــز 

ده هــا وبینــار در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگــزار شــد. مــا در ســال ۱۴۰۰ بیــش 

ــزان اســتقبال  ــار مجــازی در دانشــگاه ســوره داشــتیم کــه می از ۲۰۰ وبین

دانشــجویان از آنهــا بســیار زیــاد بــود. ایــن اتفاقــی کــه بــه مناســبت هفته 

ــود.  ــاد؛ بســیار امیدبخــش و قابل توجــه ب معــار در دانشــگاه ســوره افت

ــث  ــجویان، باع ــای دانش ــار درس ه ــل در کن ــک مکم ــوان ی ــه به عن چراک

شــد تــا دانشــجویان تجربه هــای جدیــدی کســب کننــد. به خصــوص 

ــا  ــی ب ــه از دانشــگاه خــارج شــدند و در محیط هــای عمل ــی ک برنامه های

ــه  ــش ک ــد . آن بخ ــدا کردن ــور پی ــوزه حض ــن ح ــر در ای ــراد صاحب نظ اف

مهم تــر اســت ایــن اســت کــه دانشــجویان به صــورت متشــکل و گروهــی 

یــک کار حرفــه ای را انجــام دادنــد. شایســته اســت کــه بــه دانشــجویانی 

کــه از چنــد مــاه قبــل برنامه ریــزی کردنــد و در ایــن حــوزه بســیار فعالیــت 

داشــتند، خســته نباشــید و خداقــوت بگویــم. همچنیــن امیــدوارم دانشــگاه 

ســوره به عنــوان خانــه دوم مــا، مکانــی باشــد تــا بتوانیــم درعین حــال کــه 

آرامــش، آســایش و لــذت زندگــی را در آن تجربــه می کنیــم، آینــده زندگــی 

حرفــه اي خودمــان را نیــز در آن بســازیم.

هفتـه  دوره  دوازدهمیـن  اختتامیـه  مراسـم 
معمـار برگـزار شـد

ســپس، نجمــه دشــتکی رئیــس دانشــکده معــاری و شهرســازی دانشــگاه *

ــی دانشــجویان و اســتادان حــارض  ــدم به متام ســوره ضمــن عــرض خیرمق

ــه  ــت ماه ب ــوم اردیبهش ــخ س ــاله در تاری ــت: هرس ــار داش ــه اظه در جلس

ــا  ــم؛ ام ــران داری ــی، روز معــار را در ای مناســبت بزرگداشــت شــیخ بهای

امســال بــه دلیــل تداخــل زمانــی بــا مــاه مبــارک رمضــان ۱۹ اردیبهشــت ماه 

برنامــه افتتاحیــه هفتــه معــار را برگــزار کردیــم و در دانشــکده معــاری 

و شهرســازی تنهــا بــه یــک روز اکتفــا نکردیــم و مــا هفتــه معــار راداریــم 

و این یکــی از نقــاط متایــز دانشــکده معــاری و شهرســازی دانشــگاه 

ــه ســایر دانشــگاه ها اســت کــه امســال بســیار متفــاوت  ســوره نســبت ب

برگــزار شــد.

وی ادامــه داد: مــا توانســتیم در چهــار حــوزه کارآفرینــی، آموزشــی، 

پژوهشــی و مهارتــی برنامه هایــی داشــته باشــیم. در حــوزه پژوهشــی کــه 

یکــی از نقــاط متایــز برنامــه امســال بــود، از چهــار اســتاد متــام معــروف 

ــای  ــم وبیناره ــوت کنی ــالمی دع ــی_ اس ــاری ایران ــوزه مع ــام در ح و بن

پژوهشــی بســیار خوبــی داشــته باشــیم کــه خوشــبختانه مــورد اســتقبال 

بســیاری از دانشــجویان، حتــی در خــارج از دانشــکده قــرار گرفــت. 

ــه  ــه چگون ــوب ک ــیار خ ــک کارگاه بس ــتیم ی ــی توانس ــوزه کارآفرین در ح

ــزار  ــد برگ ــل کنن ــه کار تبدی ــود را ب ــای خ ــد ایده ه ــجویان می توانن دانش

کنیــم . همچنیــن در حــوزه آموزشــی توانســتیم بازدیدهــای بســیار مفیــدی 

را بــا دانشــجویان و اســتادان دانشــکده داشــته باشــیم و در حــوزه 

ــٔه  ــجویان درزمین ــه دانش ــی ک ــت نیازهای ــتیم در جه ــز توانس ــی نی مهارت

آمــوزش نرم افــزار داشــتند، کارگاه هــای آموزشــی برگــزار کنیــم و توانســتیم 

از ظرفیت هــای دانشــجویان و فارغ التحصیــالن دانشــکده معــاری و 

ــم. ــتفاده کنی ــدرس اس ــوان م ــازی به عن شهرس

ــه  ــز ایــن دوره نســبت ب نجمــه دشــتکی در خصــوص یکــی از نقــاط متای

دوره هــای گذشــته گفــت: یکــی از نقــاط متایــز در ایــن دوره هفتــه معار؛ 

ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــکده بــود و مــا بــا همــکاری ای کــه بــا 

شــهرداری منطقــه ۱۰ داشــتیم، مســابقه ای را در حــوزه بازآفرینــی برگــزار 

کردیــم کــه نتیجــه بســیار خوبــی داشــت. از دیگــر نقــاط متایــزی کــه در 

هفتــه معــار امســال صــورت گرفــت، ایــن بــود کــه مــا توانســتیم نیازهــای 

ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  زیبایی شناســی  حــوزه  در  را  دانشــکده 

دانشــجویان رفــع کــرده و دیوارنــگاره بســیار زیبایــی را داشــته باشــیم کــه 

برنامه های هفته معمار
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ترکیبــی از نقاشــی و کاشــی بــوده و مســابقاتی کــه برگــزار شــد و اتفاقــات 

بســیار مثبــت دیگــر.

دشــتکی در ادامــه گفــت: افزایــش روحیــه کار گروهــی و مشــارکتی کــه 

میــان دانشــجویان صــورت گرفــت، یکــی از بهریــن خروجی هایــی اســت 

کــه در هفتــه معــار امســال اتفــاق افتــاد. وی در قســمت پایانــی ســخنان 

ــه  ــرد ک ــکده و دانشــجویان درخواســت ک ــتادان دانش ــی اس خــود از متام

چنانچــه برنامــه و ایــده ای را در حــوزه ارتقــاء کارآفرینــی و ارتقــاء مباحــث 

فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی دارنــد حتــاً اعــالم کننــد. وی افــزود: مــا 

قصــد داریــم مرکــز رشــد و کارآفرینــی دانشــکده را به طورجــدی پیگیــری 

کنیــم تــا بتوانیــم دانشــجویانی بامهــارت و حرفــه ای تحویــل جامعــه 

ــادی  ــروه جه ــم گ ــم داری ــز تصمی ــی نی ــم . در حــوزه فرهنگ ــی بدهی علم

ــم  ــد داری ــش قص ــوزه پژوه ــن در ح ــم و همچنی ــال کنی ــکده را فع دانش

کرســی های علمــی_ ترویجــی متنوعــی داشــته باشــیم .

