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سرمقاله
به نام او
روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی
افتخ��ار دارد که در راس��تای اطالع رس��انی
به اقش��ار مختلف دانش��گاهی اعم از استاد،
دانشجو ،کارمندان و مدیران دانشگاه ،پس از
یک وقفه زمانی مجددا نشریه «دانشگاه ما»
را از ش��ماره  43در زمین��ه ه��ای مختل��ف
فرهنگی ،اجتماعی و خبری منتشر می نماید.
«دانش��گاه ما» از آن جهت به عنوان نام این
نشریه انتخاب گردیده که ما آن را متعلق به
همه دانشگاهیان دانس��ته و می دانیم و این
نش��ریه از دل دانشگاهیان برآمده و مخاطب
آن نیز ،همه کس��انی هستند که در دانشگاه
حض��ور دارند .هدف «دانش��گاه م��ا» اطالع
رسانی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی و
همچنین تهیه گزارش هایی کامل از فعالیت
های دانش��جویی و نخبگان فرهنگی و علمی
دانش��گاه علم و صنعت به همه دانش��گاهیان
خواهد بود.
«دانش��گاه ما» ب��ا آغوش باز از پیش��نهادات
و انتق��ادات عموم عزیزان دانش��گاهی جهت
ارتقاء هرچه بیش��تر سطح فرهنگی ،رفاهی و
علمی دانشگاه استقبال می کند.
امیدواریم که این تالش مجدد در دوران تازه
مورد قبول دانشگاهیان محترم قرار گیرد.

اردوها:
اعالم نتایج قرعه کشی عمره دانشجویی
قرعه کش��ی متقاضیان عمره دانش��گاهیان ویژه اس��اتید،
دانش��جویان پسر و دانش��جویان متاهل در تاریخ  17و 18
آبان ماه برگ��زار گردید .عالقه مندان جهت اطالع از نتایج
می توانند به سایت  www.labbayk.irمراجعه نمایند.
انجمن های علمی:
کس�ب مقام توس�ط انجمن های علم�ی در هفتمين
جشنواره ملی حرکت
انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ايران در هفتمين
جشنواره ملی حرکت ويژه دستاوردهای انجمن های علمی
سراسر کشور که توس��ط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
برگزار شد موفق به کسب مقام به شرح ذيل گردیدند:
 دکتر اح��د قائمی؛ مدیر فرهنگ��ی برگزیده در هفتمینجشنواره ملی حرکت
 مهندس محمد خادم ثامنی؛ دبیر برگزیده شورای دبیران انجمن علمی دانش��کده مهندسی راه آهن؛ انجمن علمیبرگزيده
شايان ذکر اس��ت اين جشنواره در تاريخ  28لغايت  30ام
مهرماه  1393در دانشگاه شيراز برگزار گرديد.
کانون های فرهنگی و هنری:

فیلم سینمایی «ساکن طبقه ی وسط» نوشته محمد هادی
کریمی و اولین س��اخته شهاب حسینی ،با حضور چند تن
از عوامل این فیلم در آمفی تئاتر شهید بهرامی اکران شد.
این اکران با استقبالی بی نظیر مواجه گردید به گونهای که
در زمان کوتاهی تمام بلیطها فروخته ش��د .همچنین بعد
از اکران این فیلم ،نشس��ت پرسش و پاسخ با حضور محمد
ه��ادی کریمی ،فیلمنامه نوی��س و هنگامه قاضیانی بازیگر
ای��ن فیلم برگ��زار گردید و عوامل اصلی فیلم به س��واالت
دانشجویان در خصوص این فیلم ،پاسخ دادند.

مرکز مشاوره
رابط خبری :نیلوفر امیر زاهدی
کارگاه شیوه مطالعه مؤثر برگزار گردید
در راس��تای برنامه های طرح اس��تاد مش��اور کارگاه شيوه
مطالع��ه موثر و قواني��ن و مقررات تحصيلی توس��ط آقای
صالحی جهت دانشجويان ورودی جديد دانشکده مهندسی
شيمی روز دوشنبه  93/7/15ساعت  15الی  17و با حضور
 40نف��ر برگزار گرديد .در اين کارگاه مباحثی مانند قوانين
تحصيلی ،تفاوتهای مطالعه در دبيرس��تان و دانشگاه ،نحوه
برنامه ريزی و مديريت زمان ارائه شد.
حضور مرکز مشاوره در اردوی معارفه 93

جشن کانون های فرهنگی و هنری برگزار گردید

اخبار و رویدادها
امور فرهنگی و فوق برنامه:
رابط خبری :مهدی شمسی
تشکلهای دانشجویی:
برگزاری مراس�م عزاداری س�يد و س�االر شهيدان
حضرت ابا عبداهلل الحسين (ع)

در روز دوش��نبه  5آبان ،بع��د از نماز ظهر و عصر با حضور
اساتيد ،کارمندان و دانش��جويان دانشگاه ،دسته عزاداری
سيد و س��االر شهيدان از مقابل مس��جد الشهداء دانشگاه
آغاز و پس از حرکت در سطح دانشگاه با سخنرانی حجت
االس�لام والمسلمین حمیدی در جوار مزار شهدای گمنام
به پایان رس��ید .همچنین برنامه عزاداری هیئت «شهدای
گمنام دانش��گاهيان عل��م و صنعت ايران» در ش��ب های
محرم با حضور پرش��ور دانش��جویان ،اساتید و مردم شرق
تهران(به مدت  20شب) برگزار گردید.در پنج شب نخست
عزاداری سید و ساالر شهیدان ،حجت االسالم والمسلمين
وحيدی و در پنج ش��ب دوم حجت االس�لام والمس��لمين
صديقی سخنرانی کردند .همچنین کربالیی حمید رشدی،
در این ش��ب ها در مسجد دانش��گاه علم و صنعت مدیحه
سرایی کرد.
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به مناس��بت هفته کانون های فرهنگی و هنری ،در تاریخ
 28مه��ر ماه در دانش��گاه علم و صنعت ای��ران ،برنامه ای
فرهنگی هنری در آمفی تئاتر ش��هید بهرامی از ساعت 13
الی  16برگزار گردید .این جشن شامل قسمتهای متنوعی
همچون پخش فیلم کوت��اه ،پخش کلیپ معرفی کانونها،
اجرای زنده موس��یقی محلی و س��نتی توسط دانشجویان،
ش��عرخوانی چند تن از اعضای کانون شعر و ادب و در انتها
پذیرایی از حاضران بود.
از ساعاتی قبل از شروع جشن نیز اعضای کانونهای مختلف
غرفههای��ی را مقابل مجتمع ش��هید بهرامی برپا کردند .در
این غرفهها اعضای هر کانون به معرفی فعالیتهای گذشته
و پیش روی کانون خود پرداخته و برای آش��نایی با اهداف
و حیطهی فعالیت ،به سواالت عالقهمندان پاسخ میدادند.
نمایش��گاه کتابهای کانون ها ،نمای��ش تصاویر برنامهها،
دس��تاوردها و پوس��ترها و پخش تراکت برنامهها از جمله
فعالیتهایی بود که در غرفه ها برای معرفی کانونها انجام
گرفت.
فیلم "ساکن طبقه وسط" در دانشگاه اکران شد