در ادامــه جلســه، پروفســور محمــد علی آبــادی پیشکســوت معــاری 

ــجویان و  ــه دانش ــد ب ــالم و خوش آم ــرض س ــن ع ــالمی ضم ــی و اس ایران

ــس و جــن دو  ــت: ان ــم گف ــرآن کری ــه ای از ق ــه آی ــا اســتناد ب اســتادان، ب

ــته در  ــا فرش ــک ی ــا مل ــن ی ــت. ج ــق اس ــازنده ذات ح ــدار س ــل پدی عام

مرتبــه ی برتــر یــا مجــرد از مــاده آفرینــش و انــس یــا انســان مقــام پدیــدار 

ــن اســت . در  ــرزخ آســان و زمی ــاده و ب ــامل م ــات الهــی در ع ســازی صف

حقیقــت انســان را بایــد معــرش جــن و انــس نامیــد و معــرش یعنــی مقــام 

معــارشت و معــارشت از ریشــه عــرش یعنــی تعامــل متکامــل دو طــرف کــه 

ــد. ــه شــهادت منی آی ــب ب ــل غی ــل متکام ــن تعام ــدون ای ب

محمــد علی آبــادی خاطرنشــان کــرد: متامــی فرشــتگان و مالئــک در 

ــه باهــدف  ــع انســان هایی هســتند ک ــد از وجــود جام ــک بع ــت ی حقیق

پدیــدار ســازی غیــب بــه وجــود آمده انــد. روز معــار درواقــع روز انســان 

اســت. چراکــه در ســوره هــود خداونــد می فرمایــد: »آفریــدگار شــا 

کســی اســت کــه شــارا از ارض انشــاء کــرد و ســپس بــه معــاری زمیــن 

مســئولیت بخشــید«. هــر نــوع صنعتــی، معــاری بــوده و معــاری یعنــی 

اســتعدادهای زمیــن را در خــدا گونــه بــودن و خــدا را منایانیدن مســئولیت 

بخشــید. شــا هــر چــه کــه در ایــن عــامل هندســه مند و اندازه منــد نــگاه 

کنیــد، در حقیقــت بــه وجهــی از اللــه نــگاه می کنیــد و خداونــد مطلــق 

هندســه اســت. 

وی اضافــه کــرد: ایــن عــامل، عــامل ترکیــب اســت و خلــق یعنــی مهندســی و 

اندازه مندســازی و علــم کتــاب تــا خــدا را در ایــن صورت هــای صورماننــد 

ــال  ــالمی ۸۰۰ س ــاری اس ــه مع ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــم. می ت ــدار کنی پدی

ــوده و معــاری اســالمی هــزار  پیــش، امــروز قطعــاً معــاری اســالمی نب

ــازه  ــه جن ــت، بلک ــالمی نیس ــاری اس ــاً مع ــروز قطع ــز ام ــش نی ــال پی س

معــاری اســالمی اســت.

حقیقتــی  خداونــد  ذات  شــد:  یــادآور  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 

نقطه گونــه اســت و آفرینــش از نقطــه آغازشــده و نخســتین شــکلی 

ــن  ــن و فرودی ــره ای اســت مرکــب از دو قــوس فرازی کــه شــکل گرفته، دای

ــره  ــه می شــود و نیم دای ــا عــامل عقــل گفت ــی قــوس صعــود ی ــه باالی کــه ب

ــت. ــان ارض اس ــا ه ــزول ی ــوس ن ــی ق پایین

ــی  ــن رومنای ــیار، ضم ــتودیو ش ــر اس ــاکری مدی ــی ش ــدس عل ــپس، مهن س

ــرد  ــاره ک ــی اش ــه واژه رسندیپیت ــاری ب ــٔه مع ــود درزمین ــتاورد خ از دس

ــه و  ــدادی قص ــه تع ــت هنگامی ک ــن لغ ــی ای ــان انگلیس ــت: در زب و گف

نشــانه بــه هــم می رســند و یــک کشــف مهــم و دوست داشــتنی را بــرای 

انســان ها آشــکار می کننــد، بــه آن رسندیپیتــی می گوینــد . زندگــی مــا 

ــر از لحظه هایــی از جنــس رسندیپیتــی اســت. روزگاری در زمــان بهــرام  پ

پنجــم ایرانیــان بــه رسزمیــن رسیالنــکا رسندیــپ می گفتنــد. در ســال ۱۷۵۴ 

ــود. ــی می ش ــه انگلیس ــت وارد لغت نام ــن لغ ــار ای ــتین ب ــرای نخس ب

وی ادامــه داد: همــواره میــان پروژه هــای مــن فصــل مشــرک ها و 

قصه هــای مختلفــی وجــود داشــت کــه بــه یکدیگــر ارتبــاط داشــتند. مــن 

در متــام پروژه هــا بــه همــراه همکارانــم، بــه کوچه هــا و محله هــای 

ــان  ــم و نسبتش ــی می کنی ــه را بررس ــای محل ــم و قصه ه ــف می روی مختل

را بــا آن بنایــی کــه قــرار اســت مرمــت و بازســازی کنیــم می ســنجیم. در 

ایــن نقشــه ها واژه ای بــه نــام پــالک قصه هــا وجــود دارد کــه نــام هــان 

ــر واژه ای  ــتیم و زی ــع هس ــا مطل ــای آنه ــه از قصه ه ــی اســت ک خانه های

ــام راه نامــه اســم خیابان هــا را در دوره هــای متفــاوت قرارداده ایــم. ــه ن ب

علــی شــاکری بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه بــرای رســیدن بــه ایــن صدهاهــزار 

قصــه حتــی یــک گــروه 100 نفــره نیــز کافــی نبــود، گفــت: چنیــن 

موضوعــی باعــث شــد پــروژه ای را بــه نــام رسندســیتی آغــاز کنیــم. 

ــوده  ــایت ب ــک وب س ــور و ی ــی مکان مح ــبکه اجتاع ــک ش ــیتی ی رسندس

ــه  ــک جهان نام ــرم ی ــن پلتف ــت. ای ــاهنامه اس ــه از ش ــده آن برگرفت ــه ای ک

ــن نوشــته  ــره زمی ــی ک ــام اهال ــه دســت مت ــه ب ــود ک ــی خواهــد ب بی پایان

می شــود. وی اضافــه کــرد: ایــن شــبکه اجتاعــی مکان محــور را بــا 

ــم و  ــیم کردی ــا ترس ــک پالک ه ــا تک ت ــران را ب ــم و ته ــاز کردی ــران آغ ته

ــاب  ــل انتخ ــه قاب ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــان کنی ــه نش ــالک ک ــر پ روی ه

ــد وارد صفحــه قصه هــای  ــه انتخــاب کنی ــالک را ک ــردن اســت و هــر پ ک

ــر  ــن ه ــره زمی ــان های ک ــدام از انس ــن هرک ــوید. همچنی ــالک می ش آن پ

عکــس، ویدئــو، ســند، قصــه و خاطــره ای از آن داشــته باشــند می تواننــد 

ــد. ــت کنن ــن فضــا ثب در ای

شــاکری تریــح کــرد: ایــن نقشــه ها نقشــه های چندالیــه هســتند و 

ــرد  ــاب ک ــار را انتخ ــه قاج ــوان نقش ــایت می ت ــن وب س ــمتی از ای در قس

برنامه های هفته معمار

*

که  مشارکتی  و  گروهی  کار  روحیه  افزایش 
بهترین  از  یکی  گرفت،  صورت  دانشجویان  میان 
امسال  معمار  هفته  در  که  است  خروجی هایی 

افتاد. اتفاق 

در  چراکه  است.  انسان  روز  درواقع  معمار  روز 
شما  »آفریدگار  می فرماید:  خداوند  هود  سوره 
سپس  و  کرد  انشاء  ارض  از  شمارا  که  است  کسی 

بخشید«.  مسئولیت  زمین  معماری  به 

نشریه خبری-تحلیلی دانشگاه سوره  //  شماره 7



برنامه های هفته معمار

*

ــبتی  ــه نس ــار در چ ــر در دوره قاج ــالک موردنظ ــه پ ــرد ک ــاهده ک و مش

بــا شــهر قــرار داشــته اســت. همچنیــن، روی نقشــه پهلــوی اول می تــوان 

کلیــک و همیــن اتفــاق را مشــاهده کــرد. الزم بــه ذکــر اســت، متــام ایــن 

نقشــه ها منطبــق بــر نقشــه های GIS و Google هســتند. در اواخــر 

فصــل تابســتان نیــز شــجره نامه بــه ایــن وب ســایت اضافــه خواهــد شــد.

وی عنــوان کــرد: ایــن وب ســایت نســخه فارســی نیــز دارد و دارای ســاختار 

آرشــیو دســته بندی بــوده، بنابرایــن به آســانی مورداســتفاده آینــدگان 

قــرار خواهــد گرفــت. به طورکلــی هــدف مــن و همکارانــم بــرای درســت 

ــوده و  ــاً دوســتی، شــناخت و آشــنایی آدم هــا ب ــرم؛ رصف ــن پلتف ــردن ای ک

ــا و  ــوچ کردن ه ــل ک ــه دلی ــان ها ب ــه انس ــده ای ک ــای پراکن ــن خاطره ه ای

مهاجــرت  کردن هــا داشــته اند را بتوانیــم در کنــار یکدیگــر قــرار دهیــم و 

ایــن حافظــه  تاریخــی را ترمیــم کنیــم.

ــه  ــدگان مســابقات برگزارشــده در هفت ــه برن ــزی ب ــان جلســه، جوای در پای

ــا معــاری و در  ــط ب ــن مســابقات مرتب ــی ای ــه متام معــار اهــدا شــد ک

جهــت رشــد و بالندگــی دانشــجویان و همــه در راســتای یادگیــری و 

ــی دانشــجویانی  ــا از متام ــن در انته ــوده اســت. همچنی ــی ب به طــور عمل

ــن  ــن آیی ــار و همچنی ــه مع ــای هفت ــزاری برنامه ه ــدارک و برگ ــه در ت ک

ــان  ــه آن ــز ب ــد، تشــکر و قدردانــی و جوایــزی نی اختتامیــه همــکاری کردن

ــم شــد. تقدی

یک  و  مکان محور  اجتماعی  شبکه  یک  سرندسیتی 
شاهنامه  از  برگرفته  آن  ایده  که  بوده  وب سایت 
پلتفرم یک جهان نامه بی پایانی خواهد  است. این 
نوشته  زمین  کره  اهالی  تمام  دست  به  که  بود 

می شود.

*

آثار دانشجویان معامری نقاشی و کاشی
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نشسـت تخصصـی بـا عنـوان »ظهـور امتـداد والیت« بـه کوشـش معاونت 

بـا همـکاری گـروه معـارف و عمومـی  آمـوزش و تحصیـالت تکمیلـی و 

دانشـگاه سـوره، با ارائه و سـخرانی دکر محمود مطهرنیا مدرس دانشـگاه 

سـوره و عضـو هیأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، روز دوشـنبه 

مـورخ ۵ اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ سـاعت ۱۸ الـی ۲۰ به صـورت مجـازی در 

سـامانه آمـوزش مجـازی دانشـگاه سـوره برگزار شـد. 

ارائـه  بـه  ابتـدای جلسـه، محمـود مطهرنیـا ضمـن خوش آمـد گویـی  در 

مقدمـه ای در بـاب موضـوع پرداخـت و دربـاره هدف پیامـرب گفت: هدف 

پیامـرب ایـن بـود کـه موجودیـت اسـالم حفظ شـده و سـپس بـر کیفیـت آن 

افـزوده شـود. تغییـر فرهنـگ بسـیار دشـوار بـود و البتـه پیامـرب بـه ایـن 

موضـوع ارشاف الزم داشـت. پیامـرب ۲۱ سـال بـرای نـرش و گسـرش اسـالم 

تـالش کـرد. وی افـزود: پیامـرب در ایـن مسـیر کارگاه آموزشـی برپـا می کنـد 

کـه هـان مراسـم حجه الـوداع اسـت. هان طـور کـه تحلیـل ایـن بـود که 

پـس از رحلـت پیامـرب باوجودآنکـه امـام علـی )ع( بـه جانشـینی پیامـرب 

نرسـید، امـا چشـم اندازی در آینـده بـرای ادامـه ایـن مسـیر وجود داشـت. 

در طـول ایـن سـال ها بسـیاری از احـکام نیـز تغییـر پیـدا کـرد. 

محمـود مطهرنیـا عنـوان کـرد: امـام علـی )ع( در دوران خالفـت، بسـیار 

فعـال عمـل کردنـد و مدتی مشـغول گـردآوری قـرآن بوده انـد و فقط برای 

ایـن امـر در خانه مانـده. امـام در مرحله بعـد پیگیر مجموعـه فعالیت های 

سیاسـی و اقتصـادی ماننـد حفر چاه های آب و نخلسـتان ها و بعد سـاخت 

خانه هایـی نزدیـک مکـه بودند و فعالیت های ایشـان بسـیار ثـروت زا بود. 

ازجملـه فعالیت های سیاسـی ایشـان این بود که هر زمـان از حکومت های 

مختلـف از امـام کمک خواسـته می شـد، ایشـان دریـغ نکـرد و کمک هایی 

کـه بـه نفـع مسـلانان منتهـی می شـد را انجام مـی داد و هر جـا که کمک 

نیـاز بـود، کمـک می کرد.

مطهرنیـا اضافـه کـرد: امام اجازه ی بیـرون رفنت از مدینه را نداشـت و فقط 

می توانسـت بـا صحابـه خود بـه مکه بـرود. در یمن به خوبی نیـرو تقویت 

کـرده بـود و ایشـان جسـتجو می کـرد و افـراد مسـتعد را پرورش مـی داد و 

در ایـن زمینـه سـلان نیـز بـا ایشـان همـکاری می کـرد. همچنین امـام در 

مدائـن، کوفـه، لبنـان و مـر نیرو تربیـت می کرد. 

نیـرو  تربیـت  بـه  نیـز  علیه السـالم  سـجاد  امـام  گفـت:  ادامـه  در  وی 

می پرداخـت و همچنیـن در دوران امـام باقـر )ع( تشـکیالتی مانند برپایی 

می گرفـت.  صـورت  وکالـت  دفرهـای 

مطهرنیا درباره سیاسـت مأمون عباسـی اظهار داشـت: یکی از زیرکی هایی 

کـه مأمـون بـرای رضبـه زدن بـه امامـت پیـش گرفـت، ایـن بـود کـه قصـد 

داشـت در دوران کودکـی امـام جـواد )ع(، به امام رضا )ع( آسـیب برسـاند 

کـه بـا بـه امامت رسـیدن امـام جـواد )ع( در دوران کودکی، سیاسـت هایی 

امتــداد  »ظهــور  تخصصــی  نشســت 
والیــت« در دانشــگاه ســوره برگــزار شــد

کـه مأمون داشـت خنثی شـد. 