مرکز مشاوره از تاريخ  93/6/25لغايت  93/6/27در اردوی
معارفه دانشجويان ورودی جديد حضور و در اردوگاه محل
برگ��زاری اردو ،غرفه ای برای معرف��ی فعالیت های مرکز
مشاوره برپا گردید.
با کوش��ش کارشناس��ان مرکز مش��اوره کتابچ��ه ای ويژه
دانش��جويان ورودی جدي��د تهي��ه و در جش��ن اختتاميه
اردوگاه توزيع ش��د .در اين کتابچه مطالبی کاربردی جهت
دانش��جويان ورودی جدي��د نظير اه��داف و وظايف مراکز
مش��اوره ،فعاليت های مرکز مش��اوره دانش��گاه ،مديريت
استرس ،مديريت زمان و برنامه ريزی ،مهارت های ارتباط
اجتماعی و قوانين و مقررات تحصيلی گنجانده شده بود.
غرف��ه هائ��ی از طرف مرک��ز مش��اوره با هدف آش��نائی
دانش��جويان ب��ا مرکز مش��اوره در اردوگاه در دو قس��مت
خواهران و برادران برپا گش��ته ب��ود .در اين غرفه ها ضمن
معرف��ی فعاليت های مرکز از عالقمندان تس��ت س��نجش
ميزان اضطراب هم گرفته شد.
کارگاه آموزش��ی س��ازگاری با زندگی دانشجوئی و چالش
های پيش رو توس��ط خانم نيلوفری از کارشناس��ان مرکز
مش��اوره ،با حض��ور  40نفر برای دانش��جوین دختر برگزار
گرديد.
همچنین از طرف مرکز مشاوره مسابقاتی با عنوان :مسابقه
عکاس��ی از رويداده��ا و ديدني های جال��ب اردوگاه و نيز
مسابقه ارسال پيامک با عنوان “هدف تحصيل در دانشگاه“
برگزار گرديد که اسامی برندگان متعاقباً اعالم ميگردد.
چهل و نهمين ش�ماره از نش�ريه پيام آشنا دانشجو
منتشر شد.

روز س��ه ش��نبه  29مهر ماه به همت کانون فیلم و سیما،
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در اين ش��ماره م��ی خوانيد :صبر کن ،چق��در تفاوت های
جنسيتی را باور داريد ،اضطراب امتحان و ...
جه��ت دريافت نش��ريه به رابطي��ن خوابگاه و يا دانش��کده
مراجعه نمائید.

اس��امی برگزیدگان س��طح  :1حس��ن ضیایی فر (معاونت
فرهنگ��ی) تارویردی س��رمدی (حفاظت فیزیکی) مرضیه
قاسم (حفاظت فیزیکی)
اس��امی برگزیدگان سطح :2سید مهدی حسینی (دانشکده
برق) امیره باستان فر (آموزش الکترونیک) اسداهلل رحمانی
(مرکز تحقیقات سیمان)
همچنین از هر س��طح ،به دو نفر ک��ه حداقل امتیاز الزم را
کسب کرده اند ،بر اساس قرعه کشی جایزه ای اهدا گردید.
اسامی این افراد به شرح زیر است.
سطح  :1آذر بختیاری (آموزش کل)
سیده زهرا اطیابی (دفتر بودجه)
سطح  :2لیال ظهیرپور (دانشکده فیزیک)
فاطمه امین جعفری (دفتر بودجه)

رابط خبری :حسینعلی فرجی

کت�اب "رمز عاش�ورا" برای مس�ابقه کتابخوانی ویژه
کارکنان انتخاب شد

به اطالع جامعه دانش��گاهیان علم و صنعت (دانش��جویان،
اس��اتید و ف��ارغ التحصیالن) میرس��اند پیش ثب��ت نام از
عالقمندان به تحصیل در حوزه علوم اس�لامی دانشگاهیان
آغ��از گردید لذا عالقمندانی ک��ه مایل به تحصیل در حوزه
علوم اسالمی مرکز علم و صنعت هستند میتوانند با مراجعه
به سایت http://iust.hodat.irاقدام به ثبت نام نمایند.

کت��اب "رمز عاش��ورا" تالیف دکتر بنی هاش��می به عنوان
کتاب م��ورد نظر برای مس��ابقه کتابخوانی آین��ده انتخاب
گردید .گفتنی اس��ت مس��ابقه مورد نظر در تاریخ 28آبان
ماه س��اعت  12:30در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می
گردد.
این کتاب پاسخ گوی سواالت و ابهاماتی مانند علل پیشامد
کربال ،عدم بیعت امام (ع) با یزید ،قرار گرفتن مشیت الهی
بر شهادت امام (ع) و  ....درمورد واقعه عاشوراست.

همایش اولیاء دانشجویان ورودی 93
هماي��ش وي��ژه اولي��اء دانش��جويان ورودی  93به دعوت
دانشگاه علم و صنعت ايران و در تاريخ سه شنبه 93/6/25
و از س��اعت  9:30در محل پژوهشکده خودرو -سالن استاد
شجاعی فرد -با تعداد حدود  700نفر از اولياء برگزار گرديد.

نهاد رهبری
پیش ثبت نام ترم بهمن حوزه دانش�جویی واحد علم
وصنعت آغاز شد

امور فرهنگی اساتید و کارکنان
رابط خبری :فاطمه امیری
مجموعه صوتی "ش�راب بهش�تی" به اعضای هیئت
علمی اهدا شد

به مناسبت عید سعید غدیر و قربان ،مجموعه صوتی "شراب
بهش��تی" جهت تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ،تهیه،
طراحی ،تکثیر و توزیع ش��د .مجموعه "ش��راب بهش��تی"،
ترجمه دلنشین و ش��یوای فارسی از ادعیه ،زیارات و سوره
های قرآنی است .این مجموعه شامل چهار لوح فشرده است
و در تمامی دستگاه های صوتی قابل پخش می باشد.
برگزاری سی و ششمین دوره مسابقه کتابخوانی ویژه
کارکنان
مس��ابقه کتابخوانی تفسیر سوره انفال تالیف حجت االسالم
قرائتی در تاریخ  30مهر  1393ویژه کارکنان در دو س��طح
برگزار گردید.
اسامی برگزیدگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

و اهداف اين کانون برای حاضرين ارايه داد.
اجرای برنامه هنری توسط گروه دستان گويا،پخش کليپ،
برگزاری مس��ابقه و اهدای جوايز و هدايا از ديگر بخش��های
مراسم تجليل از بازنشس��تگان دانشگاه علم و صنعت ايران
بود.
کتاب راهنمای دانش�جویان دانش�گاه علم و صنعت
ایران چاپ و توزیع گردید

همزمان با سال تحصیلی جدید ،کتاب راهنمای دانشجویان
دانش��گاه علم و صنعت جهت آش��نایی کامل دانش��جویان
ورودی  93با دانش��گاه علم و صنعت ایران ،توس��ط روابط
عموم��ی معاونت فرهنگی و اجتماعی چاپ و توس��ط مدیر
فرهنگ��ی هر دانش��کده در بین دانش��جویان توزیع گردید.
در ای��ن کتاب که در  110صفحه به چاپ رس��یده اس��ت،
تاریخچه دانشگاه ،دستاوردهای علمی و افتخارات ،اساتید و
دانشجویان نمونه و همچنین قسمت های مختلف دانشگاه
علم و صنعت معرفی گردیده است.
همچنی��ن در این کتاب ،اطالعات عمومی و مورد نیاز برای
دانشجویان در طول دوره تحصیلی گنجانده شده است.
نشس�ت معاونین دانشگاه با دانش�جویان غیر ایرانی
برگزار شد

روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
رابط خبری :مرجانه تیموریان
مراسم تجليل از بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت
ايران برگزار شد
مراس��م تجليل از بازنشستگان سال های  90تا  93دانشگاه
علم و صنعت ايران ،قبل از ظهر روز دوشنبه بيست و هشتم
مهرماه  93در مجتمع امام خمينی(ره) اين دانشگاه برگزار
شد.
در اين مراس��م که توس��ط معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی با
هم��کاری روابط عموم��ی دانش��گاه ،ام��ور اداری و کانون
بازنشس��تگان برگزار گردید جمع کثيری از بازنشس��تگان
دانشگاه علم و صنعت ايران حضور داشتند ،از  63بازنشسته
اين دانش��گاه ک��ه در فاصله س��الهاي 90ت��ا  93به درجه
بازنشستگی نايل آمدند با اهدای لوح و هدايای تجليل شد.
دکتر محمد علی برخورداری ،رييس دانشگاه علم و صنعت
ايران در س��خنانی در جمع بازنشس��تگان گفت :صميمانه
مقدم ش��ما را در دانشگاه گرامی می داريم و از صميم قلب
می گويم همه ش��ما در جايگاه خودتان برای دانش��گاه يک
بازوی قوی بوده ايد.
رييس دانش��گاه اظهار داش��ت :متاس��فانه محدوديت های
منابع مالی ،اين امکان را به ما نمی دهد تا بتوانيم به ش��ما
بزرگ��واران آن گونه که بر اس��اس ميل و عالقه ما و اعضای
هيات رييسه است ،از شما حمايت و تجليل شود.
در ادامه اين مراس��م مهندس عباس��علی چوپانکاره ،رييس
هيات مديره کانون بازنشستگان دانشگاه گزارشی از عملکرد

سه شنبه ش��ب 29 ،مهر ماه نشست صمیمانه ای با حضور
معاونت های فرهنگی و اجتماعی ،آموزش��ی و دانشجویی با
حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علم و صنعت ایران به
میزبانی دکتر شریعت ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
برگزار گردید.
در این نشس��ت دانشجویانی از کش��ورهای لبنان ،سوریه،
فلسطین ،عراق ،افغانس��تان ،هند ،یمن و  ...حضور داشتند
و س��اعاتی به طرح مسائل و مشکالت جاری و طرح دیدگاه
های خود در ارتباط با همکاری و تعامل با مسئولین دانشگاه
پرداختند .عمده مسائل مطرح شده توسط این دانشجویان
در خصوص مسائل و مش��کالت حوزه زندگی دانشجویی و
امور آموزشی بود.
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اخبار عمومی دانشگاه
اجرای دانشجویان علم و صنعت در دانشگاه امیرکبیر

پ��س از طرح دیدگاه ها ،مس��ئولین مربوط��ه در حوزه های
مختلف آموزشی و فرهنگی و دانشجویی ،به بیان دیدگاه های
خود و راهکار های مورد نظر پرداختند .این مراس��م با صرف
ش��ام و اهداء کتاب "ایران نگین پر فروغ" به کلیه دانشجویان
غیر ایرانی به پایان رسید.

امور خوابگاه ها
برگزاری کارگاه بهداشتی دهان و دندان و تست رایگان
دیابت
کارگاه بهداش��تی ده��ان و دندان و تس��ت رای��گان دیابت با
هم��کاری مدیریت ام��ور خوابگاهها و اداره بهداری دانش��گاه
و با حضور کارشناس��ان پزش��ک و داندانپزش��ک در س��اعت
 11:30الی  13:30روز دوشنبه  26آبان در آمفی تئاتر شهید
شهبازی دانشکده صنایع برگزار شد.
برپای�ی نمایش�گاه دائم�ی آث�ار هن�ری دانش�جویان
خوابگاهی و طرح وقف کتاب

نمایشگاه و کارگاه آثار هنری دانشجویان خوابگاهی که توسط
مدیری��ت ام��ور خوابگاهها و با تالش تعدادی از دانش��جویان
خوابگاهی در اردیبهش��ت س��ال  93در هفت��ه خوابگاهها راه
اندازی ش��ده ب��ود ،در حال حاضر فعالیت خود را با تش��کیل
کالس های هنری ویژه دانش��جویان خوابگاهی ،فروش کتاب
های دس��ت دوم و فروش آثار هنری دانش��جویان خوابگاهی
آغاز نموده است.
دانش��جویان خوابگاهی عالقمند و مسلط به مهارتهای هنری
و نرم افزاری جهت برگزاری کالس های آموزشی در خوابگاه
م��ی توانند در س��اعت  12الی  13:30به ای��ن محل مراجعه
نمایند .همچنین دانش��جویان خوابگاهی که آثار هنری برای
ف��روش دارند میتوانند آث��ار خود را برای ف��روش در اختیار
مسئولین نمایشگاه قرار دهند.
برگ�زاری کالس ه�ای آموزش نرم اف�زار و کالس های
هنری در خوابگاه دختران
مدیری��ت ام��ور خوابگاهها در ت��رم جاری همچون س��الهای
گذش��ته به برگزاری کالسهای آموزشی در خوابگاه خواهران
اق��دام نموده اس��ت .کالس چرم دوزی ،تذهی��ب و نرم افزار
 revitدر حال برگزاری می باشد .همچنین کالس های سیاه
قل��م ،طراحی با مدادرنگی و آبرنگ ،س��یاه قلم و رنگ روغن،
کتیبه و سفال در مرحله ثبت نام اولیه می باشد .دانشجویان
خوابگاه��ی می توانن��د جهت ثبت نام به ات��اق 317بلوک 9
مراجعه نمایند.
فراخوان دریافت آثار هن�ری دختران جهت فروش در
نمایشگاه
دانش��جویان خوابگاهی که آثار هن��ری برای فروش و نمایش
دارن��د حداکثر تا تاریخ  3آذر به ات��اق  317بلوک 9مراجعه
کنن��د .نمایش��گاه فوق هفته دوم آذر به م��دت یک هفته در
خوابگاه دختران برگزار خواهد شد.
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گ�زارش تصوی�ری برگزاری
اردوی معارف�ه دانش�جویان
ورودی 93
اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان
 25الی  27شهریور 93

پنجش��نبه  24مهر ماه جش��نی در آمفی تئاتر اصلی دانشگاه
امیرکبیر به همت دانش��جویان این دانش��گاه برگزار شد .در
این جش��ن نمایش “من یک دانش��جو بودم” به نویسندگی و
کارگردانی مسعود غزنچایی اجرا گردید.

در ای��ن نمای��ش ع�لاوه ب��ر مس��عود غزنچای��ی ،محمدرضا
محمدخان��ی ،علیرضا نوید اصل ،مهرس��ا رض��وی و مرتضی
رس��تمی به ایفای نقش پرداختند .دیگ��ر عوامل این نمایش
عبارت بودند از الهه تهرانی منشی صحنه و دستیار کارگردان
و مائده قلی بیگیان عکاس .همه عوامل این نمایش از اعضای
سابق و فعلی کانون تئاتر دانشگاه علم و صنعت می باشند.
نمایش “من یک دانش��جو بودم” پیش از این دو بار در جشن
فارغ التحصیلی دانشگاه علم و صنعت اجرا شده بود.
مراس�م قدردان�ی و معارفه رييس دانش�کده ش�يمی
برگزار شد
مراسم قدردانی از خدمات دکتر رحمت اهلل رحيمی و معارفه
دکتر س��يد محمدرضا ميالنی حسينی ،روسای قبلی و جديد
دانشکده شيمی ،با حضور رييس و هيات رييسه دانشگاه روز
دو ش��نبه بيس��ت و هش��تم مهرماه  1393در باشگاه اساتيد
برگزار شد.
راه اندازی وب س�ایت دانش آموختگان دانش�گاه علم
وصنعت ایران

وب س��ايت دانش آموختگان دانش��گاه علم وصنعت ايران که
برای مدتی از دس��ترس خارج شده بود ،با طراحی و گسترش
جديد مجددا ً راه اندازی شد.
دانشآموختگان عزيز می توانند با مراجعه به آدرس اينترنتی
 http://alumni.iust.ac.irجه��ت عضويت و ثبت نام در
س��ايت از امکانات در نظر گرفته ش��ده بهره مند گردند .اميد
اس��ت ب��ا ارائه نظرات و پيش��نهادات خود ،ما را در پيش��برد
اهداف انجمن ياری فرماييد.