وی خاطرنشـان کـرد: امـام هـادی )ع( و امـام حسـن عسـکری )ع( حـر 

بسـیار جـدی را تجربـه کردنـد و محدودیت های اجتاعـی قابل توجهی در 

آن زمان وجود داشـت و در دوران امام هادی )ع(، جریان سـازمان وکالت 

به طورجـدی میـان شـیعیان تثبیـت شـد و همچنیـن امـام تعـدادی آموزش 

پزشـکی و آموزش هـای دیگـر را ارائه کرد که توانسـت رشایـط را کنرل کند 

تـا سـختی ها و مشـکالت مردم کمر شـود. 

محمـود مطهرنیـا اظهـار کـرد: دو منونـه زیارت نامـه از امـام هـادی )ع( 

نقل شـده کـه یکـی زیـارت جامعـه کبیـره و دیگـری زیـارت امیراملؤمنیـن 

علیه السـالم اسـت کـه یکـی در امامـت عامـه و دیگـری در امامـت خاصـه 

بـود. همچنیـن امـام هـادی )ع( در خصـوص ازدواج امـام حسـن عسـکری 

)ع( نقـش مؤثـری داشـت. 

سـپس مطهرنیـا نکاتـی در خصـوص امـر غیبـت امـام زمـان )عـج( مطـرح 

کـرد و گفـت: اگـر ایـن طـی مسـیر را نـگاه کنیـم، غیبت امـام زمـان )عج( 

یـک فراینـد طبیعـی اسـت؛ چـون در ابتـدا جـان امـام زمـان )عـج( بسـیار 

درخطـر بـوده و اینکـه گزینـه دیگـری جـز غیبـت وجود نداشـت کـه جان 

امـام حفـظ شـود. البتـه ایـن غیبـت یک غیبـت زنـده و فعال اسـت و امام 

به طـور کامـل در مـنت جامعـه حضـور دارد. بـا ایـن رویکـرد غیبـت امـام 

زمـان )عـج( ادامـه پیـدا می کنـد امـا نبایـد نـگاه منفعـل بـه ایـن جریـان 

باشیم. داشـته 

ماجـرای  در  فوق العـاده ای  نقـش  سـلیانی  رسدار  کـرد:  تریـح  وی 

زمینه سـازی بـرای ظهـور امـام زمـان )عـج( داشـت و زحاتـی کـه رسدار 

سـلیانی کشـید در ۱۲۰۰ سـال گذشـته بی سـابقه بـوده اسـت. همچنیـن 

رسدار سـلیانی، امـام خمینـی )ره( و مقـام معظـم رهربی از افـرادی بودند 

کـه بـرای زمینه سـازی و پذیـرش ظهـور امـام زمـان )عـج( نقـش بسـزایی 

داشـتند.

محمـود مطهرنیـا در پایـان گفـت: ازلحـاظ تاریخـی، متدنـی و مهـدوی این 

سـه شـخص، اتفاقـات خوبـی را رقم زدنـد. اگر غیبـت امام زمـان )عج( رخ 

نـداده بـود، ما منی توانسـتیم شـاهد پرورش چنین شـخصیت های ارزشـمند 

و تأثیرگـذاری باشـیم. ایـن جریـان ادامـه پیـدا می کنـد و به واسـطه رشـد 

اجتاعـی، اعتقـادی و فرهنگـی کـه اتفـاق می افتد، این خط سـیر به نقطه 

کـال خـودش می رسـد. یعنـی آموزش هـا و پرورش هـا و فعالیت هایـی کـه 

از زمـان پیغمـرب )ص( آغـاز شـد و اقدامـات سیاسـی، فرهنگـی و اجتاعی 

کـه اوج آن و پربازده تریـن آن دوره ظهـور امـام زمـان )ع( خواهـد بـود.
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وبینـــار »ایـــن رسزمیـــن متعلـــق بـــه کیســـت«، روز چهارشـــنبه هفتـــم 

ـــی و  ـــا ســـخرانی دکـــر ســـید احمـــد طباطبای اردیبهشـــت ماه ســـاعت ۱۸، ب

بـــا حضـــور جمعـــی از اســـتادان و دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه، در ســـامانه 

ـــد. ـــزار ش ـــازی برگ ـــوزش مج آم

ــتانک، مدیـــر گـــروه معـــارف و عمومـــی دانشـــگاه  زهـــرا لطفـــی نیسـ

ســـوره، یکـــی از اهـــداف برگـــزاری ایـــن نشســـت را تبییـــن جایـــگاه و 

ـــمرد  ـــالم برش ـــن اس ـــوص دی ـــان به خص ـــن ادی ـــدس در بی ـــت بیت املق اهمی

و گفـــت: شـــناخت صهیونیســـت و نحـــوه تأســـیس آن و مقاصـــدی 

کـــه صهیونیســـت ها در رسدارنـــد و آگاهی بخشـــی افـــکار عمومـــی 

ـــار  ـــن وبین ـــر ای ـــداف دیگ ـــجویان از اه ـــوان و دانش ـــل ج ـــوص نس به خص

اســـت.

ـــن  نشســـت، از دکـــر ســـید احمـــد  ـــرای برگـــزاری ای وی در ادامـــه گفـــت: ب

طباطبایـــی، عضـــو هیأت علمـــی پردیـــس فارابـــی دانشـــگاه تهـــران 

کـــه مقـــاالت متعـــددی را بـــا موضـــوع فلســـطین و حقـــوق بین امللـــل 

داشـــتند، دعـــوت به عمـــل آوردیـــم تـــا بـــا ارائـــه  نظـــرات علمـــی 

اســـتادان و دانشـــجویان دانشـــگاه، بیش ازپیـــش بـــا موضـــوع فلســـطین 

ــویم.  ــنا شـ ــدس آشـ و بیت املقـ

ـــر و  ـــت: تغیی ـــود گف ـــخنان خ ـــی در رشوع س ـــد طباطبای ـــید احم ـــر س  دک

تحـــوالت  در فلســـطین، بـــا رشوع جنـــگ جهانـــی اول، مهاجـــرت یهودیـــان 

از رسارس جهـــان بـــه فلســـطین و رشوع بحـــران و تنـــش در داخـــل 

فلســـطین آغـــاز شـــد. ســـال ها بعـــد بـــا  قطعنامـــه مجمـــع عمومـــی و 

ــای ۱۹۴۸-۴۹  ــا رشوع جنگ هـ ــع بـ ــه تصمیـــم مجمـ اعـــراض اعـــراب بـ

مواجـــه بودیـــم کـــه درنهایـــت منجـــر بـــه جنـــگ ۶ روزه و اشـــغال کل 

فلســـطین در ســـال ۱۹۶۷ شـــد.

به  متعلق  سرزمین  »این  تخصصی  وبینار 
کیست« در دانشگاه سوره برگزار شد

ــه فلســـطین و موقعیـــت  ــود، نقشـ ــه ســـخرانی  خـ ــی در ادامـ طباطبایـ

ـــل )فلســـطین  ـــار ارسائی ـــت: در کن ـــی فلســـطین را رشح داد و گف جغرافیای

اشـــغالی(، لبنـــان، اردن، مـــر و ســـوریه قرارگرفتـــه اســـت و خـــود 

فلســـطین بـــه دو قســـمت کرانـــه باخـــری و نـــوار غـــزه تقسیم شـــده 

اســـت و تغییـــرات رسزمیـــن فلســـطین روی نقشـــه منایـــش داده شـــده 

کـــه بخشـــی از کرانـــه باخـــری در اختیـــار ارسائیـــل اســـت و ارسائیـــل 

بـــه نقشـــه ســـازمان ملـــل پایبنـــد نیســـت و بـــه  همیـــن  علـــت جنـــگ 

۶ روزه را ایجـــاد کـــرده و بـــه کل فلســـطین حملـــه می کنـــد و ســـال ها 

ــهرک های  ــاخت شـ ــری و سـ ــه باخـ ــی از کرانـ ــغال بخش هایـ ــد اشـ بعـ

یهودی نشـــین نیـــز اتفـــاق می افتـــد .

ـــار  ـــن وبین ـــارض در ای ـــجویان ح ـــدادی از دانش ـــت تع ـــن  نشس ـــان ای در پای

ــخگوی  ــز پاسـ ــی نیـ ــر طباطبایـ ــرده و دکـ ــرح کـ ــود را مطـ ــؤاالت خـ سـ

ــد. ــده بودنـ ــؤاالت مطرح شـ سـ

وبینارهای گروه عمومی و معارف اسامی
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جنگ  شروع  با  فلسطین،  در  تحوالت   و  تغییر 
جهانی اول، مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به 
فلسطین و شروع بحران و تنش در داخل فلسطین 
عمومی  مجمع  قطعنامه  با   بعد  سال ها  شد.  آغاز 
شروع  با  مجمع  تصمیم  به  اعراب  اعتراض  و 
درنهایت  که  بودیم  مواجه   ۱۹۴۸-۴۹ جنگ های 
در  فلسطین  کل  اشغال  و  روزه   ۶ جنگ  به  منجر 

سال ۱۹۶۷ شد.

149 کارگاه، وبینار ، نشست// 



نشســـت تخصصـــی بـــا موضـــوع »درنگـــی بـــر خـــوان شـــاهنامه« بـــه 

ــالت  ــی و تحصیـ ــت آموزشـ ــی معاونـ ــارف و عمومـ ــروه معـ ــت گـ همـ

ـــی،  ـــه افخم ـــر مرضی ـــخرانی دک ـــه و س ـــا ارائ ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش تکمیل

ـــی؛ روز  ـــد صالح ـــر حام ـــع و دک ـــته ربی ـــر فرش ـــری، دک ـــد اش ـــر ناهی دک

ــت  ــا روز بزرگداشـ ــر بـ ــت ماه 1401 برابـ ــورخ 25 اردیبهشـ ــنبه مـ یکشـ

حکیـــم فردوســـی، ســـاعت 18 الـــی 20 به صـــورت مجـــازی در ســـامانه 

آمـــوزش مجـــازی دانشـــگاه ســـوره برگـــزار شـــد.

ـــخ و  ـــرور نس ـــت به م ـــن نشس ـــی ای ـــش ابتدای ـــت، در بخ ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ـــر  ـــاهنامه ب ـــر ش ـــاهنامه، تأثی ـــای ش ـــاهنامه، ویژگی ه ـــوع ش ـــذ، موض مأخ

ـــش دوم  ـــد و در بخ ـــه ش ـــان پرداخت ـــران و جه ـــارص ای ـــر مع ـــات و ه ادبی

ـــد. ـــرح ش ـــتم مط ـــان رس ـــوص هفت خ ـــی در خص ـــت، نکات نشس

در ابتـــدای جلســـه، مرضیـــه افخمـــی بـــه معرفـــی فردوســـی پرداخـــت 

ــه رسای  ــزرگ حاسـ ــاعر بـ ــی، شـ ــم فردوسـ ــم ابوالقاسـ ــت: حکیـ و گفـ

ـــتای  ـــان، روس ـــت. زادگاه ایش ـــان اس ـــی جه ـــاعران نام ـــی از ش ـــران و یک ای

ــان در  ــگاه ایشـ ــروزه آرامـ ــه امـ ــود کـ ــران تـــوس بـ ــه طابـ ــاژ از ناحیـ بـ

ایـــن مـــکان قـــرار دارد. فردوســـی از طبقـــه دهقانـــان بـــود و دهقانـــان 

حدفاصـــل بیـــن کشـــاورزان و ارشاف درجـــه اول در جامعـــه محســـوب 

ـــن  ـــک زمی ـــس و صاحـــب ده، مال ـــی رئی ـــت یعن ـــان در لغ ـــدند. دهق می ش

و حافـــظ ســـنن و روایـــات ایرانـــی کـــه بـــه معنـــی مـــورخ نیـــز آمـــده 

ـــان  ـــد. دهقان ـــی بودن ـــت ارض ـــی از ارشافی ـــب نوع ـــان صاح ـــت. دهقان اس

در حفـــظ نـــژاد، نســـب، تاریـــخ و آداب ورســـوم ملـــی تعصـــب خاصـــی 

داشـــتند.

وی ادامـــه داد: فردوســـی از چنیـــن طبقـــه ای بـــود، بـــه همیـــن خاطـــر 

ــن  ــد؛ بنابرایـ ــق می ورزیـ ــران عشـ ــه ایـ ــود و بـ ــران آگاه بـ ــخ ایـ از تاریـ

به جـــای آن کـــه عمـــر خـــود را رصف بـــه دســـت آوردن ســـود مـــادی از 

زمین هـــا کنـــد؛ کوشـــش کـــرد اثـــری بیافرینـــد کـــه در آن تاریـــخ ایـــران 

و افتخـــارات ملـــی را بـــه منایـــش بگـــذارد. فردوســـی بـــا اشـــتیاق خـــود 

ـــادی  ـــر م ـــیر ازنظ ـــن مس ـــت و در ای ـــت گاش ـــاهنامه هم ـــه رسودن ش ب

از حایـــت برخـــی مقتدریـــن ایرانی نـــژاد محلـــی همچـــون حســـین بن 

ـــاهنامه  ـــه در ش ـــد ک ـــوردار می ش ـــوس برخ ـــی در ت ـــن دیلم ـــه و علی ب قتیب

نیـــز فردوســـی بـــه ایـــن امـــر اشـــاره کرده اســـت.