اجتماعی
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در حال و هوای محرم

بررسی جامعه شناختی محرم

همه س��اله چند روز پیش از ش��روع محرم ،سراس��ر ایران حال و هوا و رنگی دیگر به خود می گیرد.تکیه ها و مساجد سیاه می پوشند ،مردم جامه مشکی به تن می کنند.پیر
و جوان ،زن و مرد ،باال و پایین ،تفاوتی نمی کند .همه یک رنگ و یک دل می شوند تا از بغضی که سالهاست از شهادت اباعبداهلل در سینه دارند سخن بگویند و آنگونه که در شأن
کاروان کربالس��ت ،از محرم میزبانی کنند .محرم که می ش��ود ،فرقی نمی کند کجای این کش��ور باشی ،در شهر بزرگی همچون تهران و مشهد یا در روستایی کوچک در گوشه ای از
این کشور بزرگ .هرکجا باشی نوای بغض آلود نوحه و فریاد “یا حسین” و غرش سنگین طبل و سنج را خواهی شنید و بوسه دانه های زنجیر بر شانه های آتشین عزاداران را خواهی
دید .عزاداری محرم در ایران پیشینه تاریخی دارد .محرم همواره برهه ای حساس و بسیار مهم در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بوده و این اهمیت به زمان خاصی از تاریخ این کشور
محدود نمی ش��ود .نگارنده در این مطلب به طور خالصه به عوامل تاثیرگزاری محرم در بافت اجتماعی و رفتارشناس��ی مردم کش��ورمان می پردازد .البته اهمیت و جایگاه این موضوع
آن چنان زیاد است که به عنوان مخاطب نمی توان به یک مطلب بسنده کرد.

طرح مس�ئله -عزاداری در محرم به عنوان یک
ساختار اجتماعی
عزاداری برای سیدالش��هدا همواره به این صورتی که امروزه
در جامعه خودمان مشاهده می کنیم نبوده و تاریخ گواهی
می دهد که طی  1400س��ال گذشته تغییرات بسیاری در
ای��ن پدیده رخ داده اس��ت .اولین ع��زاداری در چهلم امام
توس��ط اهل بیت ایشان صورت گرفت و طی دهه های بعد
این سنت به عنوان نش��انه ی اعتراض به دستگاه حاکمه و
در حالت کلی به نش��انه ی اعتراض به ظلم و س��تم درآمد
به طوری که مناس��ک محرم هم��واره الهام بخش قیام ها و
جنبش ه��ای اجتماعی زیادی در طول تاریخ بوده اس��ت.
این مناس��ک طی قرن ه��ا از حالت س��اده و ابتدایی خود
خارج ش��ده اس��ت و امروزه یکی از س��اختارهای زیربنایی
فرهنگی جامعه ی امروز اس��ت .ساختار در تعریف فقط به
یک س��ازمان عینی اطالق نمی ش��ود بلکه مجموعه ای از
رفتاره��ای گروه های اجتماعی نی��ز به علت قدرت و دامنه
تاثیر به مثابه ی یک س��اختار عمل می کنند .س��اختار می
تواند ذهنی باش��د و صدالبته نمود عینی نیز داش��ته باشد.
ک��ه در م��ورد عزاداری های محرم و صفر به عینه مش��هود
اس��ت .این س��اختار هنجارها و ناهنجارهایی نیز برای خود
دارد .قانون های نانوش��ته ای که بس��یاری از مردم به الزام
درونی برای اجرای آن رس��یده اند .تقس��یم بندی عزاداری
ها به دهه های مختلف ،لزوم دس��ته روی ها از ش��ب هفتم
دهه اول ،لزوم استفاده از آالت موسیقی خاص برای هدایت
دسته جات ،روش سینه زنی و زنجیرزنی و یا تعطیلی مراکز
شادی و سرگرمی در این دوره ،گوش نکردن به آهنگ های
رایج و جایگزین ش��دن مداحی ه��ا و  ...همه و همه نمونه
هایی از هنجارها و ناهنجارهای این ساختار بزرگ هستند.

کارکرده�ای ع�زاداری س�اختاریافته -ان�رژی
احساس�ی و همبس�تگی اجتماع�ی در قال�ب
مناسک جمعی
هر س��اختاری دارای کارکردهایی اس��ت که باعث پایداری
خود س��اختار و نهایتا جامعه می شود .کارکرد این ساختار
ب��ه عنوان یکی از مناس��ک اجتماعی و از طرفی به
عنوان یکی از مناس��ک دینی-مذهب شیعه-
بسیار بیشتر از س��اختارهای قراردادی
است؛ چرا که این ساختار ریشه در
باورها و اعتقادات  1400ساله
ی مردم و نوع نگرش آن
ها نس��بت به عزاداری
ب��رای امام حس��ین
(ع) دارد .انج��ام
فعالیت مش��ترک
در قال��ب ی��ک
گروه میان اعضای
گروه همبس��تگی
و اتحاد ایجاد می
کن��د و بس��یاری
از کارکرده��ای
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مناس��ک اجتماع��ی و دینی نیز در همین راس��تا و با هدف
حفظ و ارتقا همبس��تگی اجتماعی اس��ت .کارکرد دیگر این
عزاداری ها تخلیه ی انرژی احساس��ی جامعه است .در همه
ی جوامع همواره انرژی احساس��ی فراوانی به صورت مداوم
در میان مردم انباش��ت می ش��ود که یک��ی از دغدغه های
دولتمردان در بس��یاری از جوامع حل این مس��ئله اس��ت و
نهایتا به راه حل هایی نظیر افزایش کلوپ ها در سطح شهر
و دامن زدن به ورزش های گروهی نظیر فوتبال و ...رس��یده
اند .عزاداری ساخت یافته جامعه ی شیعی ،به صورت هدف
دار و در راستای جامعه پذیر کردن افراد با فرهنگ عاشورایی
این انرژی احساسی را تخلیه می کند.

دینی-اجتماعی به کنار گذاش��ته می ش��ود اما باز هم نمی
توان همه را حذف کرد .درک این موضوع چندان هم سخت
نیس��ت .به طوری که تفاوت های اجرایی در طبقات مختلف
جامعه و متناس��ب با فرهنگشان در برگزاری این عزاداری ها
را می بینیم .عزاداری های شهرس��تان ها معموال به صورت
یک دسته ی واحد و در میدان اصلی شهر برگزار می شود اما
در کالن شهرها دسته ها محله ای و معموال رقابتی هستند.
کارگ��ران هیئت های صنفی مخصوص خودش��ان را دارند و
کارخانه داران نیز به هیئت های متناس��ب با شان خودشان
می روند .حتی اختالف تفکرات سیاس��ی نیز موجب تفاوت
در روش ه��ای برگزاری هیئت می ش��ود .البته بهتر اس��ت
بگوییم این ها تاثیرات سایر نهاد های جامعه بر این ساختار
عظیم است .چرا که ساختارهای جامعه همواره در حال تاثیر
گرفتن و تاثیر گذاش��تن روی یکدیگرند .در سال های اخیر
نی��ز به علت تغیی��رات فرهنگی و اقتصادی ش��اهد تغییرات
بسیاری در حوزه ی عزاداری بوده ایم.

ه��ر س��اختار اجتماعی به ناچ��ار دچار تداخ��ل و تقاطع با
س��اختارهای دیگر می شود .بزرگترین نمود تداخل ساختار
ع��زاداری را که خ��ود زیر مجموع��ه ی روس��اختار بزرگتر
فرهنگی اس��ت می ت��وان در اقتصاد و گ��روه های طبقاتی
جامع��ه دید .در دوران محرم بس��یاری از زیر مجموعه های
اقتصادی جامعه فعال تر از قبل می ش��وند و تحت تاثیر این
مناسک رونق می گیرند و برخی دیگر نیز از رونق می افتند.
برخ��ی دیگر از ارگان های اقتصادی نیز فقط و فقط مختص
این نهاد فرهنگی می باش��ند که فعالیت همیش��گی آن ها
وابسته به این ساختار است.