ـــود  ـــلطان محم ـــا س ـــی ب ـــالف فردوس ـــل اخت ـــاره عل ـــی درب ـــه افخم مرضی

ــود  ــود و محمـ ــل بـ ــی اصیـ ــی ایرانـ ــرد: فردوسـ ــان کـ ــوی خاطرنشـ غزنـ

ـــرکان  ـــه ت ـــا ب ـــاهنامه باره ـــی در ش ـــب و فردوس ـــژاد متعص ـــوی ترک ن غزن

ـــا  ـــط ب ـــوده و فق ـــرک ب ـــه ت ـــود و رسداران او هم ـــه محم ـــه، حال آنک تاخت

تاجیـــکان بـــه پارســـی ســـخن می گفتنـــد. همچنیـــن فردوســـی شـــیعه و 
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ــب  ــود و متعصـ ــلطان محمـ ــه سـ ــود، درحالی کـ ــت بـ ــتدار اهل بیـ دوسـ

ـــاد راســـخ فردوســـی  ـــادات فردوســـی گفـــت: اعتق ـــورد اعتق ـــود. وی در م ب

بـــه اهل بیـــت در بـــه وجـــود آمـــدن حاســـه های دینـــی در ادب 

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــی مؤث فارس

ـــاره  ـــرد و دراین ب ـــاره ک ـــاهنامه اش ـــوع ش ـــه موض ـــری ب ـــد اش ـــپس، ناهی س

گفـــت: شـــاهنامه فردوســـی افســـانه ها و تاریـــخ ایـــران را از آغـــاز تـــا 

ــش  ــه بخـ ــاهنامه از سـ ــرد. شـ ــران در برمی گیـ ــه ایـ ــا بـ ــه عرب هـ حملـ

ـــان  ـــار دودم ـــه چه ـــت ک ـــده اس ـــی تشکیل ش ـــی و تاریخ ـــاطیری، پهلوان اس

ـــده  ـــانیان در آن گنجان ـــکانیان و ساس ـــان، اش ـــدادیان، کیانی ـــاهی پیش پادش

می شـــود. بخـــش ابتدایـــی شـــاهنامه در رابطـــه بـــا موضـــوع اســـاطیری 

ـــه  ـــدون ادام ـــور فری ـــا ظه ـــن دوره از کیومـــرث آغازشـــده و ت ـــه ای اســـت ک

ـــرث،  ـــون کیوم ـــاهانی چ ـــت پادش ـــاطیری روای ـــش اس ـــد و بخ ـــدا می کن پی

ـــان اســـت  ـــن زم ـــن، در ای هوشـــنگ، طهمـــورث و جمشـــید اســـت. همچنی

کـــه متـــدن ایرانـــی تکامـــل پیـــدا می کنـــد و به عبارتی دیگـــر فردوســـی 

در ایـــن بخـــش از شـــاهنامه بـــه رساغ اولین هـــا مـــی رود و اولیـــن 

اخراع هـــا شـــکل می گیـــرد.

ـــن  ـــنگ از آه ـــود، س ـــف می ش ـــش کش ـــن دوره آت ـــرد: در ای ـــه ک وی اضاف

جـــدا می شـــود و بافـــنت و کشـــاورزی نیـــز پدیـــد می آیـــد. غالـــب 

جنگ هایـــی کـــه در ایـــن زمـــان صـــورت می گیـــرد، جنگ هـــای داخلـــی 

بـــوده و در پایـــان ایـــن دوره اســـاطیری ضحـــاک کـــه منـــاد بـــدی و دشـــمنی 

اســـت حکومـــت را بـــه دســـت می گیـــرد، امـــا رسانجـــام فریـــدون بـــا 

ــاری کاوه آهنگـــر و حایـــت مـــردم او را از پـــای درمـــی آورد و دوره  یـ

ــود. ــاز می شـ جدیـــدی آغـ

ـــرد: بخـــش  ـــان ک ـــاهنامه بی ـــی ش ـــح بخـــش پهلوان ـــد اشـــری در توضی ناهی

دوم روایـــت پهلوانـــی یـــا حاســـی شـــاهنامه بـــوده کـــه ایـــن بخـــش 

دوره  در  اســـت.  شـــاهنامه  قســـمت  شـــیرین ترین  و  معروف تریـــن 

پهلوانـــی جنگ هـــای ایـــران و تـــوران آغـــاز می شـــود و در همیـــن 

ـــد زال،  ـــی مانن ـــای پهلوانان ـــت دالوری ه ـــه روای ـــت ک ـــاهنامه اس ـــش ش بخ

ـــاره  ـــود. وی درب ـــان می ش ـــال آن بی ـــهراب و امث ـــژن، س ـــودرز، بی ـــتم، گ رس

بخـــش تاریخـــی شـــاهنامه گفـــت: بخـــش ســـوم شـــاهنامه فردوســـی بخـــش 

ـــت. روایاتـــی از مـــرگ وزندگـــی شـــاهانی ماننـــد بهمـــن  ـــی آن اس تاریخ

ــی  ــانی. دوره تاریخـ ــاهان ساسـ ــز و شـ ــا خرسوپرویـ ــفندیار تـ ــرس اسـ پـ

ـــد. ـــان می رس ـــه پای ـــان ب ـــت ایرانی ـــراب و شکس ـــه ی اع ـــا حمل ـــاهنامه ب ش
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*

وجود  به  در  اهل بیت  به  فردوسی  راسخ  اعتقاد 
مؤثر  فارسی  ادب  در  دینی  حماسه های  آمدن 

بوده است.
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اشـــری یـــادآور شـــد: در هـــر بخـــش از شـــاهنامه نشـــانه هایی از 

قالب هـــای ادبـــی مثـــل انـــدرز، رمانـــس، داســـتان تاریخـــی، آییـــن 

خـــرسوان و ادبیـــات مردمـــی و شـــگفتی هایی ماننـــد جـــادو، افســـون و 

عجایـــب دیـــده می شـــود. ازاین جهـــت می تـــوان گفـــت کـــه هیچ یـــک 

ــت. ــی نیسـ ــر تهـ ــش دیگـ ــوع دو بخـ ــه گانه، از موضـ ــای سـ از بخش هـ

در ادامـــه، فرشـــته ربیـــع در خصـــوص ویژگی هـــای شـــاهنامه فردوســـی 

ـــان ها  ـــه انس ـــه توج ـــوده ک ـــی ب ـــاهنامه حاس ـــوع ش ـــرد: موض ـــوان ک عن

ـــت  ـــه اس ـــوع حاس ـــی دوم وق ـــت. ویژگ ـــده اس ـــه ش ـــد حاس ـــبب رش س

کـــه زمـــان وقـــوع خـــاص خـــود را داشـــته کـــه حاســـه زمانـــی وقـــوع 

ـــه  ـــران حمل ـــه ای ـــه و اعـــراب ب ـــر ســـؤال رفت ـــران زی پیداکـــرده کـــه ملـــت ای

ـــد. زمـــان و مـــکان در شـــاهنامه و حاســـه معنـــی نداشـــته و مطـــرح  کردن

ـــه  ـــت ک ـــوان گف ـــاهنامه می ت ـــگاه زن در ش ـــورد جای ـــت. در م ـــوده اس نب

ـــردان  ـــه دوش م ـــز دوش ب ـــان نی ـــه زن ـــتند، بلک ـــردان دالوری نداش ـــط م فق

ـــدند. ـــرح ش ـــاهنامه مط ـــتند و در ش ـــرار داش ق

ویژگی هـــای  از  یکـــی  توصیـــف  کـــرد:  خاطرنشـــان  ادامـــه  در  وی 

مهـــم شـــاهنامه اســـت کـــه طلـــوع و غـــروب خورشـــید را می تـــوان از 

ـــای  ـــف میدان ه ـــن توصی ـــرارداد و همچنی ـــر ق ـــاهنامه مدنظ ـــات ش توصیف

جنگـــی کـــه ایـــن توصیفـــات بســـیار دقیـــق اســـت. تکـــرار موضـــوع در 

ــتم و  ــان رسـ ــه آن هفت خـ ــه منونـ ــورد کـ ــم می خـ ــه چشـ ــاهنامه بـ شـ

هفت خـــان اســـفندیار اســـت. دربـــاره ادوات جنگـــی بســـیار دقیـــق در 

شـــاهنامه بـــه آن پرداخته شـــده اســـت؛ ماننـــد گـــرز ســـام کـــه فقـــط 

ـــاهنامه  ـــز در ش ـــات نی ـــه حیوان ـــد. ب ـــل کن ـــت آن را حم ـــتم می توانس رس

ـــه  ـــت ک ـــیمرغ اس ـــربنگ و س ـــش، ش ـــا رخ ـــن آن ه ـــه بارزتری ـــده ک اشاره ش

شـــربنگ از نـــژاد رخـــش بـــوده و ســـیمرغ نیـــز پرنـــده ای افســـانه ای اســـت.