در پایان باید توجه داش��ت که بررسی های جامعه شناختی
موضوع محرم تنها به دلیل ش��ناخت بهتر و ارائه ی راه حل
برای معضالت آن اس��ت و انجام مناس��ک دینی فقط و فقط
به خاطر کارکرد اجتماعی شان تاثیر چندان��ی ندارد و این
ش��ور درونی مردم که برخواس��ته از اعتقادات آن هاست
به این مناسک جهت می دهد.

تداخل کارکردی با سایر ساختارها -نمود تداخل
این ساختار با ساختار طبقاتی و اقتصادی جامعه

بررس��ی تداخل عزاداری ه��ا با طبقات جامع��ه از نوع
دیگری اس��ت .وقتی محرم فرا می رس��د و مردم
مناس��ک آن را اجرا می کنند تغییرات و به
هم ریختگی محسوسی میان طبقات
مختلف و فرهن��گ های مختلف
دیده می ش��ود و م��ی توان
گف��ت به جز درصد کمی
تقریبا همه به کنار می
رون��د .با ای��ن که به
طور کلی تفاوت های
طبقات��ی در
منا سک

مرتضی رستمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ادبیات

نفرین  40ساله
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داستانک

پیرم��رد ،تنها در اتاق ،روی نیمکت چوبی نشس��ته بود و چای می نوش��ید.
منتظر بود تا وقت رفتن او برسد .جوانی آن طرف در ایستاده بود تا هر وقت
فرصت مناس��ب باش��د به پیرمرد بگوید که بی سر و صدا از آنجا برود .جوان
کمی ترسیده بود.برای پیرمرد اما این انتظار دیگر عادتی چندین ساله شده
بود .امسال  40سال می شد که در تعزیه روز عاشورا نقش شمر را بازی می
کرد .به فریادها و لعن های بعد از تعزیه ،عادت کرده بود.
 40س��ال پیش وقتی جوانی  20س��اله ب��ود ،قرار بود در تعزیه عاش��ورا در
روس��تایی که در آن بزرگ ش��ده بود ،نس��خه علی اکب��ر را بخواند .اما روز
خوان ش��مر ،که مادرش او را از لع��ن و نفرین های مردم
عاش��ورا ،نس��خه
ِ
ترسانده بود ،جرات نکرده بود از خانه بیرون بیاید و شبیه گردان (کارگردان
تعزیه) ،نس��خه ش��مر را به او داد تا بخواند .زیرا هم چهره ای جدی داشت و
هم وقتی خشمگین می شد فریاد های رسا و بلندی می زد .او هم که بدش
نمی آمد خودی نش��ان بدهد قبول کرد و آن س��ال عاش��ورا ،آنقدر شمر را
جدی گرفته بود که هنگام تازیانه زدن بر طفالن هیچ کس از اهالی روس��تا
باورش نمی شد دارد تنها یک نمایش از حادثه عاشورا تماشا می کند.
ش��بیه گردان ،س��ال بعد هم نسخه ش��مر را به او داد و او از یک ماه قبل از
محرم هر روز ساعت ها در تنهایی شمشیر می زد و نسخه ها را از بر می کرد
و آن قدر نقشش را جدی گرفته بود که شمر را بهتر از سال پیش اجرا کرد.
آن س��ال ش��ب یازدهم وقتی وارد مسجد شد واعظ روس��تا ،که با جوش و
خروش صحبت می کرد ،ناگهان س��کوت کرد و ب��ا دیدن او جا خورد .همه
مردم روس��تا در س��کوت ،نگاه معناداری به او کردن��د .کودکی که همراه با
متولی مسجد ،چای و قند به مردم می داد ،ترسان گفت « :عمو ،شمر اومد!»
او اما آرام س��رش را پایین انداخت و رفت گوش��ه ی مسجد دوزانو نشست.
جرات نمی کرد به کس��ی نگاه کند .واعظ ادامه داد .داش��ت از ظلم و س��تم
شمر به کاروان کربال می گفت.
متولی مس��جد برای او چای آورد .پس��ر خردس��ال اما جرات نکرده بود به
سمت او بیاید.
چراغ ها را که خاموش کردند با صدای بلند گریه کرد و آنچنان فریاد زد که
همه فکر می کردند دیوانه ش��ده اس��ت .همه از رفتار او تعجب کرده بودند.
انگار باورشان شده بود او شمر است و گریه کردن او برای مظلومیت کاروان
کربال ،برایشان عجیب بود.
به یک ماه نکش��ید که وس��ایلش را جمع کرد و از روس��تا رفت .به روستای
دیگری در همان نزدیکی رفت اما آنجا هم او را ش��ناختند .مجبور ش��د به
ش��هر بزرگی برود تا کسی او را نشناس��د .انگار نفرین  1400ساله شمر ،به
دنبال او روانه شده بود.
در ش��هر ،به هنگام محرم ،س��راغ ی��ک گروه تعزیه رفت و هم��ان اول کار،
نس��خه های شمر را که حفظ بود ،خواند و ش��بیه گردان ،نقش شمر را بی
چون و چرا به او داد .ش��بیه گردان بعد از محرم آن س��ال لطفی به او کرد
و در کارخانه ای که برادرش کار می کرد ،ش��غلی برای او دس��ت و پا کرد تا
زندگی را بگذراند.
از آن زم��ان تا حاال با همان ش��بیه گردان ش��مرخوانی م��ی کند و بهترین
شمرخوان تهران است و شمر را بهتر از هر کس دیگری می شناسد.
حاال بعد از  40س��ال ،دیگر به شمر عادت کرده و با کینه مردم از دیوی که
نقشش را بازی می کند آشناست .هرسال چند روز قبل از شروع محرم سراغ
لباس س��رخ رنگ شمر می رود .ش��مر و یزید را لعن می کند .بر مظلومیت
حسین (ع) می گرید و لباس شمر را بر تن می کند.

شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست
بررسی اشعار آئینی در شعر معاصر

کالم های موزون و آهنگین به مراتب تاثیر بیشتری
بر ش��نونده می گذارند .شاید به همین علت بود که
ق��رآن با زبانی موزون نازل ش��د و امیرالمؤمنین (ع)
نه��ج البالغه را با نثری بلیغ نوش��تند .و بر اس��اس
این مش��اهدات می توان به تفس��یر نزدیکی شعر و
نث��ر به آئین و بالعکس از ابتدای اس�لام پرداخت .و
این مش��اهدات نه تنها در زبان نثر نبوده است بلکه
در ش��عر هم متجلی شده است .شعرهای منسوب به
امیرالمومنین (ع) از جمله ی این امثال می باش��د .و
تأثیر این رفتار و این روش را در ش��عرهای ش��اعران
پارس��ی زبان (چه در کهن ،چه در معاصر) می توان
مش��اهده کرد .از جمله ش��اعران کهنی که مفاهیم
آئینی و دینی را در ش��عرهای خ��ود به کار برده اند
می توان به نوش��ته ها و اش��عار موالنا (که در کتاب
“فیه ما فیه” موارد کثیری از این مفاهیم را مشاهده
می کنیم ،).حافظ ،س��عدی (که در کتاب بوس��تان
و گلس��تان خویش مثال های بی شماری از مطالب
آئینی آورده اس��ت) و ...اش��اره کرد ک��ه هرکدام از
ش��اعران بزرگ و به نام دوران خود بودند .و در میان
ش��اعران معاصر نی��ز می توان ب��ه بزرگانی همچون
ش��هریار ( با ش��عر بس��یار معروف “ :علی ای همای
رحمت ،)”...حسین منزوی ،پدر غزل نو ( ،که شعری
در نعت موالی متقیان با مطلع “ علی ای میر پهلوان
عرب!///زیر تیغت سر یالن عرب" دارد) ،سید حسن
حس��ینی ( دارای کتاب های همچ��ون  :هم صدا با
حلق اسماعیل ،گنجشک و جبرئیل و ،)...محمدعلی
معلم دامغانی ( با اثر معروف رجعت س��رخ س��تاره)
اشاره کرد.
عالوه بر تأثیر آئین اسالم بر شعر ،تأثیرهای بسیاری
نیز از مضامین محرم ،همچون  :قیام بر علیه س��تم،
آزادگ��ی و مردانگ��ی و ...بر اش��عار وج��ود دارد .که
در اش��عار بعضی از ش��اعران به طور مستقیم و غیر
مستقیم آورده شده است.
که این اتفاق را در شعر حضرت حافظ (ره) با بیت :
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناس��ان رفتن��د ازین والیت
که به طور غیرمس��تقیم نیز اش��اره ای به حادثه ی
عاشورا دارد می توان مشاهده کرد ...
و یا ترکیب بند بسیار معروف محتشم کاشانی :
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
که به طور مس��تقیم به حادثه ی کربال اشاره دارد و
یکی از بهترین و ماندگارترین اشعار در مورد عاشورا
می باش��د...که البته هردوی این اشعار آورده شده از
شاعران کهن ایران زمین می باشد.
اشعار آئینی بخصوص اشعار عاشورایی پس از انقالب
رواج دوچن��دان یافت.که از عوامل ش��کل گیری آن

به برگزاری بس��یاری از راهپیمایی هایی وس��یع در
روزه��ای قب��ل از انقالب و ش��کل گی��ری حکومت
جمهوی اس�لامی در روزهای نزدیک به ماه محرم و
نگاه انقالب اسالمی ایران به قیام امام حسین (ع) به
عن��وان یک نماد ضد ظلم و س��تم و همچنین ایجاد
محیطی مناسب برای ایجاد این گونه اشعار می توان
اشاره کرد .به طوری که در اشعار بسیاری از شاعران
جوان و کهن سال این دوران می توان اشعار مرتبط
با عاشورا یافت.
ک��ه از جمله ی آنه��ا می توان به ابیاتی از حس��ین
منزوی اشاره کرد:
ای شمایان ! که خروشان ِ کفن پوشانید
ای که بر فرق ستم تيغ شما کاری بود ،
		
در رگ ما که خموشان سيه پوشيم ،
کاشکی قطره ای از خون شما جاری بود
و یا به ش��عر مع��روف س��یدحمیدرضا برقعی که با
تضمینی از ش��عر محتش��م کاشانی اس��ت می توان
اشاره کرد :
«باز اين چه شورش است كه در جان واژه هاست
شاعر شكست خورده ي طوفان واژه هاست»
که همه ی این اشعار و بررسی آنها نشان از نزدیکی
تفکر آئینی به شعر در بعضی نقاط می باشد.
در ادام��ه نیز یکی از غزل های مرتبط با عاش��ورا را
می خوانیم.
پای در ره که نهاديد  ،افق تاری بود
شب در انديشه تثبيت سيه کاری بود
« باده ی خاص »کشيديد و به ميخانه ی عشق
مستی ِ سرخ شما  ،غايت هوشياری بود
خواب خوش بايد شما را که در آن هنگامه
خواب خونين شما ِ ،
آيت بيداری بود
خم نشد قامت رعنای شما بر اثرش
بختک زلزله هر چند که آواری بود
شرم مان باد که تا ساعت آن واقعه نيز
چشم ما دوخته بر ساعت ديواری بود
جای تان سبز که با خون خود امضا کرديد
پای آن نامه که منشور وفاداری بود
قصه ای بيش نبود آن که سروديد از عشق
ّ
ليک هر يک به زبانی که نه تکراری بود
ای شمایان ! که خروشان ِ کفن پوشانید
ای که بر فرق ستم تيغ شما کاری بود
در رگ ما که خموشان سيه پوشيم
کاشکی قطره ای از خون شما جاری بود
شعر از استاد حسین منزوی.
نویسنده :محمد رمضانی
دانشجوی کارشناسی مهندسی راه آهن

مسعود غزنچایی
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تعزیه ،نمایش اصیل ایرانی

گفتگو با الهام ذوالفقاریان

خانم الهام ذوالفقاریان ،مدرس دانش��گاه س��وره و دانشگاه هنر و معماری ،از پژوهشگران و مدرس��ان نمایش سنتی و به طور ویژه تعزیه هستند .ساعتی
و در زمان بین کالس های دانش��گاه ،گفتگویی چند س��اعته درباره تعزیه با ایش��ان انجام دادیم .این گفت و گو حاصل سال ها پژوهش و صدها صفحه
مستندسازی در زمینه تعزیه است .گفت و گویی که در ادامه می خوانید ،خالصه ای است از این مصاحبه پربار در مورد این نمایش اصیل ایرانی .در
صورت عالقه مندی ،می توانید متن کامل این مصاحبه را از دفتر نشریه "دانشگاه ما" تهیه کنید.

تعزیه به معنای س��وگواری ،از س��نت های آیینی و رسوم ملی و مذهبی نس��بتا کهن این مرز و بوم است .تعزیه نمایشی است که در آن واقعه کربال
به دس��ت افرادی که هریک نقش��ی از ش��خصیت های اصلی را به عهده دارند ،نشان داده می ش��ود و در آن داستان های مختلفی نقل می شود که
مهمترین داستان آن شهادت حسین بن علی (ع) و مصائب اهل بیت است.
پژوهش های بسیاری در زمینه تعزیه انجام شده .در آستانه محرم برآن شدیم تا با یکی از اساتید دانشگاه در حوزه تئاتر آیینی و سنتی ،گفت و گویی
در مورد تعزیه و شناخت عوامل مختلف آن و زمینه های شکل گیری این نمایش ایرانی انجام دهیم.
دانش�گاه ما :تعزیه را با نام ایران و مختص شیعیان می
شناس��یم .اما آیا اجرای تعزیه فقط محدود به کش��ورمان
ایران است؟
پاس�خ :تعزیه به جز کشورمان در کشورهای هند ،عراق،
س��وریه و ترکیه هم اجرا می ش��ود.حتی چند سال پیش
ترکیه قصد داشت تعزیه را به نام خودش در یونسکو ثبت
کن��د که با ت�لاش و پیگیری هنرمندان ایران��ی و با ارائه
مدارک و اس��ناد معتبر ،در حال حاضر تعزیه به نام ایران
ثبت جهانی شده است.
دانش�گاه ما :از چه زمانی و به چه عل��ت ،ایرانیان برای
سوگواری به اجرای نمایش روی آوردند؟
پاس�خ :س��وگواری برای امام حسین توس��ط معزالدوله
دیلمی در دوره دیلمیان انجام ش��د .این مراس��م همراه با
دس��ته ها و نوحه خوانی و نش��انه هایی مانند علم بود .اما
نمایش در آن اجرا نمی شد .تعزیه از دل دسته روی ها به
وجود آمده .مراحل شکل گیری آن به این ترتیب بوده که
ابتدا یک سری دسته ها بودند که نوحه سرایی می کردند
و واقعه کربال را تعریف می کردند .س��پس این همسراها،
تع��داد کمتری ش��دند و تبدیل به دو یا س��ه واقعه خوان
شدند و سپس واقعه خوان ها جایشان را به شبیه خوان ها
دادند که آن ها واقعه کربال را شبیه سازی می کردند .کم
کم به س��مت مراحلی می رویم که بازیگری به وجود آمد.
از آن پس ،ش��بیه خوان ها شروع به گفت و شنود کردند.
مکالمه و دیالوگ به وجود آمد و سپس در دوره صفویه به
شکل نمایشی درآمد .این فرایند چندین قرن طول کشید.
دانش�گاه م�ا :اینکه م��ی گویند تعزیه از آیین "س��وگ
سیاوش" به وجود آمده صحت دارد؟
پاس�خ :در همه جای دنی��ا ،نمایش از دل آیین ها بیرون
آمده .در ایران هم این اتفاق افتاد .سوگ سیاوش نمایش
آیینی بود و در تاریخ بخارا به آن اش��اره ش��ده که در آن
آیین یک جس��د نمادین از س��یاوش را درست می کردند
و ب��ر روی تخته ای قرار می دادند .مردم آن را بر دس��ت
می گرفتند و نوحه س��رایی می کردن��د .اما این آیین ،به
ش��کل نمایش نبوده که افراد نمایش ب��ا یکدیگر گفت و
شنود کنند.
دانشگاه ما :در بین شکل های مختلف تعزیه مانند تعزیه
زن��ان یا تعزیه ایوب نبی و غی��ره ،آیا موضوع واحدی این
ش��کل های مختلف را به یکدیگر پیوند می داد یا هرکدام
از دیگری جدا بود؟
پاسخ :تعزیه همیشه بعد مذهبی داشته است واگر تعزیه
ای وجود داشته که موضوع مذهبی نداشت ،از طرف مردم
مورد اس��تقبال قرار نمی گرفت .حتی در تعزیه هایی مثل
تعزیه ایوب نبی و حضرت یوس��ف ،سعی می شد که این
داستان به نوعی به واقعه عاشورا و قیام امام حسین ارتباط
پیدا کند و در آن به قیام امام حس��ین هم اش��اره ای می
شد.