فرشـــته ربیـــع افـــزود: در مـــورد جـــادو در شـــاهنامه آنچـــه مطـــرح می شـــود 

ـــفندیار  ـــه و اس ـــاهنامه به کاررفت ـــادو در ش ـــی ج ـــه به طورکل ـــت ک ـــن اس ای

بـــه رســـتم طعنـــه می زنـــد و می گویـــد کـــه پـــدر زال جادوگـــر اســـت. 

ـــتان  ـــخصیت های داس ـــه ش ـــوند و ب ـــاب می ش ـــات انتخ ـــاهنامه کل در ش

ـــه  ـــد، بلک ـــت منی کن ـــی حای ـــتقیاً از کس ـــی مس ـــد و فردوس ـــتگی دارن بس

بـــا کلـــات نشـــان می دهـــد کـــه از رســـتم طرفـــداری می کنـــد.

ــتم  ــان رسـ ــوص هفت خـ ــی در خصـ ــه افخمـ ــه، مرضیـ ــه جلسـ در ادامـ

مقدمـــه و توضیحاتـــی ارائـــه کـــرد و گفـــت: هفت خـــان رســـتم شـــامل 

ــاه  ــکاووس شـ ــات کیـ ــرای نجـ ــتم بـ ــه رسـ ــود کـ ــی می شـ نربدهایـ

ـــت  ـــاز حکوم ـــام داد. در آغ ـــود، انج ـــپید ب ـــو س ـــیر دی ـــه اس ـــران ک ای

کیـــکاووس، دیوهـــا بـــه فرماندهـــی دیـــو ســـپید در رسزمیـــن مازنـــدران 

ـــا  ـــه ور شـــده ام ـــه آن هـــا حمل ـــا ســـپاهی ب ـــکاووس ب ـــد. کی ـــم بودن مقی

شکســـت می خـــورد.

ــرد:  ــان کـ ــی بیـ ــاهنامه فردوسـ ــاره شـ ــی دربـ ــد صالحـ ــپس حامـ سـ

هفت خـــان رســـتم و شـــخصیت رســـتم و داســـتان هایی کـــه رســـتم 

در کنـــار ســـهراب و اســـفندیار و دیگـــران دارد؛ در ادبیـــات و هـــر 

ــطوره و  ــاهنامه را رسارس اسـ ــا شـ ــت. مـ ــرده اسـ ــوه کـ ــارص جلـ معـ

حاســـه می بینیـــم. ازجملـــه ایـــن داســـتان ها حـــاوی الگوهـــای 

ـــم  ـــی حکی ـــه فردوس ـــویم ک ـــل ش ـــد غاف ـــه نبای ـــت. البت ـــاطیری اس اس

بـــوده و حکمـــت و خـــرد در رسارس شـــاهنامه جـــای دارد. ایـــن بخـــش 

از شـــاهنامه نیـــز از حکمـــت خالـــی نبـــوده و مـــا شـــاهد نوعـــی 

کارگردانـــی و صحنه گردانـــی در شـــاهنامه هســـتیم.

در بخـــش پایانـــی ایـــن نشســـت، اســـتادان بـــه خوانـــش برخـــی ابیـــات 

شـــاهنامه و هفت خـــان رســـتم و همچنیـــن بـــه بررســـی معانـــی و 

ـــد. ـــم آن پرداختن مفاهی

قالب های  از  نشانه هایی  شاهنامه  از  بخش  هر  در 
ادبی مثل اندرز، رمانس، داستان تاریخی، آیین 
مانند  شگفتی هایی  و  مردمی  ادبیات  و  خسروان 
جادو، افسون و عجایب دیده می شود. ازاین جهت 
سه گانه،  بخش های  از  هیچ یک  که  گفت  می توان 

از موضوع دو بخش دیگر تهی نیست.
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روز  عـر  کنفرانـس  ویدئـو  به صـورت  »بازگشـت«  تخصصـی  نشسـت 

یکشـنبه ۳۱ اردیبهشـت ماه 1401 بـا حضـور اسـتاد فلسـفه و کالم، عضـو 

دکـر  حجت االسالم واملسـلمین  باقرالعلـوم)ع(،  دانشـگاه  علمـی  هیـأت 

محمدمهـدی گرجیـان و جمعـی از دانشـجویان برگـزار شـد. 

بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه سـوره نشسـت تخصصی بازگشـت با 

محوریـت »بررسـی حیـات و مسـیر انسـان پـس از مرگ« بـه همت گروه 

دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  و  آموزشـی  معاونـت  عمومـی  و  معـارف 

سـوره، بـا ارائـه و سـخرانی حجت االسـالم واملسـلمین دکـر محمدمهـدی 

گرجیـان، اسـتاد فلسـفه و کالم و عضـو هیأت علمـی دانشـگاه باقرالعلـوم 

)ع( در روز شـنبه 31 اردیبهشـت ماه 1401 سـاعت 18 الی 20 به صورت 

مجـازی در سـامانه آمـوزش مجـازی دانشگاه سـوره برگـزار شـد.

در ابتـدای جلسـه، محمدمهـدی گرجیـان ضمـن ارائـه مقدمـه ای در باب 

موضـوع، بـه بررسـی معنـای حیـات پرداخـت و گفـت: حیـات مراتـب 

متعـددی دارد و حیـات بـه معنـای آثـار و عکس العمل هایـی اسـت کـه 

یـک موجـودی در خـود داشـته باشـد. اگـر حیـات نباتـی باشـد یـک آثار 

و نتایـج خاصـی دارد و اگـر حیـوان باشـد به گونـه ای دیگـر آثـار و نتایـج 

بـه نحـوی دیگـر. وی به اختصـار در  انسـانی باشـد  اگـر حیـات  دارد و 

توضیـح مـرگ گفـت: رصفاً مـرگ به معنای نیسـتی و نابـودی نبوده و در 

آموزه هـای فلسـفی و دینـی مـرگ را انتقـال از یـک منـزل به منـزل دیگر 

می داننـد و حتـی چه بسـا منتقـل شـدن از منـزل کـم ارزش و کم بهـا بـه 

منـزل برتـر و باالتـر می داننـد.

محمدمهـدی گرجیـان عنوان کرد: انسـان در مسـیر بازگشـت خـود نه تنها 

بـه مراحـل باالتـر و واالتـر راه پیـدا می کنـد، بلکـه انسـان از ملـک نیـز 

باالتـر مـی رود و ایـن فرشـته اسـت که تـوان دریافـت وجـود او را ندارد. 