دانش�گاه ما :به جز مس��ائل دینی ،در تعزیه به مس��ائل
اجتماعی و سیاسی هم پرداخته می شده؟
پاس�خ :به طور کلی هر نمایش��ی که به وج��ود می آید
مسائل اجتماعی و سیاسی و قومی بر آن تاثیر می گذارد.
به عنوان مثال یکی از مسائلی که در تعزیه به آن پرداخته
می ش��ود نبرد خیر و ش��ر اس��ت .نبرد اولیا و اش��قیا .در
نمایش تعزیه ،اش��قیا و در ظاهر امر ،ش��ر پیروز می شود
ام��ا این تفکر در تعزیه وجود دارد ک��ه پیروز واقعی ،اولیا
خواهند بود و در روز رستاخیز بازخواهند گشت و به یاری
شیعیان خواهند آمد .تماشاگر تعزیه ،یک تماشاگر مومن
اس��ت و با آگاهی به مس��ائل دینی و مذهب��ی ،نمایش را
تماشا می کند.
دانش�گاه ما :چه نش��انه ها و نمادهای��ی در تعزیه وجود
دارد؟
پاس�خ :تعزیه پر از نش��انه و قرارداد است .یک تشت آب
در تعزیه نش��انه فرات است .یک شاخه نخل نشانه درخت
نخل اس��ت .رن��گ ها مثل قرمز و س��بز و س��فید و زرد
هرکدام نش��انه است .قرمز نشانه اش��قیا و سبز و سپید و
حتی مشکی ،نشانه اولیا است .حر نیز به خاطر بی طرفی،
لباسی به رنگ زرد که رنگی میانه و نسبت به سبز و قرمز
خنثی است ،بر تن می کند .صحنه تعزیه چهارگوش است
که نماد کل جهان است .حرکت دوار در تعزیه نشانه طی
مسیر و گذر زمان است .بازیگر وقتی یک دور می زند می
گوی��د که مثال از مدینه به مکه م��ی رود .تعزیه پر از این
قرارداد هاس��ت و همه این ها به تخیل تماش��اچی کمک
می کند و باعث می گردد تا تماشاچی همه چیز را حاضر
و آم��اده نبیند و در هنگام اج��رای تعزیه ،فکر و تخیل او
فعال باش��د و تصاویر بیشتری را از واقعه عاشورا و حوادث
آن در ذهنش تجس��م کند .حتی تعزیه قراردادی دارد که
تماشاچی می تواند هر لحظه برود و بیاید .مثال در هنگام
اجرای تعزیه به تماش��اچیان چای یا شربت داده می شود
تا تماشاچی بداند که در حال تماشای یک نمایش است.
دانش�گاه ما :علت اینکه دوره قاج��ار و زمان ناصرالدین
شاه را "عصر طالیی" تعزیه می دانند چیست؟
پاس�خ :در آن زمان مردم به دلیل اعتقاد مذهبی و علقه
دیرین��ه ای که به اهل بیت داش��ته اند ،تعزیه را اجرا می
کرده اند که شاه نیز از اجرای تعزیه حمایت می کرده که
البته به خاطر افزایش محبوبیت خودش در بین مردم هم
بوده .همچنی��ن در زمان ناصرالدین ش��اه ،تکیه دولت با
استفاده از ساختار آمفی تئاتر های انگلستان ،برای نمایش
تعزیه ساخته شد .حمایت شاه باعث شد که بین اشراف و
بزرگان به خاطر اعتقاد مذهبی از یک س��و ،و رقابت برای
کس��ب احترام بیشتر در میان مردم از سوی دیگر ،تالش
برای ایجاد یک تعزیه بهتر انجام بگیرد .این رقابت نیاز به
تنوع بیش��تری در متون داش��ته که باعث می شده مقتل
نویس ها تنوع بیش��تری در نوش��ته هایشان ایجاد کنند.

علم��ا نیز وقتی مش��اهده کردند که
مردم با تماشای تعزیه ،پیوند بیشتری
ب��ا دین پیدا می کردن��د ،با اجرای آن
موافق بودند.
دانش�گاه ما :تعزیه نمایش��ی است که
مانند اپرا اج��را می گردد و بازیگران آن
در طول نمایش آواز می خوانند .نمایش
دهن��دگان تعزی��ه تا چ��ه ان��دازه باید با
دستگاه های موسیقی آشنا باشند؟
پاسخ :شناخت بازیگران تعزیه از موسیقی
اهمیت زیادی دارد زیرا هر بازیگر با توجه
به جایگاهی که نق��ش مورد نظرش دارد،
باید آواز مناس��ب با همان نقش را بخواند
ب��ه طوریکه تماش��اچی لذت بب��رد .اکثر
مردم شناختی از دس��تگاه های موسیقی
ندارند ولی همه از آن تاثیر می گیرند و با
توجه به داس��تان عاشورا ،تحت تاثیر قرار
می گیرند .همچنی��ن نکته ای که وجود
دارد این است که موسیقی سنتی ایرانی،
حیات خود را به تعزیه مدیون اس��ت زیرا
موس��یقی در برهه ه��ای طوالنی ،امکان
اجرا در بین مردم نداشته اما وقتی تعزیه
با آواز و س��از اجرا می ش��ده ،باعث شده
تا موس��یقی سنتی ایرانی به حیات خود
ادامه دهد.
دانش�گاه ما :نظر بزرگان تئاتر دنیا در
مورد تعزیه چیست؟
پاس�خ" :پیتر بروک" کارگردان بزرگ
تئات��ر ،س��ال ها پیش پس از تماش��ای
تعزی��ه در ای��ران گفت" :م��ن هر آنچه
م��ی خواس��تم در این نمای��ش دیدم".
همچنین "گوبینو" که نه ایرانی اس��ت
و نه مس��لمان ،گفت��ه "این هیجان یک
هیجان قدس��ی اس��ت و اگر کسی این
نمایش را ببیند و تحت تاثیر قرار نگیرد
انس��ان نیس��ت و اگر با دی��دن آن گریه
نکند ،مسلمان نیست" .
تهیه و تنظیم:
محمدرضا محمدخانی
دانشجوی کارشناسی مکانیک
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فست فود ایرانی