حیـات اخـروی درواقـع حیـات حقیقـی اسـت و حیـات بـرش بسـتگی بـه 

سـعه  وجـودی او دارد. بـه عبارتـی دیگـر اگـر وجـودی برتـر باشـد حیات 

نیـز برتـر اسـت. وی افـزود: انسـان می توانـد انتخـاب کنـد کـه چگونـه 

مرگـی داشـته باشـد و مرتبـه وجـودی را تصاحـب کنـد. انسـان در جهـان 

دیگـر می توانـد بـه شـکل حیوان پسـت ظاهر شـود و یا به شـکل انسـان 

برتـر و واالتـر و حتـی از ملـک نیـز باالتـر ظاهر شـود.

گرجیـان دربـاره معـاد اظهـار داشـت: مـا نبایـد از مـرگ برسـیم و هـر 

زمـان کـه بـه جهـان دیگـر وارد شـویم، نه تنهـا مشـکلی وجـود نخواهـد 

داشـت بلکـه بعضـی از افـراد بسـیار راضی و خوشـحال هسـتند کـه قرار 

اسـت از ایـن جهـان بـه جهـان دیگـر منتقـل شـوند. وی همچنیـن در 

بازگشـت  واژه  هم معنـای  معـاد  کـرد:  خاطرنشـان  بازگشـت  خصـوص 

اسـت؛ یعنـی مـا درگذشـته جایـی بوده ایـم کـه قـرار اسـت مجـدد به آن 

سوره  دانشگاه  در  »بازگشت«  تخصصی  وبینار 
در  »بازگشت«  تخصصی  وبینار  شد  برگزار 

دانشگاه سوره برگزار شد

مـکان برگردیـم؛ بـه عبارتـی برگشـت به جـای اصلـی اسـت.

گرجیـان اذعـان کـرد: انسـان هرچـه انسـان تر و هرچـه بهـر عمـل کنـد، 

درجـات وجـودی اش باالتـر اسـت. عـامل بـرزخ عامل بسـیار فراخی اسـت و 

از بـرزخ نبایـد برسـیم. بلکـه بایـد از عملکـرد خودمـان برسـیم. لـذا مـا 

ازنظـر وجـودی به سـوی خداونـد بازگشـت می کنیـم، امـا نـوع بازگشـت 

متفـاوت اسـت. مـا درواقـع معـار و سـازنده  بهشـت و جهنـم خودمـان 

هسـتیم. اگـر انسـان در ایـن جهـان نورانی باشـد مقدار پـل رصاط عظیم 

اسـت و مقـدار نورانیـت پـل رصاط به انـدازه ای اسـت کـه انسـان بـه آن 

نورانیـت می بخشـد. هـر چیـزی در بهشـت بـرای انسـان تازگـی دارد و 

متام شـدنی نیسـت و نعمت هـای بهشـتی هیـچ گاه بـه پایـان منی رسـند.

امـر مجـرد مـادی  امـر مجـرد اسـت و  ادامـه گفـت: روح یـک  وی در 

نیسـت. همچنیـن معرفـت در جهـان آخـرت رصفـاً دانایـی و بـه معنـای 

مجموعـه اطالعـات نیسـت، بلکه انسـان توسـعه  وجـودی پیـدا می کند و 

وجـودش عظیـم و ارزشـمند می شـود.

سـپس، محمدمهـدی گرجیـان در خصـوص بهشـت و جهنـم بیـان کـرد: 

انسـان بخشـی از مکافـات عمـل خـود را در ایـن دنيـا می بینـد و عـذاب 

در جهنـم نیـز به گونـه ای اسـت کـه عـذاب روحـی و جسـانی بـر فـرد 

دارد  وجـود  فراخـی  بهشـت  در  درصورتی کـه  می شـود.  وارد  گناهـکار 

هشـت  بهشـت  می شـود.  فراهـم  برایـش  کنـد  اراده  هرچـه  انسـان  و 

درجـه دارد و هـر درجـه ای کـه انسـان بـه آن دسـت پیـدا کنـد می توانـد 

باالتـر رود. بهشـت بـر اسـاس اندیشـه ها، اعتقـادات و عملکـرد انسـان 

طبقه بنـدی می شـود؛ زیـرا عملکـرد انسـان از اندیشـه ها و اعتقاداتـش 

نشـأت می گیـرد. گفتنـی اسـت روح انسـان پـس از مـرگ حیـات اصلـی 

خـود را آغـاز می کنـد.

ایـن  در  عالقه منـدان  سـؤاالت  به متامـی  نیـز،  جلسـه  پایانـی  بخـش  در 

حـوزه پاسـخ داده شـد.تعداد ۲۲۴ نفـر از دانشـجویان در ایـن وبینـار 

به صـورت  آنهـا  سـؤاالت  بـه  جلسـه  دوم  بخـش  در  کـه  کردنـد  رشکـت 

داده شـد.   پاسـخ  و  پرداختـه  مفصـل 

زهـرا لطفـی نیسـتانک مدیـر گـروه معـارف و عمومـی دانشـگاه سـوره 

و  دینـی  مبانـی  تبییـن  و  شـناخت  را  نشسـت  ایـن  برگـزاری  از  هـدف 

پاسـخگویی بـه سـؤاالت دانشـجویان در خصـوص مسـیر انسـان پـس از 

مـرگ دانسـت.

وبینارهای گروه عمومی و معارف اسامی

*
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کارگردانی  تخصصی  نشست  سوره_  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

انیمیشن کوتاه با نام »پنج+یک« در تاریخ 21 خردادماه 1401، با حضور 

کارگردانان نام آشنا و استادان این درس به رشح زیر برگزار شد:

استاد علیرضا کاویان راد، استاد فرخ یکدانه، استاد مهدی خرمیان، استاد جال 

رحمتی و استاد بابک نکویی

متأسفانه در این جلسه رسکار خانم مریم کشکولی نیا، به دلیل درگذشت پدر 

بزرگوارشان و عزیمت برای مراسم خاکسپاری آن زنده یاد، نتوانستند در برنامه 

ترشیف داشته  باشند.

این جلسه طبق اعالم پیشین ساعت ۱۷.۰۰ آغاز شد و تا ساعت ۲۰.۴۰ ادامه 

داشت.

این رویداد که پس از بیش از هزار روز رشایط کرونایی، رسانجام به شکل 

حضوری برگزار شد، با استقبال بسیار زیاد عالقه مندان روبه رو شد و سالن 

و  بودند  تهران  در  که  دانشجویانی  از  بود  پر  فهیمی  دکر  شهید  سینای 

توانستند خودشان را برسانند.

در این میزگرد استادان به دو پرسش میزبان درباره ی »تعریف کارگردانی در 

انیمیشن« و »ویژگی های کارگردانی انیمیشن کوتاه« پاسخ دادند و سپس 

منونه ها  این  کارگردانی  تحلیل  به  استادان،  تک تک  آثار  منتخب  منایش  با 

پرداخته  شد. این رخداد استثنایی پس از بیش از سه ونیم ساعت با پرسش و 

پاسخ حارضان به پایان رسید و سپاسنامه ی استادان به نیابت از رئیس محرم 

دانشکده ی هر به مدعوین تقدیم شد.

نشسـت تخصصی کارگردانی انیمیشـن کوتاه 
با نام »پنج+یک« در دانشـگاه سـوره برگزار شـد

**

پروژه نهایی زینب جانربارزاده
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