غذاهای فوری یا فست فودها غذاهایی هستند که خیلی آسان وسریع تهیه می شوند .خوشمزه
هس��تند ،طرفداران بس��یاری دارند و در عین حال (همان طور که همه می دانیم) بس��یار مضر
هس��تند .اکثر ما اگر از منزل دور باشیم و گرس��نه ،بالفاصله به سراغ این غذاها می رویم .بدون
ش��ک فس��ت فود (بخوانیم غذای فوری) غذای محبوب قشر دانشجوست و برای اثبات آن کافی
است در ساعات روز ،نگاهی به (به قول خودمان) ساندیویجی های اطراف دانشگاه بیندازیم.
به تازگی کارگروهی در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت تشکیل شده و در این
کارگروه  40غذای فوری ایرانی انتخاب و در مجموعه ای به نام " 40لقمه" گردآوری شده است.
در این شماره و شماره های بعدی نشریه ،تعدادی از این غذاها را معرفی و با آنها آشنا خواهیم
شد .گفتنی است مجموعه  40لقمه به زودی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی در بین تمامی
دانشگاهیان توزیع خواهد شد.

خداحافظ ساندیویچی ...

سالم  40لقمه!

مواد الزم:

لپه پخته  5قاشق غذاخوری
گوشت یا سویا  3قاشق غذاخوری
برنج پخته  1کفگیر و روغن  4قاشق غذا خوری
سیب زمینی  4عدد متوسط (داخل آن خالی باشد)
پیاز یک عدد متوسط +رب انار یا کوچه  3قاشق غذاخوری
سبزی معطر (ریحان ،گشنیر ،جعفری ،ترخون ،پیازچه)
سرکه  4قاشق غذاخوری
نمک ،زردچوبه ،فلفل  1قاشق چایخوری

مواد الزم:

برنج پخته شده  2پیمانه متوسط
ماست  2پیمانه متوسط
تخم مرغ  2عدد کامل  1+عدد زرده
زعفران دم کرده  4قاشق غذاخوری
نمک ،روغن ،زردچوبه (به دلخواه)
قارچ  250گرم

ابتدا پیازها را با روغن تفت می دهیم وقتی خوب نرم شد ،گوشت یا سویا را اضافه کرده
و نمک و زردچوبه و فلفل سیاه را به آن می افزاییم .سبزیجات سرخ شده را اضافه کرده
بعد از چند دقیقه برنج ،س��رکه ،لپه و رب انار را افزوده و س��پس یک استکان آب ولرم
درون آن ریخته و می گذاریم مایع ما پخته و آب آن خشک شود .در این فاصله با یک
قاشق درون سیب زمینی ها را خالی کنید .برای درست کردن سس ،در یک تابه دیگر
 2قاشق روغن را با  3قاشق رب گوجه مخلوط کرده و میگذاریم تفت بگیرد ،سپس دو
لیوان آب به آن اضافه می کنیم .داخل س��یب زمین��ی ها را با موادی که از قبل آماده
کرده بودیم پر می کنیم و آنها را داخل تابه سس گذاشته و شعله را کم می کنیم .نیم
ساعت بعد غذای شما آماده است.

اگ��ر برنج از روز قبل مانده و نمی دانی��د با آن چه کنید و میزان آن تقریبا  2پیمانه
اس��ت ،آن را نگه دارید و با آن یک ته چین خوش��مزه درس��ت کنید .ابتدا برنج های
پخته ش��ده یا آبکش��ی شده را حاضر کنید و در یک کاسه جداگانه تخم مرغ ،ماست،
زعفران ،قارچ و نمک را مخلوط کرده و بعد برنج را به آن اضافه نمایید .س��پس قالب
مورد نظرتان را با روغن چرب کنید و مایع را در آن بریزید و یک س��اعت زمان دهید
تا پخته شود و یا به مدت یک ربع داخل ماکروویو قرار دهید.
امام صادق (ع) :به کسی که دل درد دارد برنج بدهید ،چرا که برای دل درد چیزی
مفید تر از آن نیست و بدانید که آن ،معده را پاک و درد را کامال آرام می کند.
اصول کافی ،ج  ،6ص 503
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سیب زمینی تقویت کننده قلب ،محکم کننده لثه ،مسکن درد و زخم معده می باشد،
سیب زمینی پخته شده یا کباب شده با پوست ،بیشترین مقدار ویتامین ها را داراست
و سیب زمینی برای کلیه و مثانه مفید است.

دل

م
س
یک نشریه  10 ،جایزه ابق
س��واالت زیر از مطالب نش��ریه انتخاب شده .لطفا پاسخ هر سوال
را به همراه ش��ماره سوال و نام و شماره دانشجویی خود به پست
الکترونیکی نشریه دانشگاه ما به آدرس:
 daneshgahema@chmail.irارسال فرمایید و یا پاسخ هر
سوال به همراه شماره آن سوال را به شماره 30009900990001
پیامک کنید .به  10نفر از کسانی که به درستی به سواالت پاسخ
بدهند ،به قید قرعه  10جایزه  15هزار تومانی اهدا می گردد.
س�وال  :1کدام کش�ور قصد داش�ت تعزی�ه (نمایش اصیل
ایرانی) را به نام خود در یونسکو ثبت کند؟
 :1سوریه
 :2عراق
 :3ترکیه
س�وال  :2ک�دام ی�ک از کارکرد ه�ای ع�زاداری در محرم
نیست؟
 :1ایجاد اتحاد و همبستگی در میان مردم

ه

 :2تخلیه انرژی احساسی جامعه به شکلی هدفمند
 :3آش��نایی جامعه با فرهنگ عاش��ورایی و از بین بردن ش��کاف
طبقاتی جامعه
س�وال  :3بیت " باز اين چه ش�ورش است كه در جان واژه
هاس�ت  /شاعر شكس�ت خورده ي طوفان واژه هاست"
س�روده حمیدرضا برقعی شاعر جوان کش�ورمان  ،یادآور
بیت معروف عاشورایی از کدام شاعر است؟
 :1محتشم کاشانی
 :2علی معلم دامغانی
 :3سید حسن حسینی
سوال  :4مسئله اصلی در تعزیه کدام است؟
 :1بی احترامی به اهل بیت پیامبر
 :2نبرد خیر و شر
 :3تحول شخصیتی حر

سی
ب زمینی

 40لقمه

 40لقمه

مرغ
ن

ه
چی

مه

صاحب امتیاز :روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول و سردبیر :سید جواد حجازی
مدیر اجرایی :مسعود غزنچایی
رابطین خبری در مدیریت ها:

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه :مهدی شمسی
مدیریت مرکز مشاوره :نیلوفر امیر زاهدی
مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان :فاطمه امیری
طراحی و صفحه آرایی :محمد یوسفی
هی�أت تحریری�ه ای�ن ش�ماره :مرتضی رس��تمی ،محمد
رمضانی ،محمد رضا محمد خانی ،مسعود غزنچایی

ب�ا تش�کر از :فاطمه ت��اج الدی��ن ،معصومه حمزه پ��ور ،مبین
حسینی ،امین درودی ،فاطمه کریمیان ،مهدی صفاری
و سید جواد باقری
آدرس :ته��ران ،میدان رس��الت ،دانش��گاه عل��م و صنعت،

ساختمان  15خرداد ،طبقه سوم،
روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن مستقیم77240505 :
داخلی6212 :
Email: sca@iust.ac.ir
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